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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหา และแนวทางพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาที่ตองการพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยในครั้งนี้ เปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนของสถานศึกษาที่ตองการพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 จํานวน 126 คน และผูบริหารสถานศึกษาที่ไดรับการรับรองคุณภาพการศึกษา จาก
สํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จํานวน 17 คน เครื่องมือที่ใชเปน
แบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List) แบบประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) และแบบสัมภาษณ 
สถิติที่ใชคือ คาเฉลี่ยรอยละ ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหเนื้อหาโดยการแจกแจงความถี่ 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้  

1. สถานศึกษาที่ตองการพัฒนาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 มีการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในทั้ง 8 ดานอยูในระดับมาก 

2. สถานศึกษาที่ตองการพัฒนาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 มีปญหาการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในทั้ง 8 ดานอยูในระดับนอย 
 3. แนวทางพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ตองการพัฒนา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบวามีแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน 8 ดาน ประกอบดวย ดานผูบริหาร
สถานศึกษา ดานการสรางความตระหนักใหกับครูและบุคลากร ดานการพัฒนาบุคลากร ดานการสงเสริมการมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดานการเสริมสรางความตอเนื่องในความรวมมือ
และการมีสวนรวม ดานการจัดระบบงานเชิงคุณภาพ ดานการพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และดานการเสริมสรางประสิทธิผลในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
คําสําคัญ :  การพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 
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Abstract 
The research was aimed to explore situation, problems and an approach to develop an 

internal quality assurance procedure at voluntary schools under Kamphaeng Phet Educational 
Service Area Office 2.  Sample groups in this research were 126 administrators and 63 teachers from 
voluntary schools, and 17 administrators from schools being approved their educational quality by the 
Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization). Instruments in 
this research were : 1) checklist questionnaires with 5 rating scales, 2) interview schedules.  Statistics 
used in this research were mean ( x ),standard deviation (S.D.) and content analysis. 
 The results of the study were as follows. 
  1) Situation relevant to Internal Quality Assurance of voluntary schools under 
Kamphaeng Phet Educational Service Area Office 2 was at a high level.  
  2) Problems relevant to Internal Quality Assurance of voluntary schools under 
Kamphaeng Phet Educational Service Area Office 2 was at a low level. 
  3) An approach to develop an internal quality assurance procedure at voluntary 
schools involved 8 aspects including school’s administrators, personnel awareness, personnel 
development, community participation, participation continuity, systems organization, work 
effectiveness, and work efficiency. 
 
Keywords : Education Quality Assurance Procession development Kamphaeng Phet Educational Service Area Office 2 
E-mail : kin.gt01@hotmail.com 

 
คํานํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 หมวด 6 
มาตรา 47-51 ไดกลาวถึงมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาพอสรุปไดดังนี ้คือ “ใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
หนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําป เสนอตอ
หนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน โดยมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เปนผูประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกแหงอยาง
นอยหนึ่งครั้งในทุก 5 ป” (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2545: 19)  
 จากบทบัญญัติของกฎหมายการศึกษาชาติ ทําใหสถานศึกษาทุกแหงจะตองนําไปปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ
เจตนารมณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงมีการพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพดวยระบบประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อสรางความเชื่อมั่นแกสังคมตอคุณภาพของผูเรียน (กรมวิชาการ, 2544: 1) กระทรวงศึกษาธิการไดมี
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย 
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2544 โดยมีสาระคือ สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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สถานศึกษา โดยมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องประกอบดวย 1)การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 2)การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 3)การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4)การ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5)การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 6)การประเมิน
คุณภาพการศึกษา 7)การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 8)การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ทั้งนี้การดําเนินงานใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของโดย การสงเสริม
สนับสนุน และกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก พ.ศ. 2543 – 2548 เพื่อ
ยืนยันสภาพจริงและสรางความรูความเขาใจแกสถานศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  พ.ศ. 2549 
– 2553 เพื่อรบัรองมาตรฐานคุณภาพ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549: 11) 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 เปนหนวยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน  206  
สถานศึกษาในปการศึกษา 2550 ไดรับการประเมินภายนอกรอบ 2 จํานวน 118 สถานศึกษาผลการประเมิน
พบวามีสถานศึกษาจํานวน  96  สถานศึกษาคิดเปนรอยละ 81.36 ที่ไมผานการรับรองคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนบานมอเจริญ เปนโรงเรียนที่ผูวิจัยปฏิบัติหนาที่และไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 ผลการ
ประเมินไมผานการรับรองคุณภาพการศึกษา ดวยเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปญหา และ
แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ตองการพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ตามแนวดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อเปนขอมูลในการวางแผน และหาแนวทางในการสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 
อุปกรณและวิธีการ 

 ผูวิจัยไดใชกรอบการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
ขอบเขตการศึกษา 8 ดาน คือ 1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  2) การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  4) การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  5) การ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  6) การประเมินคุณภาพการศึกษา  7) การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป  8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

การวิจัยครั้งนีแ้บงเปน 2 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนที่  1 ศึกษาสภาพ ปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา 

ที่ตองการพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ผูวิจัยดําเนินการศึกษาสภาพ และปญหาการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามกรอบของกระทรวงศึกษาธิการ 8 ดาน โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ กําหนดจุดประสงค ประชากร ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขอคําแนะนํา และนํา
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข ผูวิจัยสรางและพัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล รับขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ตาง ๆ ใหสมบูรณ นําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาดําเนินการตรวจสอบคุณภาพ โดย
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแลวนําเครื่องมือไปเก็บขอมูลจากประชากรไดแก ผูบริหารและครูที่รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพภายในจํานวน 63 โรงเรียนรวม 126 คน  
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ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ตองการพัฒนา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชรเขต 2 ผูวิจัยนําขอมูลที่เปนปญหาจากการวิเคราะหในขั้นตอนที่ 1 
ตั้งแตปญหาในระดับปานกลางมาสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ มีโครงสรางที่จัดทําขึ้นเองมากําหนดเปนกรอบแนวคิด
ในการสัมภาษณครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 8 ดานของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่ตองการพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ในปการศึกษา 2551 
จํานวน 94 โรงเรียน รวม 188 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชรเขต 2, 2551) จําแนกเปนผูบริหาร
สถานศึกษา 94 คนและครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 94  คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่ตองการพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ในปการศึกษา 2551 
จํานวน 63 โรงเรียน รวม 126 คน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางเครจซีและมอรแกน (Krejcie 
and Morgan) (ธานินทร  ศิลปจารุ, 2550) จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา 63 คน และครูที่รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 63 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังนี ้
     1. แบบสอบถาม 1 ฉบับ แบงออกเปน  3  ตอน 
         ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 4 ขอ 

        ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน   
ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน       
ซึ่งมีเนื้อหา 8 ดาน จํานวน 45 ขอ เปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) 
         ตอนที ่3 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน ซึ่งมี
เนื้อหา 8 ดานจํานวน 45 ขอ เปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ, 2533, หนา 
138) 
        2. แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณที่มีโครงสรางที่ผูวิจัยจัดทําขึ้นเองมากําหนดเปนกรอบแนวคิดใน
การสัมภาษณโดยนําผลการศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มากําหนด
เปนกรอบแนวคิดครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 8 ดานของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 วิธีการ  ผูวิจัยไดจดัทําโดยแบงเปน  2 ขั้นตอน ดังนี ้
     1. การศึกษาสภาพ ปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เก็บขอมูลตาม
ขั้นตอนคือ ขอหนังสือจากงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไปถึงโรงเรียน       
ที่เปนกลุมตัวอยาง เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูล ตรวจสอบความสมบูรณ เพื่อนําไปวิเคราะห 

