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บทที ่ 5 
สรุป  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจและเชิงคุณภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา     
การดาํเนินการประกนัคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 เพื่อเปรียบเทียบการดาํเนินประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั ขนาดของสถานศึกษา  
ประสบการณ์ในการทาํงานในสถานศึกษา และระดบัการศึกษา และเพื่อเสนอแนวทางการพฒันา 
การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ฉะเชิงเทรา เขต 2   
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูท่ีรับผิดชอบ
การประกนัคุณภาพภายใน และครูผูส้อน ปีการศึกษา  2552 ในการคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูท่ีรับผิดชอบ
การประกนัคุณภาพภายใน ครูผูส้อน ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 513 คน          
 การสนทนากลุ่มโดยรวบรวมจากผูบ้ริหาร จาํนวน 4 คน ผูรั้บผิดชอบ จาํนวน 4 คน 
และครูผูส้อน จาํนวน 4 คน รวมผูส้นทนากลุ่มทั้งหมด 12 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ เก่ียวกับการดาํเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสาํนักงาน          
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 แบ่งเป็น 8 ดา้น วิเคราะห์ขอ้มูลใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูป 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย จาํนวนความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(one-way ANOVA) และ Scheffe’ และ Focus Group ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
 

5.1  สรุปผลการวจิยั 
 
 5.1.1 กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยขา้ราชการครูในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีจาํนวนทั้งส้ิน 513 คน เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูรั้บผดิชอบในการประกนั



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

142 

คุณภาพภายใน และครูผูส้อน จาํนวน 171 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 33.33 เท่ากนั เป็นสถานศึกษา
ขนาดเลก็มากท่ีสุดจาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 40.94 รองลงมาเป็นสถานศึกษาขนาดกลาง จาํนวน 
207 คน คิดเป็นร้อยละ 40.35 และขนาดใหญ่ จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 18.71 มีประสบการณ์
ในการทาํงานในสถานศึกษามากกว่า 20 ปี มากท่ีสุด จาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 42.30 รองลงมา
มีประสบการณ์ระหว่าง 10-20 ปี จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 40.94 และนอ้ยท่ีสุดมีประสบการณ์
ในการทาํงานนอ้ยกว่า 10 ปี จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 16.76 มีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี
หรือปริญญาตรี จาํนวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 64.72 และมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จาํนวน 
181 คน คิดเป็นร้อยละ 35.28 ตามลาํดบั   
  5.1.2 การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ 
ด้านการดาํเนินการ ด้านการเตรียมการ และด้านการรายงาน และเม่ือศึกษาการดาํเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกเป็น
รายดา้น ปรากฏผลดงัน้ี 

  1) การเตรียมการ ดา้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ไดแ้ก่ โรงเรียนมีโครงสร้าง
ระบบการทาํงานเป็นทีม รวมถึงโรงเรียนเตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยสร้างความตระหนกั
ใหบุ้คลากรในสถานศึกษาเห็นประโยชน์ของการประกนัคุณภาพภายใน และโรงเรียนกาํหนดการ
วางแผนการประเมินการประกนัคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ ส่วนขอ้ท่ีมีอนัดบัน้อยท่ีสุดคือ 
โรงเรียนจัดประชุมให้ความรู้ความเขา้ใจในการดาํเนินการประกันคุณภาพ แก่คณะกรรมการ

