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บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 

การวิจัยเรื่อง  “สภาพการดําเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    

ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3”  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ     

การดําเนินงาน  เปรียบเทียบสภาพการดําเนินงาน  และเสนอแนวทางการดําเนินงานเพื่อรองรับ    

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี         

เขต  3  ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาการดําเนินงานเพื่อรองรับการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาตอไป  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้  คือ  ผูบริหารสถานศึกษา           

ครูวิชาการ  และครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3                       

ปการศึกษา  2547  จํานวน  80  แหง  จากสถานศึกษาทั้งสิ้น  97 แหง  สุมกลุมตัวอยาง           

ไดมาจากประชากรโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน  (Multi – Stage Sampling Random)  

จําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา  จํานวน  80  คน  ครูวิชาการ  จํานวน  80  คน  และครูผูสอน  

จํานวน  80  คน  ตามสัดสวนขนาดของสถานศึกษาจากสถานศึกษาขนาดเล็ก  39  แหง  

สถานศึกษาขนาดกลาง  28  แหง  และสถานศึกษาขนาดใหญ  13  แหง  รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น  

240  คน  การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยสงและรับแบบสอบถามจากตูรับหนังสือ

ราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ดวยตนเอง  โดยเครื่องมือในการวิจัย    

เปนแบบสอบถาม  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  แบงเปน  3  ตอน  คือ  ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามขอมูล

ทั่วไปจําแนกตามตําแหนงของผูตอบแบบสอบถามและขนาดของสถานศึกษา  ตอนที่  2                

เปนแบบสอบถามการดําเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        

ตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  ซึ่งมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา  (Rating  Scale)  

5 ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด  แสดงระดับคุณภาพของการดําเนินงาน

เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผูตอบแบบสอบถามในแตละขอคําถาม    

ในระดับใดระดับหนึ่งเพียงระดับเดียว  ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาทางสถิติโดยการหา

คาเฉลี่ย  ( Χ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  การทดสอบคาเอฟ  (F-test)  และการวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (One – way  Analysis  of  Variance)  แลวนําเสนอผลโดยการบรรยาย

ประกอบตาราง  และตอนที่  3  เปนแบบสอบถามปลายเปด  (Opened - end  Question)  ให
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ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นแนวทาง  ขอเสนอแนะ  นํามาวิเคราะหแจกแจงความถี่  

และคารอยละ  สรุปเปนกลุมความคิดเห็น  ผลการวิจัยสรุปได  ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยสภาพการดําเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา         

ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  มีสาระสําคัญสรุปได  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามและสถานศึกษา  ผูตอบแบบสอบถาม

มีสถานภาพเปนผูบริหารสถานศึกษา  ครูวิชาการ  และครูผูสอน  ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3 จํานวนรอยละ  33.33 เทาๆกัน  โดยผูตอบ

แบบสอบถามมาจากสถานศึกษาขนาดเล็ก  มากที่สุด  รอยละ  48.75  รองลงมา  เปนสถานศกึษา

ขนาดกลาง  รอยละ  35.00  และมาจากสถานศึกษาขนาดใหญ  นอยที่สุด  รอยละ  16.25   

ตอนที่ 2  การวิเคราะหสภาพการดําเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  แบงเปน  2  สวน         

สรุปไดวา 

1.  สภาพการดําเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ในภาพรวม  พบวา  มีสภาพการดําเนินงาน    

ในระดับมากทุกดาน   โดยเรียงลําดับสภาพการดําเนินงานที่มีคาเฉลี่ยมากไปนอย   คือ             

ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (Χ =3.87, S.D..=0.57)  ดานการประเมนิ

คุณภาพการศึกษา  ( Χ =3.83, S.D..=0.57)  ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ      

(Χ =3.78, S.D..=0.58)  ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (Χ =3.75, S.D..=0.58)                  

ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  (Χ =3.72, S.D..=0.54)  ดานการรายงานคุณภาพการศึกษา  

(Χ =3.70, S.D..=0.61)  ดานการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา  (Χ =3.65, S.D..=0.60)  

และดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  ( Χ =3.63, S.D..=0.61)  และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดานตามสภาพการดําเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา            

ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ในองคประกอบ  8  ดาน  โดย      

ทุกดานและทุกขอ  มีคาเฉลี่ยในระดับมาก  สรุปไดดังนี้ 

 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 90 

1.1  ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  พบวา  สภาพการดําเนินงานอยูใน

ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  สภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอที่

มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  สถานศึกษามีการวางแผน  เพื่อกําหนดผูรับผิดชอบและขอบขายระบบ

สารสนเทศของสถานศึกษาอยางชัดเจน  รองลงมา  คือ  สถานศึกษาจัดโครงสรางการบริหารงาน  

ที่เอ้ือตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  และอันดับสุดทาย  คือ  สถานศึกษา        

มีการตรวจสอบ  ติดตามผลการดําเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษาใหสมบูรณและเปนปจจุบัน 

1.2  ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  พบวา  สภาพการดําเนินงานในระดับ

มาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  สภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  สถานศึกษากําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังใหเหมาะกับสภาพของผูเรียน  

สถานศึกษา  ชุมชน  ทองถิ่น  และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รองลงมา  คือ  

สถานศึกษามีการวางแผนจัดทํามาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา  โดยการมีสวนรวมของ   

ทุกฝายที่ เกี่ยวของ  และอันดับสุดทาย  คือ  สถานศึกษามีการตรวจสอบความเหมาะสม           

ของมาตรฐานการศึกษา 

1.3  ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สภาพการดําเนินงานในระดับ

มาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  สภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มี

คา เฉลี่ยสูงสุด   คือ   สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ  

ประกอบดวย   วิสัยทัศน   ภารกิจ   เปาหมาย   และสภาพความสําเร็จของการพัฒนาไว             

อยางตอเนื่องชัดเจนเปนรูปธรรม  รองลงมา  คือ  สถานศึกษากําหนดบทบาทหนาที่และแนวทาง     

ใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคนปฏิบัติไดอยางชัดเจน  และอันดับสุดทาย  คือ  สถานศึกษา

กําหนดวิธีการดําเนินงานที่มีหลักวิชา  หรือขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงไดครอบคลุมการพัฒนา          

ทุกดาน 

1 .4  ดานการดํ า เนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   สภาพ                

การดําเนินงานในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  สภาพการดําเนินงานอยูในระดับ

มากทุกขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  สถานศึกษาวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  โดย

ศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนหลัก  รองลงมา  คือ  สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปที่ชัดเจนครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา  และสอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  และอันดับสุดทาย  คือ  สถานศึกษา  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงาน  

อยางตอเนื่องบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา  และแผนพัฒนาคุณภาพที่สถานศึกษากําหนดไว 
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1.5  ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  สภาพการดําเนินงาน

มาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  สภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  สถานศึกษานําผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาไปใช           

เปนขอมูลไปพัฒนาเปนวิธีการดําเนินงานใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  รองลงมา  คือ  สถานศึกษา                

มีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอยางครอบคลุมและครบถวน  โดยเนนแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเปนหลัก  และอันดับสุดทาย  คือ  สถานศึกษามีการกําหนดขอบขาย              

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน 

1.6  ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา  สภาพการดําเนินงานในระดับมาก    

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  สภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด   คือ  สถานศึกษาใหการสนับสนุนครู ในการสราง เครื่ องมือวัดและประเมินผล                  

ตามความตองการในการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน  รองลงมา  คือ  สถานศึกษา            

มีการวางแผนการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนอยางชัดเจนในทุกกลุมสาระการเรียนรู  

และทุกระดับชวงชั้น  และอันดับสุดทาย  คือ  สถานศึกษาดําเนินการวัดและประเมินผลผูเรียนได

ครบถวนทุกดาน 

1.7  ดานการรายงานคุณภาพการศึกษา  สภาพการดําเนินงานในระดับมาก               

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  สภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากทุกขอ  โดยขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงสุด  คือ  สถานศึกษาวางแผนการรายงานคุณภาพการศึกษาแกบุคคลที่เกี่ยวของทกุปการศกึษา  

โดยศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   และแผนปฏิบัติการประจําป   รองลงมา   คือ  

สถานศึกษากําหนดขั้นตอนการดําเนินงานจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน          

โดยกําหนดเปาหมายผูรับรายงาน  แผนการจัดทํารายงาน  ชวงเวลาจัดทําสาระการรายงานและ

กําหนดรูปแบบใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  และอันดับสุดทาย  คือ  สถานศึกษาแตงตั้ง

คณะทํางานรายงานคุณภาพการศึกษา  โดยมีการรวบรวมแปลผล  นํ า เสนอขอมูล                      

ผลการดําเนินงานจัดทําเอกสารตามรูปแบบที่กําหนดไว 

1.8  ดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  สภาพการดําเนินงาน     

ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  สภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากทุกขอ  โดย

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  สถานศึกษานําผลการประเมินตนเอง  และขอเสนอแนะจากหนวยงาน

ตนสังกัด  และผูที่เกี่ยวของไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  รองลงมา  คือ  

สถานศึกษามีการวางแผนผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   และ           
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อันดับสุดทาย  คือ  สถานศึกษามีการศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  พัฒนารูปแบบและเทคนิค           

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.  เปรียบเทยีบสภาพการดําเนนิงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา  ดังนี ้

2.1  เปรียบเทยีบสภาพการดําเนนิงานเพือ่รองรับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สังกัดสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาชลบุรี  เขต  3  ในภาพรวม  พบวา  

สภาพการดําเนินงานเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา  แตกตาง

กันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  สอดคลองกับสมมุติฐานทีก่าํหนดไว  โดยสถานศกึษา

ขนาดใหญมีคาเฉลี่ยของการดําเนินงานมากกวาสถานศึกษาขนาดเลก็และขนาดกลาง   

2.2  เปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  เปนรายดาน  พบวา  

สถานศึกษาขนาดใหญกับสถานศึกษาขนาดกลางมีสภาพการดําเนินงานแตกตางกัน             

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลองกับสมมุติฐานที่กําหนดไว  จํานวน  5  ดาน  คอื  

ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

การศึกษา  ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดานการรายงานคุณภาพการศึกษา  และดาน  

การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และสถานศึกษาขนาดใหญกับขนาดเล็กมีสภาพ       

การดําเนินงานดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ    

ทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลองกับสมมุติฐานที่กําหนดไวเชนกัน  สวนดานอื่นๆแตกตางกัน    

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่  3  แนวทางการดําเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3 

แนวทางการดาํเนนิงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ        

กลุมตัวอยาง  ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดในภาพรวมของการดําเนินงาน  

และนํามาวเิคราะหแยกกลุมความคิดเหน็ตามแนวคิดการดําเนินงานในองคกร  จากการวิเคราะห

รายละเอียดองคกรทางการศึกษา  ดังที่  (Leavitt. 1973 : 4 ; Owens. 1987 : 78 ; Schlessinger. 

1992 : 6-10 ; ธงชยั  สันตวิงษ. 2523 : 26-31)  ไดวิเคราะหรายละเอยีดองคกรทางการศึกษาไว

สรุปได  จํานวน  4  ดาน  คอื  ดานโครงสราง  ดานบุคลากร  ดานงาน  และดานเทคนิควทิยาการ  

มีรายละเอยีด  ดังนี ้
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1.  ดานโครงสราง  ผูบริหารควรมีการพฒันาการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง               

มีการมอบหมายงานใหบุคลากรตามความรู  ความสามารถ 

2.  ดานบุคลากร  ผูบริหารมภีาวะผูนํา  และควรเอาใจใสบุคลากรในการดําเนินงาน   

ของสถานศึกษา  ครูเปนครูมืออาชีพ  ครูพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรูอยูเสมอ  บุคลากร       

มีความรูความเขาใจ  ตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ  มีความรูเกี่ยวกับ  

การประเมินภายในเปนแนวทางเดียวกัน  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการปฏิบัติงาน  มีวิสัยทัศน

ที่ดีในการดําเนินงาน  บุคลากรมีเพียงพอตามเกณฑ  ผูเกี่ยวของมีสวนรวมและใหความรวมมือ

ดําเนินงานในระบบการประกันคุณภาพภายใน  

3.  ดานงาน  ผูบริหารควรมกีารวางแผนการดําเนนิงานที่ชัดเจน  มีการดําเนินงาน        

ทุกดานอยางเปนปจจุบัน  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  มีการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาเชิงประจักษและตามสภาพจริง  การดําเนินงานชัดเจน  โปรงใส  ตรวจสอบได  

มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  และจัดการศึกษาใหสอดคลองกับชีวิตผูเรียนใหมาก

ที่สุด 

4.  ดานเทคนคิวิทยาการ  สถานศกึษาควรจัดทําคูมือการประเมินการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษา  หนวยงานที่เกี่ยวของมีแผนงานผดุงระบบการประกันคุณภาพ  ของ

สถานศึกษาใหสถานศึกษามีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาสภาพการดําเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     

ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3 มีประเด็นที่นํามาอภิปราย  

ดังตอไปนี้ 

5.2.1  สภาพการดําเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา           

ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3  โดยภาพรวมและรายดาน  พบวา  

สภาพการดําเนินงานในภาพรวมอยูในระดับมาก  อาจเนื่องมาจาก  การดําเนินงานเพื่อรองรับ           

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เปนกลไกสําคัญที่สงเสริมและผลักดันใหสถานศึกษา

ดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  นั่นคือ  การพัฒนา

คุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ  โดยมีระบบการดําเนินงานที่ชัดเจนภายใตการมีสวนรวมของผูที่

เกี่ยวของกับสถานศึกษา  ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และ      
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ที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545  ตามมาตรา  48  ที่ใหถือวา  การประกันคุณภาพภายใน

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ตองดําเนินงานอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงาน

ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสู

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก  และเปนไปตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งมีแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน  8  ประการ  คือ  ระบบการบริหาร

และสารสนเทศ  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา       

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษา  การรายงานคุณภาพการศึกษา  และการผดุงระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา  นอกจากนี้  มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของผูที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา       

ในการพัฒนาการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในไวอยางชัดเจน  ไดแก  บทบาท         

ของผูบริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรในสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง  

ตลอดจนชุมชน  ประกอบกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3 ใหความสําคัญ           

กับการประกันคุณภาพของสถานศึกษา  โดยมีการกําหนดใหบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาชลบุรี  เขต 3  รับผิดชอบในการสงเสริม  สนับสนุน  และติดตามผลการดําเนินงาน   

ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางชัดเจน  มีการวางแผนงาน/  โครงการ

ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรโดยสงเสริม

บุคลากรใหมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีการจัดประชมุ  

อบรม  ใหความรูแกผูบริหารสถานศึกษา  และ/หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพ    

ของสถานศึกษาทั้งโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3  และหนวยงานอื่น ๆ  ซึง่ผูเขารับ

การประชุม  อบรม  โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาไดนําความรูในเรื่องดังกลาวไปบริหารคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  ทําใหบุคลากรภายในสถานศึกษาไดรับความรู  ความเขาใจ  และปฏิบัติ

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  เชน  ทําหนาที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน   เปนตน  และเมื่อการดําเนินงานสิ้นสุดลงแตละ               

ปการศึกษา  สถานศึกษาตองรายงานผลการดําเนินงานตอหนวยงานตนสังกัดและสาธารณชน  

พรอมทั้งตองไดรับการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัดในทุก 3 ป  

และรอรับการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยผูประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคกรมหาชน)  ภายใน  5  ป  ซึ่งการประเมินรอบแรก

เปนการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  พรอมทั้งไดรับคําแนะนําจาก       
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ผูประเมินภายนอกเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษาสวนใหญในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3  ไดรับการประเมินภายนอกแลว  นอกจากนั้น

สถานศึกษาไดรับการสนับสนุนดานตางๆจากหนวยงานตนสังกัดและองคกรในทองถิ่น  เชน      

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3     

การสนับสนุนงบประมาณ  บุคลากร  ตลอดจนอุปกรณการศึกษาตางๆจากองคการบริหาร       

สวนจังหวัด  องคการบริหารสวนตําบล  เปนตน  จึงทําใหสถานศึกษามีการดําเนินงานอยูในระดับ

มาก  ผลการวิจัยดังกลาว  สอดคลองกับงานวิจัยของกุญชลี  เต็มเปยม  (2546 : 67-76), ชวนะ        

คําแกว  (2546 : 96-104), ทองสุข  แสงกลา  (2546 : 99-101)  และโกสินทร  คําภูกา  (2545 : 

บทคัดยอ)  ไดศึกษาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา  ประถมศึกษา  

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  และมัธยมศึกษา  ในดานการเตรียมความพรอม  สภาพและปญหา        

การดําเนินงาน  ตลอดจนการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา  ตางก็พบวา  การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมและ

รายดาน  อยูในระดับมาก  ซึ่งในรายดานมีการศึกษาพบวา  ความพรอมเพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาดานผูเรียน  ดานกระบวนการและดานปจจัย  อยูในระดับมาก  และ      

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ดานการควบคุมคุณภาพการศึกษา  ดานการตรวจสอบ

ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  และดานการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา        

มีสภาพการดําเนินงานในระดับมาก  และมีการศึกษาพบวา  สถานศึกษาที่ไดรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกแลว  มีผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน  

(รัตนมณี  รัตนปกรณ, ใน  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, บรรณาธิการ.  2547 : 325)  และ  

ยังสอดคลองกับการศึกษาการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่พบวา  ปจจัยที่สงเสริมการดําเนินการ   

ในระบบการประกันคุณภาพในระดับมาก  คือ  ดานภาวะผูนํา  ดานวัฒนธรรมองคกร  และ     

ดานบุคลากร  สวนดานโครงสรางองคกร  ดานสภาพทางกายภาพ  ดานวัสดุอุปกรณ  และดาน

งบประมาณ  เปนปจจัยสงเสริมในระดับปานกลาง  (เก็จกนก  เอื้อวงค, ใน  สํานักงานเลขาธิการ 

สภาการศึกษา, บรรณาธิการ.  2547 : 12)  และเมื่อพิจารณาสภาพการดําเนินงานเปนรายดาน 

ตามสภาพการดําเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  3  ในองคประกอบ  8  ดาน  โดยทุกดานและทุกขอ        

มีคาเฉลี่ยในระดับมาก  สรุปประเด็นอภิปราย  ดังนี้ 
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1)  ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  มีสภาพการดําเนินงานในระดับมาก             

อาจเนื่องมาจากการจัดระบบบริหารและสารสนเทศมีความสําคัญตอการดําเนินงาน  เพื่อรองรับ         

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระบบสารสนเทศใชประกอบการตัดสินใจ  การวางแผน

ดําเนินงาน  สถานศึกษาตองมีระบบสารสนเทศที่สมบูรณ  ครบถวน  เปนปจจุบัน  สะดวก       

ตรงความตองการ  สถานศึกษาจงึกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรและขอบขายงานสารสนเทศ      

ที่ชัดเจน   และมีโครงสรางการบริหารที่ เหมาะสมกับสภาพ   ศักยภาพของบุคลากรและ             

เอื้อตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อประสิทธิภาพของงานตามเปาหมาย          

ซึ่งผลการวิจัยพบวา  สถานศึกษาดําเนินงานดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศในระดับมาก

โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  สถานศึกษามีการวางแผนเพื่อกําหนดผูรับผิดชอบและขอบขาย

ระบบสารสนเทศของสถานศึกษาอยางชัดเจน  รองลงมา  คือ  สถานศึกษาจัดโครงสราง          

การบริหารงานที่เอ้ือตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ผลการวิจัยดังกลาว  

สอดคลองกับแนวดําเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ  (2545 ก : 26-39)  ที่วา  การบริหารจัดการ

ของสถานศึกษาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม      

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 มาตรา  39  และ  40  กําหนดใหกระจายอํานาจการบริหาร  และ            

จัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไปไปยัง

สถานศึกษาโดยตรง  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทําหนาที่กํากับ  และสงเสริม

สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา   การดําเนินงานของสถานศึกษาจึงอยูบนพื้นฐาน                

ของการกระจายอํานาจ  การมีสวนรวมของบุคลากรภายในสถานศึกษา  รวมทั้งบิดา  มารดา  

ผูปกครองและชุมชน  รวมทั้งวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  ดานการจัดระบบบริหารและ

สารสนเทศ  สถานศึกษาตองจัดโครงสรางการบริหารจัดการที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการแตงตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  จึงใหความสําคัญกับการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน   

ตามโครงสรางการบริหารงานที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  และ

สอดคลองกับงานวิจัย  ที่พบวา  การบริหารระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก  (ดวงพร  สมุทรโมฬี, ใน  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, บรรณาธิการ. 2547 : 

289)                                                                                                                                        

2)  ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษา มีสภาพการดําเนินงานในระดับมาก             

อาจเนื่องจากสถานศึกษาตองพัฒนามาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง  ในแตละปการศึกษา
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สถานศึกษาตองมีการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน  สถานศึกษา

ชุมชน  ทองถิ่น  และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการวิจัยพบวา  สถานศึกษา

ดําเนินงานดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  

สถานศึกษากําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังใหเหมาะกับสภาพของผูเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  

ทองถิ่น  และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รองลงมา  คือ  มาตรฐานการศึกษา

ระดับสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ  ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับ

หลักการการพัฒนามาตรฐานการศึกษาตามแนวดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  (2545 ก :  

34-36)  ที่วา  สถานศึกษาตองกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาที่ครอบคลุมสาระ 

การเรียนรู  กระบวนการเรียนรูและผลการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียน  สถานศึกษา  

ชุมชน  ทองถิ่น  และสอดคลองกับงานวิจัยของสุเทพ  วงษเณร  (2544 : 74-77)  ไดศึกษาบทบาท         

ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานดานการเรียนการสอนของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ  ผลการวิจัย  

พบวา  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน  ดานการเรียนการสอนของผูบริหาร

โรงเรียนทั้ง  10  มาตรฐาน  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก   

3)  ดานการจดัทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีสภาพการดําเนินงานในระดับ  

มาก  อาจเนื่องจากสถานศกึษาทุกแหงตองจัดทําแผนระยะกลาง  3-5  ป  เพื่อการกําหนดทิศทาง   

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหชัดเจน  โดยการมีสวนรวมของทกุฝาย  และในแตละปการศึกษา

สถานศกึษาตองใชแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาเปนหลักในการจัดทาํแผนปฏิบัติการประจําป  

เพื่อใหการดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุตามเปาหมายของแตละกิจกรรมและตอบสนอง

วิสัยทัศนของสถานศกึษาและมาตรฐานหลักสูตรของสถานศกึษา  ซึ่งผลการวิจัยพบวา  

สถานศกึษาดาํเนนิงานดานการจัดทาํแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับมาก  โดยขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  สถานศกึษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ  

ประกอบดวย  วิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย  และสภาพความสาํเร็จของการพัฒนาไว             

อยางตอเนื่องชัดเจนเปนรูปธรรม  รองลงมา  คือ  สถานศึกษากําหนดบทบาทหนาที่และแนวทาง        

ใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคนปฏิบัติไดอยางชัดเจน  ผลการวิจัยดงักลาวสอดคลองกับ      

แนวดําเนนิการของกระทรวงศึกษาธกิาร  (2545 ก : 37-39)  ที่วา  ลักษณะของแผนที่สําคัญ  คือ  

วิสัยทัศน  ภารกิจ  การวางแผนและการออกแบบกิจกรรมชัดเจนสมเหตุสมผลและเปนระบบ  และ

สอดคลองกับการดําเนินงานของสถานศกึษาบนพืน้ฐานของการกระจายอํานาจ  การมีสวนรวม

ของบุคลากรภายในสถานศึกษา  รวมทั้งบิดา  มารดา  ผูปกครองและชุมชน  และสอดคลองกับ
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งานวิจยัของอญัญรัตน  สุขะมงคล  (2544 : 311-317)  ไดศึกษาแนวทางการดําเนนิงาน          

ดานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดับประถมศกึษาของสถานศึกษาในสงักัดสํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ที่พบวา  การดําเนนิงานประกนัคุณภาพขั้นการควบคุมคุณภาพ 

ของสถานศึกษาเริ่มจากการวิเคราะหความตองการของปจจัยมาตรฐานและความตองการ         

ในการพัฒนาของสถานศึกษา  และจัดทําแผนกลยุทธระยะ  3  ป  และสอดคลองกับงานวิจัย    

ของชาติชาย  พิมพิไลย  (2543 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ   ที่พบวา               

การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติ      

อยูในระดับมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4)  ดานการดาํเนนิงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา  มีสภาพ                 

การดําเนินงานในระดับมาก  อาจเนื่องมาจากการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

เปนขั้นตอนสําคัญที่ทําใหแผนงานที่วางไวบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวในแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบความสําเร็จ  โดยใชแผนปฏิบัติการประจําปเปนแผนที่นําไปปฏิบัติใหบรรลุ

เปาหมายในแตละปการศึกษา  ซึ่งผลการวิจัยพบวา  สถานศึกษาดําเนินงานดานการดําเนินงาน            

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  สถานศึกษา

วางแผนจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  โดยศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนหลัก  

รองลงมา  คือ  สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่ชัดเจนครอบคลุมงาน /โครงการ  และ

สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งผลการวิจัยดังกลาว  สอดคลองกับแนวดําเนินการ               

ของกระทรวงศึกษาธิการ  (2545 ก : 53)  ที่วา  สถานศึกษาตองนําแผนไปสูการปฏิบัติมีการกํากับ  

ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปอยางตอเนื่อง  และบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  และสอดคลองกับ

งานวิจัยของยุวลักษณ  ทองเกิด  (2546 : 100)  ที่พบวา  สถานศึกษาทุกแหงมีการจัดทํา 

แผนปฏิบัติการประจําป  และสอดคลองกับงานวิจัยที่ศึกษาความสอดคลองของแผนปฏิบัติการ

ประจําปกับธรรมนูญโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี          

ที่พบวา  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําปสอดคลองกับ

ธรรมนูญโรงเรียน  ในภาพรวม  ทั้ง  4  ดาน  อยูในระดับมาก  ตามลําดับคาเฉลี่ย  คือ  ข้ัน

เตรียมการวางแผน  ขั้นดําเนินการวางแผน  ข้ันปฏิบัติตามแผน  และขั้นติดตามและประเมินผล 