    2. การศึกษาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ผูวิจัยดําเนิน 
ตามขั้นตอนคือ คัดเลือกปญหาในระดับปานกลางออกมา ขอหนังสือจากงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเรียนผูเชี่ยวชาญทั้ง 17 ทาน เพื่อขอความอนุเคราะห พิจารณาอนุญาต 
ใหสัมภาษณ และผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณดวยตนเอง  
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ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี ้
     1. แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใช         
การแจกแจงความถี่ 
    2. แบบสอบถามตอนที ่2 วิเคราะหขอมูลสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยหาหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
    3. แบบสอบถามตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยหาหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
    4. แบบสัมภาษณแนวทางพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามาวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) โดยการแจกแจงความถี่  

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 ผลการวิจัย สรุปไดดังนี ้ 
1. สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ตองการพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ในภาพรวมพบวา มีสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
อยูในระดับการปฏิบัติงานมาก ( X = 3.93) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีสภาพการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษานอยคือ ดานที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษา ( X = 3.72) รองลงมาคือ ดานที่ 5 
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ( X = 3.82) และดานที่ 1 การจัดระบบบริหารสารสนเทศ       
( X = 3.87)  

2. ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ตองการพัฒนา สํานักงาน       
เขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ในภาพรวมพบวา มีปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน   
ของสถานศึกษาอยูในระดับนอย ( X = 2.65) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีปญหาการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาปานกลาง 3 อันดับคือดานที่ 4 การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ( X = 3.01) รองลงมาคือ ดานที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษา   ( X = 2.99) และดานที่ 1 การ
จัดระบบบริหารสารสนเทศ ( X = 2.96)  

3. แนวทางพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ตองการพัฒนา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 พบวา มีแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน 8 ดาน ดังนี ้ 
         3.1 ผูบริหารสถานศึกษา ควรเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง นําคิด นําปฏิบัติ มีความมุงมั่น ทุมเทและ
จริงจังตอการทํางาน มีความสนใจใฝเรียนรู ใชการบริหารแบบมีสวนรวม เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ชุมชนเขามามีสวนรวม 

    3.2 การสรางความตระหนักใหกับครู บุคลากรที่ทําหนาที่รับผิดชอบงาน/โครงการตาง ๆ ใหเห็น
ความสําคัญ และการสรางความรูความเขาใจรวมกันในการพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาของสถานศึกษาซึ่ง
เปนปจจัยพื้นฐานสําคัญของความสําเร็จในการดําเนินงาน ดังนั้น ควรมีความเขาใจรวมกันในทุกขั้นตอนของการ
ดําเนินงานจัด และพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อันจะสงผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาไดอยางสมบูรณ 
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        3.3 การสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรม ไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ 
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หรือโรงเรียนที่ผานการประเมินจากสมศ. เพื่อนําไปพัฒนา 
และปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น   
         3.4 การชี้แจง การสรางความเขาใจใหกับกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ประชาชน ชุมชน องคกร
ทองถิ่น ถึงบทบาทหนาที่การมีสวนรวมและความรวมมือในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
         3.5 การเสริมสรางความรวมมือและการมีสวนรวมในการทํางาน หรือการทํางานเปนทีมอยาง
ตอเนื่อง 
           3.6 การใหแตละฝาย/ หมวดสาระ และบุคลากรทุกคน จัดระบบงานเชิงคุณภาพที่สอดรับกับ
เปาหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยเนนการจัดระบบการเรียนการสอนของครูเปนปจจัยหลักและให
ความสําคัญเปนอันดับแรก เพราะการจัดการเรียนการสอนเปนสิ่งสําคัญที่สงผลโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานผูเรียน 
         3.7 การพัฒนาประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในรูปแบบการจัดการ
เชิงคุณภาพที่ดําเนินการไปอยางตอเนื่องจากการจัดระบบ/ วางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ
ประเมิน (Chack) และการปรับปรุงพัฒนา (Action)  
           3.8 การเสริมสรางประสิทธิผลในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่เนนรูปแบบการ
ทํางานรวมกันระหวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดในลักษณะความรวมมือ คือ รวมคิด 
รวมทํา รวมประเมิน และเนนการตัดสินใจของสถานศึกษาเปนสําคัญ  

จากการศึกษาสภาพ ปญหา และแนวทางพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่ตองการพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต  2 มีประเด็นสําคัญ ดังนี ้