สถานศึกษา  
  2) การเตรียมการ ดา้นการแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผิดชอบ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารแต่งตั้ง
ผูท่ี้มีความรู้ มีความสามารถเก่ียวกบัการเขียนรายงานผลการประเมิน รวมถึงผูบ้ริหารมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และผูบ้ริหารแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบั
ดูแล / ประสานงานช่วยเหลือ สนบัสนุนทุกฝ่ายทาํงานร่วมกนั ส่วนท่ีมีอนัดบันอ้ยท่ีสุดคือ ผูบ้ริหาร
แต่งตั้งคณะกรรมการ การประชาสมัพนัธ์ การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  3) การดาํเนินการ ดา้นวางแผนการปฏิบติังาน อยู่ในระดับมาก เรียงตามลาํดบั 
คะแนนเฉล่ียจากมากไปน้อยสามอนัดับ ได้แก่ ผูบ้ริหารวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียน 
รองลงมาคือขอ้ ผูบ้ริหารวิเคราะห์ขอ้มูลพ้ืนฐานของนกัเรียน/ ครู รวมถึง โรงเรียนกาํหนดแนวทาง 
การดาํเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน สามารถปฏิบติัไดจ้ริง ส่วนและท่ีมีอนัดบันอ้ยท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารกาํหนด
งบประมาณท่ีใชไ้วอ้ยา่งเหมาะสม และเพียงพอ 
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  4) การดาํเนินการ ด้านการดาํเนินการตามแผนอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงตามลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ยสามอนัดบั  ไดแ้ก่  
ขอ้ผูบ้ริหารสร้างขวญัและกาํลงัใจใหบุ้คลากร รองลงมาคือขอ้ ผูบ้ริหารจดัส่ิงอาํนวยความสะดวก/ 
สนับสนุนการปฏิบติังานของบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และขอ้โรงเรียนดาํเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการประจําปีทุกขั้นตอน ส่วนข้อท่ีมีอันดับน้อยท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารตรวจสอบ
แผนปฏิบติัการประจาํปีใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ท่ีกาํหนดไว ้
  5) การดาํเนินการ ดา้นการตรวจสอบประเมินผล อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เรียงตามลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ยสามอนัดบั  ไดแ้ก่  
โรงเรียน รายงานผลการดาํเนินงานครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา รองลงมาคือขอ้ โรงเรียนตรวจสอบ/ 
ประเมินผลการดาํเนินงานครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา รวมถึงโรงเรียนประเมินสรุปรวม
เพื่อนาํผลมาแกไ้ขปรับปรุงการดาํเนินการ และท่ีมีอนัดบัน้อยท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารวิเคราะห์ขอ้มูล
แปลความหมายขอ้มูล 
  6) การดาํเนินการ ด้านการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน อยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงตามลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ย
สามอนัดบั ไดแ้ก่ โรงเรียนวิเคราะห์จุดเด่น/จุดดอ้ยท่ีตอ้งปรับปรุง ทบทวน รองลงมารวมถึง ผูบ้ริหาร
นาํผลการประเมินไปใชพ้ฒันาการดาํเนินงานปีการศึกษาต่อไป และขอ้ผูบ้ริหารนาํผลการประเมิน
มาพฒันาจดัทาํเป็นขอ้มูลสารสนเทศให้ถูกตอ้ง สมบูรณ์เป็นปัจจุบนั และท่ีมีอนัดบัน้อยท่ีสุดคือ 
ผูบ้ริหารนาํขอ้มูลในการปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากรใชใ้นการวางแผนต่อไป 
  7) การรายงานการจดัทาํรายงานประเมินตนเอง อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้เรียงตามลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ยสามอนัดบั ไดแ้ก่  
ผูบ้ริหารนําเสนอภาพ/ผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพ รองลงมาคือขอ้ 
ครูผูส้อนนาํขอ้มูลสารสนเทศรายงานการประเมินตนเองในการปรับปรุงและพฒันากิจกรรม

การเรียนการสอน รวมถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาใชข้อ้มูลสารสนเทศรายงานการประเมินตนเอง
ในการกาํหนดเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรม และที่มีอนัดบันอ้ยท่ีสุดคือ โรงเรียน
จดัคุณภาพการเรียนการสอน /เป้าหมาย /มาตรการ/ ยทุธศาสตร์/ แผนงาน ซ่ึงครอบคลุมสัมพนัธ์กบั
แผนพฒันา สถานศึกษา 
  8) การรายงาน รายงานประจาํปี อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า
อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ เรียงตามลาํดบัคะแนนเฉล่ียจากมากไปนอ้ยสามอนัดบั ไดแ้ก่ สถานศึกษา
จดัทาํรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาจาํแนกเป็นรายมาตรฐาน และตวับ่งช้ี รองลงมารวมถึง
โรงเรียนจดัทาํรายงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาประจาํปี ส่งใหส้าํนกังานรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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เพื่อรองรับการประเมินภายนอก และขอ้โรงเรียนจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง เพื่อขอรับ
การประเมินภายนอกจาก สมศ. และท่ีมีอนัดบันอ้ยท่ีสุดคือ ประชาชนผูรั้บบริการจากสถานศึกษา  
มีส่วนร่วมในการใหข้อ้เสนอแนะการจดัทาํ ประเมินตนเองประจาํปี 
 5.1.3 ผลการเปรียบเทียบการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน
เขตพื้นการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั ขนาดของสถานศึกษา  
ประสบการณ์ในการทาํงานในสถานศึกษา และระดบัการศึกษา พบวา่  
    1) การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันในด้านการแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผิดชอบ
ดา้นการวางแผนการปฏิบติังาน ดา้นการตรวจสอบประเมินผล และการจดัการทาํรายงานประเมินตนเอง  
และผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่พบวา่ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาสูงกว่าความคิดเห็น