(กุมุท  นิติสิริ, ใน  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, บรรณาธิการ.  2547 : 275) 

5)  ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  มีสภาพการดาํเนนิงาน   

ในระดับมาก  อาจเนื่องจากสถานศกึษาไดรับการตรวจสอบทบทวนคณุภาพการศึกษา             
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จากหนวยงานตนสังกัดซึง่มหีนาทีโ่ดยตรงในการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานของสถานศึกษา  

และการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ตลอดจนการประเมินตนเอง   

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ผลการดําเนินงานดังกลาว

สถานศึกษาสามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  

ผลการวิจัยพบวา  สถานศึกษาดําเนินงานดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา      

ในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  สถานศึกษานําผลการประเมินตนเอง  และ

ขอเสนอแนะจากหนวยงานตนสังกัด  และผูที่เกี่ยวของไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

อยางตอเนื่อง  รองลงมา  คือ  สถานศึกษามีการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา      

อยางครอบคลุมและครบถวน  โดยเนนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนหลัก  ผลการวิจัย

ดังกลาวสอดคลองกับแนวดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  (2545 ก : 46)  ที่วาหนวยงาน   

ตนสังกัดมีหนาที่สงเสริม  สนับสนุนและรวมดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา  ศึกษาวิเคราะห  วิจัยและเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และสอดคลองกับงานวิจัยที่ศึกษาการวิเคราะหปจจัย          

ที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   

ขั้นพื้นฐาน  และพบวา  สถานศึกษาสวนใหญดําเนินการตรวจสอบประเมินและปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษา  ทั้งโดยสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด  (เก็จกนก  เอ้ือวงค, ใน  สํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, บรรณาธิการ.  2547 : 12) 

6)  ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา  มีสภาพการดําเนนิงานในระดับมาก   

อาจเนื่องมาจากการดําเนินงานเพื่อรองรับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  มีเปาหมาย              

ที่คุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ  ในแตละปการศึกษาสถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนไดรับการประเมิน

ระดบัชาติ  ในชั้น  ป.3  ป.6  ม.3  และ  ม.6  โดยใชขอทดสอบมาตรฐาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         

ของผูเรียนเปนตัวชี้วัดดานคุณภาพของผูเรียนประการหนึ่ง  ซึ่งผลการวิจัยพบวา  สถานศึกษา

ดําเนินงานดานการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  

สถานศึกษาใหการสนับสนุนครูในการสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลตามความตองการ         

ในการจัดประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียน  รองลงมา  คือ  สถานศึกษามีการวางแผนการวัด

และประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนอยางชัดเจนในทุกกลุมสาระการเรียนรูและทุกระดับชวงชั้น     

ซึ่งผลการวิจัยดังกลาว  สอดคลองกับแนวดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  (2545 ก : 43)         

ที่กําหนดใหผูเรียนทุกคนในทุกระดับชวงชั้นคือ  ป.3  ป.6  ม.3  และ  ม.6  ไดรับการประเมิน  

ผลสัมฤทธิ์ในระดับชาติในกลุมสาระการเรียนรูที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและคุณลักษณะ      
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ที่สําคัญโดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน  สถานศึกษาจึงตองใหความสําคัญกับความรูความสามารถ

ของบุคลากร  และวางแผนดานการวัดและประเมินผลใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดและ

สอดคลองกับงานวิจัยของพนัส  เจริญวงศ  (2544 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการ/

ผูบริหารโรงเรียน/ผูชวยผูบริหารโรงเรียน/หัวหนาหมวดวิชา/การประกันคุณภาพการศกึษา  พบวา  

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  12  โดยรวม

อยูในระดับมาก 

7) ดานการรายงานคุณภาพการศึกษา  มีสภาพการดําเนินงานในระดับมาก         

อาจเนื่องจาก  เมื่อส้ินปการศึกษาทุกปสถานศึกษาตองรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา         

ของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติงานประจําปและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกหนวยงาน     

ตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ  ซึ่งผลการวิจัยพบวา  สถานศึกษาดําเนินงานดานการรายงานคุณภาพ

การศึกษาในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  สถานศึกษาวางแผนการรายงานคุณภาพ

การศึกษาแกบุคคลที่เกี่ยวของทุกปการศึกษา  โดยศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และ

แผนปฏิบัติการประจําป  รองลงมา  คือ  สถานศึกษากําหนดขั้นตอนการดําเนินงานจัดทํารายงาน

คุณภาพการศึกษาประจําปอยางชัดเจน  โดยกําหนดเปาหมายผูรับรายงาน  แผนการจัดทํา

รายงาน  ชวงเวลาจัดทําสาระการรายงาน  และกําหนดรูปแบบใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  

ผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และที่แกไข

เพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.2545  ในมาตรา  48  ที่วาหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมี

การทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่ เกี่ยวของและเปดเผย              

ตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

8) ดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  มีสภาพการดําเนินงาน          

ในระดับมาก  อาจเนื่องจากการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสิ่งที่สถานศึกษา     

ตองปฏิบัติ เพื่อการดํารงและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง                 

ซึ่งผลการวิจัย  พบวา  สถานศึกษาดําเนินงานดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   

ในระดับมาก  โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  สถานศึกษานําผลการประเมินตนเอง  และ

ขอเสนอแนะจากหนวยงานตนสังกัด  และผูที่เกี่ยวของไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    

อยางตอเนื่อง  รองลงมา  คือ  สถานศึกษามีการวางแผนผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา   

ของสถานศึกษา  ผลการวิจัยดังกลาว  สอดคลองกับแนวดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ  

(2545 ก : 46)  ที่วาหนวยงานตนสังกัดมีหนาที่สงเสริม  สนับสนุนและรวมดําเนินงานตามระบบ   

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ศึกษาวิเคราะห  วิจัยและเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับ
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รูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  สถานศึกษาจึงตองพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง  การวางแผนผดุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจึงมีความสําคัญ    

ซึ่งสอดคลองกับอารีรัตน  วัฒนสิน  (2543 : 11)  กลาวไวสรุปไดวา  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เปนกระบวนการตอเนื่อง  สถานศึกษาควรคนหาเทคนิค  วิธีการมาสนับสนุนระบบประกนัคณุภาพ

ใหมีประสิทธิภาพ  และสรางความรูสึกของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของใหมุงมั่นพัฒนาสูคุณภาพ   

ที่สูงขึ้น 

5.2.2  การเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  จําแนกตามขนาด

สถานศึกษา  โดยภาพรวม  พบวา  สภาพการดําเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  แตกตางกัน           

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลองกับสมมุติฐานที่กําหนดไว  โดยสถานศึกษา  