1. ผลการศึกษาพบวา สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที ่
ตองการพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 โดยรวมมีสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอยูในระดับการปฏิบัติงานมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีสภาพการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานอยคือ ดานที ่6 การประเมินคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ ดาน
ที่ 5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา และดานที่ 1 การจัดระบบบริหารสารสนเทศ เพราะการ
ดําเนินการทั้ง 3 ดาน มีขั้นตอนการดําเนินงานหลายขั้นตอนจําเปนตองมีการวางแผนการปฏิบัติงานและนําเสนอ
ผลการปฏิบัติงาน ทําใหสถานศึกษามีการดําเนินงานในระดับนอย ดังผลการวิจัยของ  ณัฐฐินันท  พราหมณสังข 
และคนอื่น ๆ (2544, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารพบวาสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมากและนรินทร  มีมาก 
(2543, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลกผลการศึกษาพบวา สภาพการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก ทั้ง 3 ดานในภาพรวมอยูในระดับปานกลางโดยมีการดําเนินการควบคุมคุณภาพการศึกษาอยูในระดับ
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มาก ดานการตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงรงเรียน และดานประเมินโรงเรียนเพื่อรองรับคุณภาพมาตรฐานอยู
ในระดับปานกลาง อธิบายไดวา ผูบริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ไดรับการพัฒนา ฝกอบรมอยางตอเนื่องเพื่อใหทํางานอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ 
รูถึงวิธีทํางาน ปรับปรุงงาน และพัฒนาเทคโนโลยีดวยตนเอง จะเห็นไดจากบุคลากรทุกคนมีความรูความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของโรงเรียนเปนผลใหมีสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอยูในระดับมาก  ผลสัมฤทธิ์ในการการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานั้นขึ้นอยูกับ
คุณภาพของบุคลากรในโรงเรียน คือ ผูบริหารและครูเปนหลัก  (วรภัทร ภูเจริญ, 2541: 16) ดังนั้นโรงเรียน จึง
จําเปนตองมีระบบเขามาควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรของตนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคลองกับความตองการที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