ของครูผูรั้บผดิชอบในการประกนัคุณภาพ และความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความคิดเห็น
ของครูผูรั้บผดิชอบในการประกนัคุณภาพ และความคิดเห็นของครูผูรั้บผดิชอบในการประกนัคุณภาพ
นอ้ยกวา่ความคิดเห็นของครูผูส้อน 
    ส่วนดา้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ดา้นการดาํเนินการตามแผน 
ดา้นการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงงานและดา้นรายงานประจาํปี จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ี
ในปัจจุบนัไม่แตกต่างกนั 
   2) การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษาโดยภาพรวม พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า แตกต่างกนัทุกดา้น ผลการเปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียรายคู่ภาพรวม พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเลก็โดยภาพรวมนอ้ยกว่า
สถานศึกษาท่ีมีขนาดกลางและขนาดใหญ่ และความคิดเห็นของสถานศึกษาขนาดกลางมีความคิดเห็น
โดยภาพรวมสูงกวา่สถานศึกษาท่ีมีขนาดกลางและขนาดใหญ่   
   3) การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงานในสถานศึกษาโดยภาพรวม พบวา่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ แตกต่างกนัทุกดา้น  
     ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานในสถานศึกษามากกว่า 20 ปี มีความคิดเห็น โดยภาพรวม มากกว่า
ผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานในสถานศึกษานอ้ยกวา่ 10 ปี และ 10-20 ปี  
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  4) การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามระดบัการศึกษา โดยภาพรวม และรายดา้น พบว่า ความคิดเห็นของครู
ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผดิชอบ
ท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบว่า ครูท่ีมีการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีมีความคิดเห็นสูงกวา่ครูท่ีมีการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรีหรือปริญญาตรี 
 

5.2 อภปิรายผล 
 

 5.2.1 การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายดา้น อยู่ระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เมชวิน พุ่มมาลี 
(2543, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และครูเก่ียวกบัความพร้อมเพ่ือการประกนัคุณภาพ
และรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทนอกระบบโรงเรียน ผลการวิจยั
พบวา่ ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนเอกชนประเภทนอกระบบโรงเรียน ท่ีเปิดสอนหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมเพื่อการประกนัคุณภาพและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

จากปัจจยัทั้ง 7 ดา้น แต่ละดา้นโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัพร้อมมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็นงานที่ไดม้ีการดาํเนินการมานานพอสมควรทาํให้ทั้งผูบ้ริหารโรงเรียน 
ครูผูรั้บผิดชอบและครูผูส้อน มีความเขา้ใจและดาํเนินการมาระยะหน่ึงแลว้ เพราะสถานศึกษา

จาํเป็นตอ้งสร้างความเช่ือมัน่ให้ชุมชนยอมรับว่า สถานศึกษาสามารถผลิตผูเ้รียนท่ีจบการศึกษา
จากสถานศึกษา เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ เจตคติ ค่านิยม คุณธรรมและคุณลกัษณะต่างๆ 
ไดค้รบถว้นตามหลกัสูตร และความคาดหวงัของสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนแสดงความมัน่ใจ
ไดว้่าปัจจยัและกระบวนการการจดัการศึกษาในสถานศึกษามีความเป็นมาตรฐาน (สาํนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540, หนา้ 10) ถึงแมว้่ากรมสามญัศึกษาจะไดเ้ร่ิมตน้พฒันา
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และเป็นระบบท่ีชดัเจน 
สามารถประกาศเป็นนโยบายและเผยแพร่แนวทางการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา
ในสงักดัสาํนกังานเขตพื้นการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดจ้ดัใหมี้การประกนัคุณภาพการศึกษา และ
กาํหนดให้การประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา  
การดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ไดรั้บการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จากหน่วยงานตน้สงักดัในจงัหวดัในปีการศึกษา 2550 มีสถานศึกษาประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
จาํนวน 94 โรงเรียน ไดรั้บรองมาตรฐาน จาํนวน 83 โรงเรียน ไม่ไดรั้บรองมาตรฐาน จาํนวน 11 โรงเรียน 
ระดบัปฐมวยั ปีการศึกษา 2551 มีสถานศึกษาประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จาํนวน 40 โรงเรียน 
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ได้รับรองมาตรฐาน จาํนวน 32 โรงเรียน ไม่ได้รับรองมาตรฐานจาํนวน 8 สถานศึกษาท่ีได้รับ
การประเมินภายนอก รอบสองแลว้ จาํนวน 169 โรงเรียน โดยมีสถานศึกษาท่ีไม่ไดก้ารรับรองคุณภาพ
จาํนวน 21 โรงเรียน รวมถึงโรงเรียนท่ีถูกยบุเลิกดว้ย จาํนวน 1 โรงเรียน ทางสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ไดด้าํเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอน ผลการประเมินภายนอกไม่ไดรั้บรองนั้น 
ผลสืบเน่ืองมาจากการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่ได้ตามมาตรฐาน แต่ละโรงเรียน
จึงไดด้าํเนินการพฒันางานประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหมี้ความพร้อมเพ่ือรับการประเมิน

