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สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัด 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก 
The Status of Internal Quality Assurance Administration in Schools of 

the District Non-formal and Informal Education Centre under the 
Jurisdiction of the Office of the Non-Formal and Informal Education,  

Tak Province 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 

เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก จ าแนกตาม
ต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 9 คน ครูผู้สอน จ านวน 91 คน 
รวม 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที  (t-test แบบ Independent samples)  การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One-way 
ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’) 
  ผลการวิจัย พบว่า  

1. สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก  โดยภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีการปฏิบั ติสูงสุด คือ ด้านการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต าแหน่งต่างกัน  มีสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่อยู่ในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกัน  มีสภาพการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน 

                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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Abstract 
 The research purposes were :1 ) to study the school administrators and teachers regarding 

to the status of internal quality assurance administration in schools of the District Non-formal and 
Informal Education Centre under the jurisdiction of the Office of the Non-Formal and Informal 
Education, Tak Province ; 2) to compare the school administrators and teachers regarding to                     
the status of internal quality assurance administration in schools, classified by the positions and the 
school sizes. The sample was the 9 school administrators and 91 teachers, sum 100. The research 
instrument for data collection was the 5-rating scale questionnaire with the confidence level 0.98. 
The statistic for data analysis was the percentage, mean, standard deviation; t-test (independent 
samples), one-way analysis of variance (F-test) and paired comparison by Scheffe method.  

The findings were: 
1. The school administrators and teachers regarding to the status of internal quality  

assurance administration in schools of the District Non-formal and Informal Education Centre under 
the jurisdiction of the Office of the Non-Formal and Informal Education, Tak Province, the overall were 
the high performance level. When consideration of each aspect found that the highest performance level was the 
implementation of the educational development plan of the schools aspect, and the lowest 
performance level was the preparation of plan of educational management development for school, 
oriented to the quality according to educational standards of schools aspect. 

2. There was not different both as a whole and each aspect of the opinions between the school 
administrators and teachers towards the status of internal quality assurance administration in schools. 

3. There was different both as a whole and each aspect of the opinions of the school administrators 
and teachers towards the status of internal quality assurance administration in schools, classified by 
the school sizes. 
Keywords : Quality Assurance , Internal Quality Assurance , Non-Formal and Informal Education 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 
  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 มาตรา               
ที่ 20 ได้มีข้อก าหนดสาระเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาว่าให้ส านักงานจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษานอกระบบ ซึ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพภายในส าหรับสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และให้ด า เนินการประกันคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน โดยได้รับความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายและ
ส านักงาน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพคุณภาพภายนอก 
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ให้
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ไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2553 กล่าวถึงระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 ภารกิจของสถานศึกษาจึงต้องจัดกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องสามารถตอบสนองพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับลักษณะสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคต มีมาตรการที่จะท าให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  ส่งผลให้ ผู้จบการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานที่ก าหนดไว้  ซึ่งการประกัน
คุณภาพเป็นกระบวนการที่จะยก มาตรฐานของสถานศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนร่วมมือกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมาพัฒนา สถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้โดยมีความเชื่อว่าถ้ากระบวนการประกันคุณภาพมี การ
วางระบบอย่างถูกต้องแล้วคุณภาพที่ดีก็จะตามมา ดังนั้นจะเห็นได้ว่าระบบการบริหารงานเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
สถานศึกษาที่ผู้บริหารต้องศึกษาการบริหารงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทุกแห่งต้องปฏิบัติจากการที่
โครงสร้างของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษางานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ตั้งผลส าเร็จที่คาดหวังว่าสถานศึกษา
ทุกแห่งสามารถด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและสามารถผดุงระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
ตากได้มีนโยบายส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้บังเกิดผลส าเร็จด้วย และผู้ที่มีบทบาท
หน้าที่ส าคัญยิ่งในการบริหาร จัดการคือผู้บริหารสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการบริหารงานประกันคุณภาพภายในให้
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา  
  ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนในสถานศึกษาจึงมีความสนใจและต้องการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการ บริหารงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านั กงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สามารถน ามา
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนา อบรม และการนิเทศติดตามและช่วยเหลือสถานศึกษาในการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้
เกิดผลส าเร็จที่คาดหวังต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก    
 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก 
จ าแนกตามต าแหน่งและขนาดของสถานศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก 
เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative study) ดังนี้ 
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  ประชาการและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรครั้งนี้คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก  ปี
การศึกษา 2560 จ านวน 100 คน  
  2. กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก ปีการศึกษา 
2560 เลือกแบบเจาะจง เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษามีลักษณะที่ตรงตามการศึกษาตามวัตถุประสงค์   การสุ่มแบบ
ไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling)  โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive หรือ Judgmental 
Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
        1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนจ าแนกตามต าแหน่งและขนาด
ของสถานศึกษา  
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 (ราชกิจจานุเบกษา127. 
2553, น. 26) ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา              2) ด้าน
การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาที่ มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) ด้าน
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) ด้าน
การจัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ด้านการจัดใหม่การประเมินคุณภาพในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 7) ด้านการจัดรายงานประจ าปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) ด้านการจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือและวิธีวัดต าแปรในการวิจัยคือแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอนประกอบด้วย 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบส ารวจรายการ (check list) ได้แก่ ต าแหน่ง และ
ขนาดของสถานศึกษา 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดตาก  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scales) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ให้น้ าหนักคะแนนตามแนว
ทางการสร้างเครื่องมือการวัดของลิคเคิร์ท (Likert)  
   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ 
  1.1 วิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของแบบสอบถาม โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC : Index of Item Objective Congruence) พบว่า ค่าดัชนีมีความสอดคล้องระหว่าง  6.7 - 1.00  
  1.2 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) 
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 2. สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency)  ,ค่าร้อยละ (Percentage) ,ค่าเฉลี่ย ( ) (Mean) ส่วนเบี่ยง 