     2. ผลการศึกษาพบวา ปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ตองการ
พัฒนา สํานักงานเขตการศึกษากําแพงเพชร เขต 2 โดยรวมพบวา มีปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอยูในระดับนอย  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีปญหาการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาปานกลาง 3 อันดับ คือดานที่ 4 การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รองลงมา คือดานที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษา และดานที่ 1 การจัดระบบบริหารสารสนเทศ เพราะทั้ง 3 
ดานจําเปนที่จะตองมีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายตองรวมกัน
ดําเนินงานตามกิจกรรมแผนงานและโครงการใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพโดยมีการควบคุม ติดตาม กํากับ
และนิเทศจากผูบริหารหรือ ผูที่รับผิดชอบตั้งแตเริ่มโครงการ จนสิ้นสุดโครงการ แผนงาน กิจกรรมแลวนําผลการ
ดําเนินงานมาประเมินวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวเพียงไร ดังผลการวิจัยของ วิชัย  บํารุงศรี (2544: 
บทคัดยอ) ไดศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียน พ.ศ. 2541 ของ
สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติในโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุร ี
ผลการวิจัยสรุปวา ปญหาในการดําเนินการทั้ง 3 ดานไดแก นักเรียนขาดประสบการณการใชสื่อเทคโนโลยี
ทันสมัย ครูบางสวนยังสอนโดยไมใชแผนการสอน ขาดบุคลากรที่ตรงตามความตองการและขาดงบประมาณ   
ในการดําเนินการและ นรินทร  มีมาก (2543, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปญหาการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก ผลการศึกษาพบวา ปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกทั้ง 3 ดาน       
ในภาพรวมอยูในระดับนอย อธิบายไดวาในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน จะตองคํานึงถึงเงื่อนไข       
ที่จะทําใหประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน ไดแก ผูบริหารจะตองมีความตระหนักเขามามีสวนรวม สงเสริม
สนับสนุน และรวมคิดรวมทํา รวมทั้งจะตองมีการทํางานเปนทีมบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตองไดรับการ
เตรียมพรอมใหมองเห็นคุณคา และมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในและดําเนินการอยาง
ตอเนื่องรวมกันทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภายในภายนอกสถานศึกษาโดยมีการกํากับติดตามดูแลการดําเนินงาน
อยางเปนระบบ ที่สําคัญการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพเปนกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนา
คุณภาพตามหลักการบริหารนั้นเอง กลาวคือการนํากระบวนการบริหารแบบวงจร PDCA ซึ่งประกอบดวย การ
วางแผน (Plan) การรวมกันปฏิบัติตามแผน (Do) การรวมกันตรวจสอบ (Check) และรวมกันปรับปรุง (Action) 
(วันทยา วงศศิลปะภิรมย, 2545)  
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 3. ผลการศึกษาพบวา แนวทางพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาที่ตองการพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 จากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 17 คน  พบวา มีความคิดเห็นสอดคลองกันตามประเด็นหลักดังนี ้สถานศึกษาตองประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน แตงตั้งคณะทํางาน ใหทุก ๆ ฝายมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน มีระบบการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลเปนระยะซึ่งสอดคลองกับหลักการสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2540) คือ สถานศึกษาตองใหทุก ๆ ฝายไดมีสวนรับผิดชอบในรูปคณะกรรมการเพื่อ
พัฒนาการศึกษามีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและแตงตั้งผูรับผิดชอบการปฏิบัติงาน อธิบายไดวา 
ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะตองมีวิธีการในการดําเนินงานที่ถูกตอง ทุกคนตองให
ความสําคัญ และเขาใจในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา กลาวคือ ทํางานอยางมีขั้นตอนตั้งแต การ
เตรียมการ การจัดทําแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผน  การประเมินผล และการปรับปรุงงานใหตอเนื่องและ
สมบูรณ เพื่อจะสงผลใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด หลักการ
สําคัญในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาคือ จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
คือ การที่สถานศึกษารวมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาไมใชการจับผิดหรือทําให
บุคคลเสียหนาโดยเปาหมายที่สําคัญอยูที่การพัฒนาคุณภาพใหเกิดกับผูเรียนและการที่จะดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายนั้นตองทําใหการประกันคุณภาพการศึกษา เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการทํางาน
ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไมใชเปนกระบวนการที่แยกสวนมาจากการดําเนินงานตามปกติของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาจะตองวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มีเปาหมายชัดเจน ทําตามแผน
ตรวจสอบ ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนระบบมีความโปรงใส และมีจิตสํานึกในการพัฒนา
คุณภาพการทํางาน ที่สําคัญการประกันคุณภาพเปนหนาที่ของบุคลากรในสถานศึกษา ไมวาจะเปนผูบริหาร คร ู
อาจารย และบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงานจะตองใหผูที่เกี่ยวของ เชน ผูเรียน ชุมชน เขต
พื้นที่หรือหนวยงานที่กํากับดูแลเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนา
ปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่ดีมี
คุณภาพเปนไปตามความตองการของผูปกครอง สังคม และประเทศชาติ(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาต,ิ 2544)  

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

     1.  จากการศึกษาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ตองการพัฒนา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต  2 พบวา มีสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอยูในระดับการปฏบิัติงานนอย คือดานที ่6 การประเมินคุณภาพการศึกษา ดานที ่5 การตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา ดานที ่1 การจัดระบบบริหารสารสนเทศ  เพราะการดําเนินการทั้ง 3 ดาน มี
ขั้นตอนการดําเนินงานหลายขั้นตอนจําเปนตองมีการวางแผนการปฏิบัติงาน อยางเปนระบบ ดังนั้นหากนํา
ผลการวิจัยไปใชเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา ควรมีการศึกษาขั้นตอนการดําเนินงานทั้ง 3 ดาน เปนหลักเพื่อ
การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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     2.  จากการศึกษาปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ตองการพัฒนา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต  2 พบวา มีปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานที ่4 การดําเนนิการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานที ่6 
การประเมินคุณภาพการศึกษา และดานที ่1 การจัดระบบบริหารสารสนเทศ  เพราะทั้ง 3 ดาน จําเปนที่จะตองให
ผูมีสวนเกี่ยวของตองรวมกันตองรวมกันดําเนินกิจกรรมตามแผนงานและโครงการใหดําเนินการไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการควบคุม กํากับ ติดตามและนิเทศอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพของ
สถานศึกษา ดังนั้นหากนําผลการวิจัยไปใชควรมีการนําปญหาที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงแกไขกอน 