ภายนอก จึงทาํให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการดาํเนินการอยู่ในระดบัมาก อาจเป็นผลทาํให้
ความพร้อมในการดาํเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียน  
        1) การเตรียมการ ด้านการเตรียมความพร้อมของบุคลากร อยู่ในระดับมาก 
ไม่สอดคลอ้งกบัโอภาส คงทน (2541, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความพร้อมเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานการประถมศึกษา อาํเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท  
พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสาํนกังาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในภาพรวมทุกดา้นมีระดบัปานกลาง ไม่สอดคลอ้งกบั 
บุญส่ง เอง็สุโสภณ และคนอ่ืนๆ (2541) ไดท้าํการศึกษาความพร้อมและปัญหาในการนาํโรงเรียน
เขา้สู่การประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดันครสวรรค ์
พบวา่ โรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดันครสวรรค ์มีการเตรียมการเพื่อนาํโรงเรียน
เขา้สู่การประกนัคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 71.88 ความพร้อม
ดา้นปัจจยัในการนาํโรงเรียนเขา้สู่การประกนัคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะสถานศึกษาไดมี้การช้ีแจงทาํความเขา้ใจ ทั้งโดยบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก
ใหบุ้คลากรทุกคนในสถานศึกษาไดมี้โอกาสเขา้ร่วมประชุมรับทราบพร้อมกนั เพ่ือใหทุ้กคนมีโอกาส
มีโอกาสได้ทราบความจาํเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงได้มีการกาํหนดไวช้ัดเจน
ในหมวด 6 มาตรา 48 ใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถื้อวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา

ท่ีตอ้งดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกัด 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
และเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก  (กรมสามญัศึกษา, 2546, หนา้ 29) 
  2) การเตรียมการ ดา้นการแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผดิชอบ อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั 
งานวิจยัของ เมชวิน พุ่มมาลี (2543, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบั
ความพร้อมเพื่อการประกนัคุณภาพและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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ประเภทนอกระบบโรงเรียน ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนเอกชนประเภทนอกระบบ
โรงเรียนท่ีเปิดสอนหลกัสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพร้อมเพื่อการประกนัคุณภาพ
และรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากปัจจยัทั้ง 7 ดา้น แต่ละดา้นโดยเฉล่ียอยูใ่นระดบัพร้อมมาก 
ไม่สอดคลอ้งกบัโอภาส คงทน (2541, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความพร้อมเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสาํนกังานการประถมศึกษา อาํเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท  
พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ในภาพรวมทุกดา้นมีระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
ในการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษาท่ีร่วมทาํงานเป็นทีมนั้น 
จาํเป็นตอ้งมีผูรั้บผิดชอบในการประสานกาํกบั ติดตามการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและความมัน่ใจในการดาํเนินงาน จึงไดม้อบหมายใหมี้คณะกรรมการหรือคณะทาํงาน
เพ่ือเป็นตวักลางในการประสาน กาํกบั ดูแล ให้มีการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน และ           
การดาํเนินงานให้เช่ือมโยงกัน โดยคณะกรรมการดังกล่าวเป็นกรรมท่ีมีอยู่แลว้ตามโครงสร้าง        
การบริหารของสถานศึกษาเพื่อรับผิดชอบการประกนัคุณภาพในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ี 
เป็นตน้ว่า ฝ่ายวิชาการรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของครู กระบวนการเรียนการสอน และผูเ้รียน 
ฝ่ายบริหารทัว่ไปรับผดิชอบเก่ียวกบัคุณภาพของบุคลากรฝ่ายบริหารและกระบวนการบริหาร    
                5.2.2 ด้านการดําเนินการ 
  1) การดาํเนินการ ดา้นวางแผนการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก ไม่สอดคลอ้งกบัโอภาส 
คงทน (2541, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาความพร้อมเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัสาํนักงานการประถมศึกษา อาํเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท พบว่า โรงเรียน
มีความพร้อมเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสาํนักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแห่งชาติ ในภาพรวมทุกดา้นมีระดบัปานกลาง ไม่สอดคลอ้งกบั หน่วยศึกษานิเทศก ์
กรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 6 (2543, บทคดัย่อ) ได้ทาํการวิจยัเร่ือง สภาพการดาํเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา กรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 6 เฉพาะในส่วนของ
การควบคุมคุณภาพการศึกษา ใน 3 ดา้น คือ การเตรียมการ การวางแผนคุณภาพ และการบริหารคุณภาพ 
   2) ด้านการดาํเนินการตามแผนอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
หยด คนโททอง (2544, บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการประเมินผลภายในของ
โรงเรียน สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี ผลการวิจยัพบว่า สภาพและปัญหาอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ เม่ือสถานศึกษาไดว้างแผนการปฏิบติังานเรียบร้อย บุคลากรร่วมกนั
ดาํเนินการตามแผนท่ีจดัไว ้โดยระหว่างการดาํเนินงานตอ้งมีการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา และ
ควรมุ่งเนน้ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนเป็นสาํคญั นอกจากน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจะส่งเสริม
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สนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกคนทาํงานอยา่งมีความสุข จดัส่ิงอาํนวยความสะดวก สนบัสนุนทรัพยากร
เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพตลอดจนกาํกบั ติดตาม ทั้งระดบัรายบุคคล รายกลุ่ม 
รายหมวด/ฝ่าย เพื่อกระตุน้และส่งเสริมให้มีการดาํเนินงานตามแผน ให้การนิเทศในระหว่าง
การปฏิบติังาน ผูบ้ริหารตอ้งกาํกบัและติดตามวา่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนท่ีกาํหนดไว ้ 
  3) ดา้นการตรวจสอบประเมินผล อยู่ในระดบัมาก ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
หยด  คนโททอง (2544 ,บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการประเมินผลภายในของ
โรงเรียน สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี ผลการวิจยัพบว่า การตรวจสอบประเมินผล 
อยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ในระหว่างการดาํเนินงานมีการตรวจสอบประเมินผล
ทั้งในระดบัรายบุคคล หรือระดบัชั้น/หมวดวิชา ผูบ้ริหารและบุคลากรสามารถนาํผลการประเมิน
ไปใชป้รับปรุงพฒันางานของตนเองและปรับปรุงแผนการดาํเนินงานไดเ้ลย เพ่ือให้การดาํเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้เม่ือสถานศึกษาไดว้างแผนการปฏิบติังานเรียบร้อย บุคลากรร่วมกนั
ดาํเนินการตามแผนท่ีจดัไว ้โดยระหว่างการดาํเนินงานตอ้งมีการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา และ
ควรมุ่งเนน้ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนเป็นสาํคญั นอกจากน้ีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจะส่งเสริม
สนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกคนทาํงานอยา่งมีความสุข จดัส่ิงอาํนวยความสะดวก สนบัสนุนทรัพยากร
เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพตลอดจนกาํกบั ติดตาม ทั้งระดบัรายบุคคล รายกลุ่ม 
รายหมวด/ฝ่าย เพื่อกระตุน้และส่งเสริมให้มีการดาํเนินงานตามแผน ให้การนิเทศในระหว่าง
การปฏิบติังาน ผูบ้ริหารตอ้งกาํกบัและติดตามวา่เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนท่ีกาํหนดไว ้ 
  4) ดา้นการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ผลการวิจยัพบว่าอยู่ในระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เมชวิน พุม่มาลี (2543, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ
ครูเก่ียวกบัความพร้อมเพ่ือการประกนัคุณภาพและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