ขนาดใหญมีสภาพการดําเนินงานมากกวาสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก  เนื่องมาจาก

ผลการวิจัยพบวา  การดําเนินงานรายดานของสถานศึกษาขนาดใหญกับขนาดกลาง  จํานวน      

5  ดาน  คือ  ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดานการตรวจสอบและ

ทบทวนคุณภาพการศึกษา  ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดานการรายงานคุณภาพ

การศึกษา  และดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคลองกับสมมุติฐานที่กําหนดไว  และสถานศึกษาขนาดใหญกับ

สถานศึกษาขนาดเล็ก  มีการดําเนินงานดานการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานที่กําหนดไวเชนกัน               

อาจเนื่องจากสถานศึกษาแตละขนาดมีความแตกตางกันทั้งดานบุคลากร   เทคโนโลยี  

งบประมาณ  อาคารสถานที่  สภาพแวดลอม  บรรยากาศในการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา  

โดยเฉพาะบุคลากร  และอาคารสถานที่ทําใหสถานศึกษาแตละขนาดมีความแตกตางกันในเรื่อง

โครงสรางองคกรและการสื่อสารในองคกร  จะเห็นไดวา  สถานศึกษาขนาดเล็กมีความสะดวก     

ในการสื่อสารโดยตรงจากผูบริหารสถานศึกษาไปยังบุคลากร  เนื่องจากบุคลากรและอาคาร

สถานที่มีจํานวนนอย  บางแหงมีอาคารเรียนเพียง  1  หลัง  บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานอยูในอาคาร

เดียวกัน  ในขณะที่สถานศึกษาขนาดใหญและขนาดกลาง  มีจํานวนบุคลากรมาก  อาคารสถานที่

จํานวนมาก  แตสถานศึกษาขนาดกลางกับขนาดใหญ  ยังคงมีความแตกตางกันดานบุคลากร  

และความพรอมตางๆ  ซึ่งสถานศึกษาขนาดกลางมีนอยกวาสถานศึกษาขนาดใหญในทุกดาน  

ประกอบกับ  สถานศึกษาขนาดกลางหลายแหงจัดการศึกษาหลายระดับ  กลาวคือ  การศึกษา
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ระดับกอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนตน  (โรงเรียนขยายโอกาส  

ทางการศึกษา)  ทําใหมีความยุงยากในการบริหารจัดการมากขึ้น  ขณะที่สถานศึกษาขนาดใหญ

หลายแหงจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพียงระดับเดียว  สวนสถานศึกษาขนาดเล็กสวนใหญ  

จัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา  และประถมศึกษาเทานั้น  นอกจากนั้นจากผลการวิจัย       

ที่พบวา  การดําเนินงานของสถานศึกษาขนาดใหญกับขนาดกลางแตกตางกันใน  5  ดาน  จะเห็น

ไดวา  ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เปนการดําเนินงานที่สถานศึกษา  

แตละแหงจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา  ซึ่งแผนดังกลาวจะสอดคลองกับวิสัยทัศน  เปาหมาย  ภารกิจของสถานศึกษา  และ

เปนไปตามศักยภาพของสถานศึกษา  เมื่อนําแผนไปสูการปฏิบัติจึงพบวา  สถานศึกษาขนาดใหญ               

มีความพรอมสูงดําเนินงานไดในระดับมากที่สุด  รองลงมาคือสถานศึกษาขนาดเล็ก  และ          

พบความแตกตางในการดําเนินงานที่สถานศึกษาขนาดใหญกับสถานศึกษาขนาดกลาง          

อาจเนื่องมาจากเหตุผลที่กลาวมาขางตนหลาย ๆ ประการ  และประการหนึ่งคือ  ภาระงาน      

ของการจัดการศึกษาหลายระดับทําใหการวางแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป       

มีปริมาณงานที่ สูงขึ้นอาจสงผลตอการปฏิบัติตามแผน  และสืบเนื่องไปถึงดานตางๆ คือ           

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  การประเมินคุณภาพการศึกษา  การรายงาน

คุณภาพการศึกษา  และดานสุดทาย  คือ  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งดานนี้

สถานศึกษาขนาดใหญมีสภาพการดําเนินงานแตกตางทั้งสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก  

ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนวา  การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษานั้นตองอาศัยความพรอม      

ในดานตางๆของสถานศึกษาเปนอยางมาก  เชนความรู  ความสามารถของบุคคลากร  วัสดุ

อุปกรณ  เทคโนโลยีตางๆ  เนื่องจากตองมีการศึกษาวิเคราะห  วิจัย  และเผยแพรนวัตกรรม

เกี่ยวกับรูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยการสงเสริมสนับสนุน

และรวมดําเนินงานของหนวยงานตนสังกัด  ถาพิจารณาความพรอมของสถานศึกษาจะเห็นไดวา  

สถานศึกษาขนาดใหญมีความเปนไปไดที่จะดําเนินงานดานนี้ไดเองเปนสวนใหญ  โดยไมตอง

พึ่งพาหนวยงานตนสังกัดมากเทาสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็ก 

จากผลการวิจยัดังกลาว  ทั้งโดยภาพรวมและรายดาน  พบวาสถานศึกษาทีม่ี

ขนาดตางกัน  มีสภาพการดาํเนนิงานที่แตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05                    

โดยสถานศึกษาขนาดใหญ  มีสภาพการดาํเนนิงานมากกวาสถานศกึษาขนาดกลาง  ซึง่สอดคลอง

กับงานวิจัยของพนา  จนิดาศรี  (2546 : 189), ทองสุข  แสงกลา  (2546 : 99-101)  และนิกัญชลา  

ลนเหลือ  (2544 : 92)  ไดศึกษาการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศกึษาตนแบบ  
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โรงเรียนประถมศึกษา  และโรงเรียนมธัยมศึกษาเกีย่วกับกระบวนการพฒันาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา  การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  และการเปรียบเทยีบกระบวนการประกัน       

คุณภาพการศึกษา  ซึ่งพบวา  โรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญ  

โดยภาพรวมมีสภาพการดําเนินงานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05            

โดยโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญมีปญหาแตกตางจากโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง  และพบวา  

ขนาดของโรงเรียนมีผลตอการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งโรงเรียนแตละขนาด                     

มีความแตกตางกันในดานตาง ๆ  คือ  ดานบุคลากร  งบประมาณ  และอุปกรณในการจัดการเรียน

การสอน  เทคโนโลยี  อาคารสถานที่  สภาพแวดลอมและชุมชน  และสอดคลองกับงานวิจัย     

ของพรทิพย  สระบงกช  (2544 : 83-91)  ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออก  พบวา  ปจจัยดานครู  ปจจัยดานผูบริหาร  