     3.  แนวทางพัฒนาการดําเนินงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาที่ตองการพัฒนา พบวา     
จากสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ตองการพัฒนา มีสภาพการดําเนินงานของดาน   
ที ่6 การประเมินคุณภาพการศึกษา ดานที ่5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดานที ่1 การจัดระบบ
บริหารสารสนเทศในระดับนอย ทําใหเกิดปญหา ดานที ่4 การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ดานที ่6 การประเมินคุณภาพการศึกษา และดานที ่1 การจัดระบบบริหารสารสนเทศ ดังนั้น จึงจําเปนตองหา
แนวทางในการพัฒนางานประกันคุณภาพภายใน คือ สถานศึกษาตองมีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
แตงตั้งคณะทํางานใหทุก ๆ ฝายมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน มีระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
     1.  ควรศึกษาสภาพ ปญหา และแนวทางพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพราะการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณไมสามารถเก็บขอมูล        
ในบางประเด็นได และการเก็บขอมูลเชิงปริมาณยังไมครอบคลุม ควรใหผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา เชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ไดแสดงแนวคิด 

     2.  ควรศึกษาสภาพ ปญหา และแนวทางพัฒนาการดําเนินงานประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาในสถานศึกษาระดับอื่น ๆ และเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ  

 
เอกสารอางอิง 

การศึกษาแหงชาต,ิ สํานักงานคณะกรรมการ. (2544). แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา:  
           เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก. กรุงเทพฯ: สยามสปอรต ซินดิเคท. 
             (2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ. ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
           พ.ศ.2545. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟกจํากัด.      
เขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2, สํานักงาน. ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษากําแพงเพชร เขต 2 ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2551.       
ไชยยศ  เรืองสุวรรณ. (2533). เทคโนโลยีทางการศึกษาทฤษฎีและการวิจัย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
ณัฐฐินันท  พราหมณสังข และคนอื่น ๆ . (2544). สภาพและปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
           ของโรงเรียนมัธยม สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดกําแพงเพชร. ปริญญานิพนธ ก.ศ.ม.  
              พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 2089 

ธานินทร  ศิลปจาร.ุ (2550). การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS. (พิมพครั้งที ่7). กรุงเทพฯ:  
              บริษัท วี. อินเตอร พริ้นท จํากัด. 
นรินทร  มีมาก และคนอื่น ๆ. (2543). การศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
           ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก. ปริญญานิพนธ  
              กศ.ม พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 
รับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน), สํานักงาน. (2549). หลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 
2553). กรุงเทพฯ.               

วรภัทร  ภูเจริญ. (2541). แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: พิมพดี. 
วันทยา  วงศศิลปะภิรมย และคนอื่น ๆ . (2545). การประกันคุณภาพการศึกษา ชุดอบรมผูบริหาร: ประมวล 
            สาระ. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ. 
วิชัย  บํารุงศร.ี (2544). การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของโรงเรียน พ.ศ. 2541  
          ของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน 
          การประถมศึกษาจังหวัดนนทบุร.ี วิทยานิพนธ ศศ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
วิชาการ, กรม. (2544). การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
            (ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : กรอบและแนวดําเนินงานลําดับที ่1). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 
             คุรุสภาลาดพราว.             
ศึกษาธิการ, กระทรวง กรมสามัญศึกษา หนวยศึกษานิเทศก. (2542). การประกันคุณภาพการศึกษากรม 
          สามัญ เลม 2 แนวการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: องคการคาคุรุสภา. 
 