เอกชนประเภทนอกระบบโรงเรียน ผลการวิจยัพบวา่ ความพร้อมการนาํผลการประเมินมาปรับปรุง
งาน อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรส่วนใหญ่ตระหนกัดีอยูว่่า ผลการประเมินสามารถ
นาํใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการปรับปรุงการปฏิบติังาน ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อไป 
                2.5.3 ด้านการรายงาน 
  1) ดา้นการจดัทาํรายงานประเมินตนเอง ผลการวิจยัพบวา่ อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ เมชวิน พุ่มมาลี (2543, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบั
ความพร้อมเพื่อการประกนัคุณภาพและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

ประเภทนอกระบบโรงเรียน ผลการวิจยัพบว่า ความพร้อมเพ่ือการประกันคุณภาพและรับรอง

มาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดบัพร้อมมาก ไม่สอดคลอ้งกบั หยด คนโททอง (2544, บทคดัยอ่) 
ไดท้าํการวิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการประเมินผลภายในของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษา
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จงัหวดัลพบุรี การวิจยัมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและการประเมินผลภายในของโรงเรียน 
และเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการประเมินผลภายในของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานการประถมศึกษา
จงัหวดัลพบุรี ผลการวิจยัพบว่า การรายงานผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะ ครูและบุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัทาํรายรายงานประเมินตนเอง มีเคร่ืองมือ 
ประกอบการประเมิน ครบ และชดัเจน ชุมชนมีส่วนร่วมให้ขอ้มูล ท่ีสมบูรณ์ คลอบคลุมภาระงาน 
เขียนรายงานไดส้ะทอ้น จุดเด่น และจุดดอ้ย ของโรงเรียนไดอ้ยา่งครบถว้น 
   2) การรายงาน ดา้นรายงานประจาํปี อยูใ่นระดบัมาก ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
เมชวิน พุ่มมาลี (2543, บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเก่ียวกบัความพร้อม
เพื่อการประกนัคุณภาพและรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทนอกระบบ

โรงเรียน ผลการวิจยัพบว่า ดา้นระบบการรายงานผลการประเมินและระบบการใชผ้ลการประเมิน
อยู่ในระดบัน้อย ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครู –นักเรียนในสถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกคน ตลอดจนหน่วยงานตน้สังกดั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีความตระหนกั
และมุ่งมัน่พยายามท่ีจะร่วมกนัพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่ความสาํเร็จตามเจตนารมณ์

ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 
กจ็ะทาํใหส้ถานศึกษาสามารถสร้างสรรคร์ะบบการประกนัคุณภาพภายในไดอ้ยา่งเขม้แขง็ สามารถ
พฒันาคุณภาพไดต้ามมาตรฐานการศึกษาท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงทาํให้สถานศึกษา