ปจจัยดานหลักสูตร  ปจจัยดานทรัพยากร  ปจจัยดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก  

และปจจัยดานชุมชนสงผลตอคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา

ในภาคตะวันออก   โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  สวนการสื่อสารของบุคลากร               

ในสถานศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของเข็มทอง  ศิริแสงเลิศ  (2540 : 183)  ไดศึกษาวิเคราะห     

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งสรุป    

ไดวา  การสื่อสารระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงานในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เปนกลุมตัวอยาง

ทุกโรงเรียนมีการสื่อสารทางเดียวจากผูบริหารไปสูผูปฏิบัติงาน  แตการสื่อสารทางเดียวโดยออม  

โดยแจงผานผูบริหารระดับกลาง  การใชประกาศ  คําสั่ง  หรือหนังสือเวียนมีโอกาสสื่อความ

ผิดพลาดไมเอื้อตอการสรางความเขาใจในการปฏิบัติงาน  และไมสอดคลองกับหลักการของระบบ

ประกันคุณภาพที่เนนการสื่อสารทั่วทั้งองคกรตลอดเวลา 

5.2.3  แนวทางการดําเนินงานเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา       

ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3 

จากการวิ เคราะหขอมูลจากแบบสอบถามปลายเปดในภาพรวมของ               

การดําเนินงาน  และนํามาวิเคราะหแยกกลุมความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตามแนวคิด  

การดําเนินงานในองคกร  จากการวิเคราะหรายละเอียดองคกรทางการศึกษา  ดังที่  (Leavitt. 

1973 : 4 ; Owens. 1987 : 78 ; Schlessinger. 1992 : 6-10 ; ธงชัย  สันติวงษ. 2523 : 26-31)  

ไดวิเคราะหรายละเอียดองคกรทางการศึกษาไวสรุปได  จํานวน  4  ดาน  คือ  ดานโครงสราง     

ดานบุคลากร  ดานงาน  และดานเทคนิควิทยาการ  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
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1) ดานโครงสราง  ผูบริหารควรมีการพัฒนาการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง        

มีการมอบหมายงานใหบุคลากรตามความรู  ความสามารถ 

2) ดานบุคลากร  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  และควรใหความเอาใจใสบุคลากร          

ในการดําเนินงานของสถานศึกษา  ครูเปนครูมืออาชีพ  ครูพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู      

อยูเสมอ  บุคลากรมีความรูความเขาใจ  ตระหนักและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ    

มีความรู เกี่ยวกับการประเมินภายในเปนแนวทางเดียวกัน   มีความคิดริเ ร่ิมสรางสรรค                 

ในการปฏิบัติงาน  มีวิสัยทัศนที่ดีในการดําเนินงาน  บุคลากรมีเพียงพอตามเกณฑ  ผูเกี่ยวของ      

มีสวนรวมและใหความรวมมอืในการดําเนินงานในระบบการประกันคุณภาพภายใน 

3) ดานงาน  ผูบริหารควรมีการวางแผนการดําเนินงานทีช่ัดเจน  มีการดําเนนิงาน

ทุกดานอยางเปนปจจุบนั  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  มีการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาเชงิประจักษและตามสภาพจริง  การดําเนินงานชดัเจน  โปรงใส  ตรวจสอบได  

มีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  และจัดการศึกษาใหสอดคลองกับชีวิตผูเรียนใหมาก

ที่สุด 

4) ดานเทคนิควิทยาการ  สถานศึกษาควรจัดทําคูมือการประเมินการประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษา  หนวยงานที่เกี่ยวของมีแผนงานผดุงระบบการประกันคุณภาพ        

ของสถานศึกษาใหสถานศึกษามีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

จากความคิดเห็นแนวทางการดําเนินงานของผูตอบแบบสอบถามดังกลาว     

ตามการจัดกลุมแนวคิดการดําเนินงานในองคกร  จากการวิเคราะหรายละเอียดองคกร            

ทางการศึกษา  ดังที่  (Leavitt. 1973 : 4 ; Owens. 1987 : 78 ; Schlessinger. 1992 : 6-10 ;  

ธงชัย  สันติวงษ. 2523 : 26-31)  ไดวิเคราะหรายละเอียดองคกรทางการศึกษาไว  สรุปได       

จํานวน  4 ดาน  คือ  ดานโครงสราง  ดานบุคลากร  ดานงาน  และดานเทคนิควิทยาการ              

มีความสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เ ร่ือง   ระบบ   หลักเกณฑ   และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545.  

มาตรา  47  วรรคสอง  ไดบัญญัติใหมีการกําหนดระบบหลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยกําหนดเปนกฎกระทรวง  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ  (2545 ก : 50-55) ,  สํานักงาน 

คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ  (2546 ข : 21-23)  และสาํนักงานรับรองมาตรฐานและ 

ประเมินคุณภาพการศึกษา  (2546 : 35-39)  เสนอไวสรุปได  คือ  ใหสถานศกึษาจัดใหมีระบบ   
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  ซึ่งเปนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       

อยางตอเนื่อง  ประกอบดวย  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     

การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  การประเมินคุณภาพการศึกษา  การรายงาน

คุณภาพการศึกษา  และการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีหลักเกณฑและวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ประกอบดวยใหสถานศึกษาจัดโครงสราง          

การบริหารที่ เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา       

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา  การจัดโครงสรางใหเอื้อที่ตอการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  การแตงตั้งคณะกรรมการ  รวมทั้งดําเนินงานตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษามีความสําคัญตอการดําเนินงานใหสําเร็จตามเปาหมาย  นอกจากนี้

การดําเนินงานตางๆตองอาศัยบุคลากรและปจจัยตางๆในองคกรเพื่อสงเสริมการดําเนินงาน      

ใหบรรลุตามเปาหมาย  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่ศึกษาการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัย  

ที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่พบวา  

ปจจัยที่สงเสริมการดําเนินการในระบบการประกันคุณภาพในระดับมาก  คือ  ดานภาวะผูนํา    

ดานวัฒนธรรมองคกร  และดานบุคลากร  สวนดานโครงสรางองคกร  ดานสภาพทางกายภาพ  

ดานวัสดุอุปกรณ  และดานงบประมาณ  เปนปจจัยสงเสริมในระดับปานกลาง  (เก็จกนก  เอ้ือวงค,  

(ใน  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, บรรณาธิการ.  2547 : 12)  ผูวิจัยจึงนําแนวคิด            

การดําเนินงานในองคกร  4  ดาน  มาเปนกรอบแนวคิดเพื่อเสนอแนวทางการดําเนินงานเพื่อ

รองรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีรายละเอียดที่นําเสนอ  ดังนี้ 