เบนมาตรฐาน () (Standard deviation) 
 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  (บุญชม ศรีสะอาด. 2556, น 121-135) 
  3.1 วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจ าแนกตามต าแหน่ง โดยใช้สถิติทอสอบ t – test  
(Independent samples test) 
  3.2 วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว โดยใช้สถิติทดสอบ F - test (one-way ANOVA)  และหาความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe’) 
  3.3 วิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามโดยการหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม (Item Total Correlation) 
  3.4 วิเคราะห์หาค่าความเที่ยง(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

ของครอนบาค (α -  coefficient) 
 
สรุปผลการวิจัย 
   1. ผลการวิเคราะห์ สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดตาก โดยภาพรวมและรายด้าน 

ด้านที่ 
สภาพการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

   แปลความ อันดับที่ 

1. ด้านการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา    

4.28 0.58 มาก 6 

2. ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

4.09 0.69 มาก 8 

3. ด้านการจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ 

4.10 0.68 มาก 7 
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ด้านที่ 
สภาพการบริหารงาน
ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

ระดับการปฏิบัติ 

   แปลความ อันดับที่ 

4. ด้านการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

4.46 0.58 มาก 1 

5. ด้านการจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

4.44 0.58 มาก 3 

6. ด้านจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.29 0.62 มาก 5 

7. ด้านการจัดรายงาน
ประจ าปีที่ เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

4.43 0.56 มาก 4 

8. ด้านการจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.45 0.56 มาก 2 

โดยรวม 4.31 0.60     มาก 

 
จากตารางที่ 1 แสดงว่า สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ ศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดตาก โดยภาพรวมมีการปฏิบัติระดับ มาก ( = 4.31, = 0.60) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (  = 

4.46,  = 0.58) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยล าดับสุดท้าย คือด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (  = 4.09,  = 0.69) 
   2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก 
จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าภาพรวมและรายด้าน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขนาด
เล็ก สถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ่มีสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่
แตกต่างกัน            
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก  
ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกต าแหน่ง โดยภาพรวมและรายด้าน 

ด้านที่ สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน  
t 

 
p-value  

      

1. ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา    

4.44 0.53 4.25 0.44 0.88 .35 

2. ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

4.67 0.50 4.26 0.65 0.62 .46 

3. ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.44 0.53 4.25 0.66 0.38 .53 
4. ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 
4.33 0.50 4.36 0.61 0.70 .52 

5. ด้านการจัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา  

4.44 0.53 4.19 0.84 0.87 .69 

6. ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพในตาม
มาตรฐานการ ศึกษาของสถานศึกษา 

4.33 0.50 4.13 0.79 0.66 .70 

7. ด้านการจัดรายงานประจ าปีที่ เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน  

4.33 0.50 4.15 0.55 0.78 .56 

8. ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4.44 0.53 4.01 0.69 0.52 .70 

 ภาพรวม 4.42 0.44 4.21 0.65 0.67 .05 

  *P < .05 
   
 จากตารางที่ 2  แสดงว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดตาก จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
  3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายใสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ภาพรวมและรายด้าน มีการบริหารงาน แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน   

ด้าน สภาพการบริหารงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df Ms F p-value 

1. ด้านการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา   

ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.14 
70.41 
72.55 

3 
97 
100 

1.07 
0.72 
 

1.47 
 

0.22 

2. ด้านการจัดท าแผน 
พัฒนาการจัดการ 
ศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.21 
62.09 
63.21 