มีความมัน่ใจ และเช่ือมัน่ในวฒันธรรมคุณภาพของตนเอง ตลอดจนมีความกระตือรือร้นยินดี
ท่ีจะรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ(สมศ.)  
 2.5.4 ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั ขนาดของ
สถานศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงานในสถานศึกษา และระดบัการศึกษา พบวา่  
   1) การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 สอดคลอ้งกบัพนสั เจริญวงศ ์ (2544) ท่ีศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการ
กบัการประกนัคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 12 ท่ีพบว่า 
การประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่างความเห็นของขา้ราชการครูท่ีมีสถานภาพต่างกนั แตกต่างกนั 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีอายุราชการ และวุฒิการศึกษาสูงกว่าครูผูรั้บผิดชอบ
ในการประกนัคุณภาพ นอกจากน้ีผูบ้ริหารทุกคนเคยไดรั้บการศึกษา อบรมประชุมหรือสัมมนาเก่ียวกบั
เร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษา ในขณะท่ีครูผูส้อนเคยไดรั้บการศึกษาอบรม ประชุมหรือสมัมนา
เก่ียวกบัเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษานอ้ยกวา่ ผูบ้ริหารมีบทบาทในการบริหารจดัการ ส่งเสริม  
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สนบัสนุน อาํนวยความสะดวกใหค้าํปรึกษา แนะนาํ ดูแลใหมี้การประกนัคุณภาพภายในท่ีทุกฝ่าย
เขา้มามีส่วนร่วม โดยผูบ้ริหารเป็นแกนนาํในการจดัทาํแผน รวมทั้งกาํกบัติดตามใหมี้การดาํเนินการ
ตามแผน การนาํผลจากการประเมินตนเองมาใชใ้นการปรับปรุงสถานศึกษา และการรายงานผล
ใหส้าธารณชนรับทราบ และผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้ไดรั้บการประชุมช้ีแจง ทาํความเขา้ใจในเร่ืองการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  และเป็นผูด้าํเนินการวิเคราะห์และมอบหมายงานใหทุ้กคนในโรงเรียน
ปฏิบติั   
   2) เปรียบเทียบการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ไม่สอดคลอ้งกบัเกียรติศกัด์ิ ทบัจนัทร์ (2543, หนา้ 121) ไดศึ้กษาการดาํเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดั
กาํแพงเพชร พบว่า การดาํเนินงานประกนัคุณภาพสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
โรงเรียนขนาดต่างกนัไดรั้บปัจจยัสนับสนุนต่างกนั แต่มีขอบข่ายการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาเหมือนกนั จึงทาํใหโ้รงเรียนขนาดเลก็มีการดาํเนินการท่ีไดร้วดเร็วมากกวา่   
   3) เปรียบเทียบการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงานในสถานศึกษา 
อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ไม่สอดคลอ้งกบัเกียรติศกัด์ิ ทบัจนัทร์ (2543, หน้า 121) 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีอายุราชการสูงกว่าครูผูรั้บผิดชอบในการประกนัคุณภาพ 
นอกจากน้ีผูบ้ริหารทุกคนเคยไดรั้บการศึกษา อบรม ประชุม หรือสัมมนาเก่ียวกบัเร่ืองการประกนั
คุณภาพการศึกษา ในขณะท่ีครูผูส้อนเคยไดรั้บการศึกษาอบรม ประชุมหรือสัมมนาเก่ียวกบัเร่ือง
การประกนัคุณภาพการศึกษานอ้ยกว่า ผูบ้ริหารมีบทบาทในการบริหารจดัการ ส่งเสริม สนบัสนุน  
อาํนวยความสะดวกใหค้าํปรึกษา แนะนาํ ดูแลใหมี้การประกนัคุณภาพภายในท่ีทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วม  
โดยผูบ้ริหารเป็นแกนนาํในการจดัทาํแผน รวมทั้งกาํกบัติดตามใหมี้การดาํเนินการตามแผน การนาํ
ผลจากการประเมินตนเองมาใชใ้นการปรับปรุงสถานศึกษา และการรายงานผลใหส้าธารณชนรับทราบ 
และผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้ไดรั้บการประชุมช้ีแจง ทาํความเขา้ใจในเร่ืองการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน และเป็นผูด้าํเนินการวิเคราะห์และมอบหมายงานใหทุ้กคนในโรงเรียนปฏิบติั   
  4) เปรียบเทียบการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จาํแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้าน พบว่า 
ความคิดเห็นของครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ไม่สอดคลอ้งกับเกียรติศกัด์ิ ทบัจนัทร์ (2543, หน้า 121)ได้ศึกษาการดาํเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสาํนักงานการประถมศึกษาจงัหวดั
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กาํแพงเพชร  ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าครูผูรั้บผิดชอบ
ในการประกนัคุณภาพ นอกจากน้ีผูบ้ริหารทุกคนเคยไดรั้บการศึกษา อบรม ประชุม หรือสัมมนา
เก่ียวกบัเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษา ในขณะท่ีครูผูส้อนเคยไดรั้บการศึกษาอบรม ประชุมหรือ
สัมมนาเก่ียวกบัเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษานอ้ยกว่า ผูบ้ริหารมีบทบาทในการบริหารจดัการ 
ส่งเสริม สนบัสนุน อาํนวยความสะดวกใหค้าํปรึกษา แนะนาํ  ดูแลใหมี้การประกนัคุณภาพภายใน
ท่ีทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วม โดยผูบ้ริหารเป็นแกนนาํในการจดัทาํแผน รวมทั้งกาํกบัติดตามให้มี
การดาํเนินการตามแผน การนาํผลจากการประเมินตนเองมาใชใ้นการปรับปรุงสถานศึกษา และ
การรายงานผลใหส้าธารณชนรับทราบ และผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้ไดรั้บการประชุมช้ีแจง ทาํความเขา้ใจ
ในเร่ืองการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และเป็นผูด้าํเนินการวิเคราะห์และมอบหมายงาน
ใหทุ้กคนในโรงเรียนปฏิบติั   
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