1. ดานโครงสราง  (Structure)  สถานศึกษาจัดโครงสรางการทาํงานใหเอื้อตอ          

การดําเนินงาน  กลาวคือ  การดําเนินงานตามภาระงานของสถานศกึษา  4  งาน  คือ  งานวิชาการ    

งานงบประมาณ  งานบุคคล  และงานบริหารทั่วไป  ซึง่ในโครงสรางสามารถแตงตั้งคณะกรรมการ

ฝายตาง ๆ คือ 

โครงสรางของสถานศกึษา  ประกอบดวย  ผูอํานวยการสถานศกึษา  ทําหนาที่

ประธานกรรมการ  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  ทาํหนาที่รองประธานกรรมการ  คณะกรรมการ

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ทําหนาทีก่รรมการที่ปรึกษา  และหัวหนางานทั้ง  4  งาน  ทาํหนาที่
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กรรมการ  ซึ่งสถานศกึษาสวนใหญจะนําการประกนัคุณภาพการศึกษาไวในงานวชิาการหรืองาน

บริหารทัว่ไป 

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบดวย            

รองผูอํานวยการสถานศึกษา  (หรือบุคคลอ่ืนที่เหมาะสม)  ทําหนาที่ประธานกรรมการ  หัวหนา

กลุมสาระการเรียนรู  8 กลุมสาระ  ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตัวแทน

ผูปกครอง  ตัวแทนนักเรียน  ทําหนาที่กรรมการ  และครูวิชาการ  ทําหนาที่กรรมการ  และ

เลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและประ เมินคุณภาพการศึ กษาอาจ เปน

คณะกรรมการชุดเดียวกับคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  แตอาจ

เปลี่ยนแปลงบางตําแหนง  หรือสถานศึกษาขนาดใหญมีบุคลากรจํานวนมากบุคคลที่ทําหนาที่

ตางๆ จะเปลี่ยนแปลงไปบาง  แตสถานศึกษาขนาดเล็กจะมีความแตกตางของบุคคลที่ทําหนาที่

คณะกรรมการนอย  เนื่องจากมีบุคลากรจํานวนจํากัด  บุคลากรคนเดียวกันจึงตองปฏิบัติหนาที่     

ในคณะกรรมการชุดตางๆ  และผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญทําหนาที่ประธานกรรมการ          

ของคณะกรรมการแตละชุด 

คณะก ร รมกา รจั ดทํ า ร า ย ง านคุณภาพกา รศึ กษา   ประกอบด ว ย                     

รองผูอํานวยการสถานศึกษา  (หรือบุคลากรอื่นที่เหมาะสม)  ทําหนาที่ประธานกรรมการ  บุคลากร

ในสถานศึกษาจํานวนหนึ่งตามความเหมาะสม  ทําหนาที่กรรมการ  และครูวิชาการ  ทําหนาที่

กรรมการและเลขานุการ 

การดําเนินงานดานโครงสรางดังกลาว  สถานศึกษาตองจัดบุคลากรให

เหมาะสมกับงานและโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย  โดยมีการมอบหมายภาระหนาที่ที่ชัดเจน  

การพฒันาความรู  ความสามารถของบุคลากรอยางตอเนื่อง 

2.  ดานบุคลากร  (People)  ครูและบุคลากรควรมีคุณลักษณะที่สําคญั  คือ        

มีความภูมิใจในสถานศึกษา  มีความรับผิดชอบตอหนาที่  ใฝรูใฝเรียน  และพัฒนาตนเองและ

พัฒนางานอยางตอเนื่อง  มีขวัญกําลังใจในการทํางานและเปนครูมืออาชีพ  และที่สําคัญผูบริหาร

และครูตองเปนบุคคลที่ตระหนักในความสําคัญ  มีความรู  ความเขาใจในระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  และควรใหความเอาใจใสบุคลากรในการดําเนินงาน  

ของสถานศึกษา 
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3.  ดานงาน  (Tasks)  กอนปฏิบัติงานมีการสรางความรู  ความเขาใจ  และ

ตระหนักในความสําคัญของการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  มีการมอบหมายงาน  นิเทศ

ติดตามงาน  โดยมีขอบขายของงานทีป่ฏิบัติใน  8  องคประกอบ  คือ  ดานการจัดระบบบริหาร     

และสารสนเทศ  ดานการพฒันามาตรฐานการศึกษา  ดานการทาํแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา     

ดานการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดานตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพ

การศึกษา  ดานการประเมินคุณภาพการศกึษา  ดานการรายงานคุณภาพการศึกษา  และดาน  

การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

4.  ดานเทคนคิวิทยาการ  (Technology)  สถานศึกษามกีารจัดเตรียมเครื่องมือ

เครื่องใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใหเพียงพอตอการดําเนินงาน  พรอมทัง้คูมือ  

ที่ใชในการปฏิบัติงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจยัในครั้งนี้  ผูวจิัยมีขอเสนอแนะ  ดังนี ้

5.3.1  ขอเสนอแนะทัว่ไป 

1)  ผูบริหารสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ควรให

ความสําคัญกับการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาใหมากขึ้น  ทั้งการตรวจสอบ  

ติดตามผลการดําเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษาใหสมบูรณและเปนปจจุบัน  การตรวจสอบ

ความเหมาะสมของมาตรฐานการศึกษา  การกํากับ  ติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงาน       

อยางตอเนื่องบรรลุตามมาตรฐานการศึกษา  และแผนพัฒนาคุณภาพที่สถานศึกษากําหนดไว  

การกําหนดขอบขายการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน   

2)  ผูบริหารสถานศกึษาและสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 3            

ควรกําหนดวิธีการดําเนินงานที่มีหลักวิชา  หรือขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงไดครอบคลุม           

การพัฒนาทุกดาน  รวมทั้งการดําเนินการวัดและประเมินผลผูเรียนไดครบถวนทกุดาน  ควรแตงตัง้

คณะทํางานรายงานคุณภาพการศึกษา   โดยมีการรวบรวมและแปลผล   นําเสนอขอมูล                      

ผลการดําเนินงานจัดทําเอกสารตามรูปแบบที่กําหนดไว  ควรนําขอมูลยอนกลับจากกลุมเปาหมาย 

มาพัฒนาการรายงานและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

3)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต  3  ควรพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพในโรงเรียนขนาดกลางใหเพิ่มมากขึ้น  
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5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 

1)  ควรมีการศึกษาปจจยัทีส่งผลตอระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา     

ขนาดใหญ  ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก 

2)  ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ  หรือใชการวิจัยเชิงปริมาณแตเพิ่มเติมเครื่องมือ   

ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยการสัมภาษณหรือสังเกตการดําเนินงานของสถานศึกษา  

เพื่อใหไดขอมูลที่มีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