3 
97 
100 

0.60 
0.64 

0.94 
 

0.39 

3. ด้านการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 
 

ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3.63 
40.36 
43.99 

3 
97 
100 

1.81 
0.41 

4.36 0.15 

4. ด้านการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.84 
45.46 
47.24 

3 
97 
100 

0.92 
0.46 
 

1.96 0.14 

5. ด้านการจัดให้การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.51 
88.9 
90.41 

3 
97 
100 

0.75 0.82 0.44 

6. ด้านการจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพในตามมาตรฐานการ ศึกษา
ของสถานศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4.17 
77.38 
81.55 

3 
97 
100 

2.08 
0.79 

2.61 0.78 

7. ด้านการจัดรายงานประจ าปีที่ 
เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม 
รวม 

1.21 
67.22 
68.43 

3 
97 
100 

0.60 
0.69 

0.87 0.42 

8. ด้านการจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ระหว่างกลุ่ม  
ภายในกลุ่ม 
รวม 

0.67 
44.48 
45.15 

3 
97 
100 

0.33 
0.45 

0.73 0.27 

ภาพรวมทั้ง 8 ด้าน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.80 
97.20 
100.00 

3 
97 
100 

0.39 
1.00 

0.89 0.41 

   *P < .05 
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   จากตารางที่ 3  แสดงว่า สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดตาก จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวม แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล     
   1. สภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก โดยภาพรวม พบว่า               
มีการปฏิบัติระดับมากที่สุด ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด นิกร ศรีสุพัฒน์ (2550 : 62-67) กล่าวไว้ว่า  มีสภาพการด าเนินการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี และด้านการจัดแผนพัฒนามีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาวุฒิ  ส่องแสง (2553 : 111) ได้ท าวิจัยเรื่องสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษายโสธร เขต 1 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
  2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก 
จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าภาพรวมและรายด้าน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขนาด
เล็ก สถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ่มีสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่
แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ส่วนกระบวนการ
บริหารสถานศึกษานั้นเป็นการประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารตามวงจรคุณภาพของเดมิ่ง (Deming’s Qualily Cycle) 
(รุ่ง แก้วแดง 2544 : 48-50 ; Assen, Berg, and Pietersma  2009 : 230-232 ; Foster 2004 : 157-305) คือ การ
วางแผน(Planning) การด าเนินงานตามแผน (Doing) การตรวจสอบผล (Checking) และการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
(Acting) หรือ PDCA  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธชัย  น้อยทรง (2552 : 109) ได้ท าการวิจัยเรื่องสภาพและ 
ปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มุกดาหาร ผลการวิจัย
พบว่า ข้าราชการครูที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยรวม ไม่แตกต่างกัน ข้าราชการครู  ที่มีสถานภาพการด ารงต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาโดยรวม ไม่แตกต่างกัน  
   3. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานประกันคุณภาพภายใสถานศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน  เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาขนาดกลางและสถานศึกษาขนาดใหญ่มีสภาพการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนไม่ได้
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ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก และมาตรฐาน มีการก าหนดเป้าหมาย
และมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ระดับสถานศึกษา โดยน าข้อมูล และสารสนเทศที่ได้จัดท าไว้ รวมทั้ งข้อเสนอแนะ
จากการประเมินคุณภาพภายนอก  ผลการประเมิน คุณภาพภายในผลการทดสอบระดับชาติและผลการประเมินที่
เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการ  ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา
และตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554, (ช) : 34-35) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Tshanen M, et al. (2000) ผลการศึกษาพบว่า คณะครูและผู้บริหารได้ปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการ
ด าเนินงาน และการปรับปรุงการด าเนินงาน ผลจากการด าเนินงานแบบรวมพลังทุกขั้นตอนเริ่มต้นตั้งแต่การก าหนด
เป้าหมาย การวางแผนการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน และการปรับปรุงการด าเนินงาน  ผลจากการ
ด าเนินงานแบบรวมพลังท าให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยสมบูรณ์  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Pak Tee Ng (2008)  พบว่า การประกันคุณภาพภายในในแต่ละช่วงเวลามีความท้าทาย 
และการเปลี่ยนแปลง มีความสมดุลระหว่างความละเอียดอ่อนและความหลากหลายระหว่างมาตรฐานและนวัตกรรม 
ทั้งนี้สอดคล้องกับ งานวิจัยของ ธนาวุฒิ  ส่องแสง (2553 : 111) ได้ท าการวิจัยเรื่องสภาพการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1 ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพภายในที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มี ขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
   ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ ประจ าปี โครงการ 
กิจกรรม ตลอดจนการก ากับติดตาม และควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน การก ากับ ติดตาม และควบคุมการด าเนินงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่าง
ต่อเนื่อง   
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
     ควรน าเรื่องเดียวกันนี้ไปศึกษาในส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
อื่นๆ เพื่อพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ต่อไป 
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