  1) การดาํเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสาํนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ทั้งโดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก ดงันั้นหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบและผูบ้ริหารโรงเรียน จึงควรหามาตรการต่างๆ ส่งเสริมและสนบัสนุนขา้ราชการครู
ใหต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการประเมินคุณภาพจากองคก์รภายนอก ตามรายดา้นดงัต่อไปน้ี 
        (1) การเตรียมการ ด้านการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ดังนั้นโรงเรียน
ควรจดัให้มีโครงสร้างระบบการทาํงานเป็นทีม ควรส่งเสริมบุคลากรในหมวด / ฝ่ายมีความเขา้ใจ
ในการเตรียมความพร้อม โดยสร้างความตระหนกัให้บุคลากรในสถานศึกษาเห็นประโยชน์ของ
การประกนัคุณภาพภายใน และขอ้โรงเรียนกาํหนดการวางแผนการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน
อยา่งเป็นระบบ  
                     (2) การเตรียมการ ดา้นการแต่งตั้งกรรมการท่ีรับผดิชอบ ดงันั้นผูบ้ริหารควรแต่งตั้ง

ผูท่ี้มีความรู้ มีความสามารถเก่ียวกับการเขียนรายงานผลการประเมิน แต่งตั้ งคณะกรรมการ

เพื่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแล/ ประสานงาน
ช่วยเหลือ สนบัสนุนทุกฝ่ายทาํงานร่วมกนัอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและมีประสิทธิภาพ   
        (3) การดาํเนินการ ดา้นวางแผนการปฏิบติังาน ดงันั้นผูบ้ริหารควรมีการวิเคราะห์
ขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียน วิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของนักเรียน/ ครู และควรกาํหนดแนวทาง 
การดาํเนินงานไวอ้ยา่งชดัเจน สามารถปฏิบติัไดจ้ริง  
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        (4) การดาํเนินการ ดา้นการดาํเนินการตามแผน ดงันั้นผูบ้ริหารสร้างขวญัและ
กาํลงัใจให้บุคลากร ควรจัดส่ิงอาํนวยความสะดวก/ สนับสนุนการปฏิบตัิงานของบุคลากร
ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ควรดาํเนินการตามแผนปฏิบติัการประจาํปีทุกขั้นตอน  
        (5) การดาํเนินการ  ด้านการตรวจสอบประเมินผล  ดังนั้ นผู ้ท่ี รับผิดชอบ
ควรมีการรายงานผลการดาํเนินงานครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ควรมีการตรวจสอบ/ ประเมินผล
การดาํเนินงานครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ควรมีการประเมินสรุปรวมเพื่อนาํผลมาแกไ้ขปรับปรุง
การดาํเนินการ ควรมีการตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะๆ ก่อนท่ีจะมีการประเมินผลจากภายนอก  
        (6) การดาํเนินการ ดา้นการนาํผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ดงันั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ควรมีการวิเคราะห์จุดเด่น/จุดดอ้ยท่ีตอ้งปรับปรุง ทบทวน อยา่งเป็นระบบ ผูบ้ริหารนาํผลการประเมิน
ไปใชพ้ฒันาการดาํเนินงานปีการศึกษาต่อไป ผูบ้ริหารนาํผลการประเมินมาพฒันาจดัทาํเป็นขอ้มูล
สารสนเทศใหถู้กตอ้ง สมบูรณ์เป็นปัจจุบนั และเผยแพร่ขอ้มูลนั้นใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบ  
        (7) การรายงาน ดา้นการจดัทาํรายงานประเมินตนเอง ผูบ้ริหารควรนาํเสนอภาพ/
ผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบ ควรส่งเสริม
ให้ครูผูส้อนนาํขอ้มูลสารสนเทศรายงานการประเมินตนเองในการปรับปรุงและพฒันากิจกรรม          
การเรียนการสอน และควรใชข้อ้มูลสารสนเทศรายงานการประเมินตนเองในการกาํหนดเป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรมท่ีเป็นระบบ  
        (8) การรายงาน ดา้นรายงานประจาํปี สถานศึกษาควรมีการจดัทาํรายงานการพฒันา
คุณภาพการศึกษาจาํแนกเป็นรายมาตรฐาน และตวับ่งช้ี อยา่งละเอียดชดัเจน โรงเรียนจดัทาํรายงาน
การพฒันาคุณภาพการศึกษาประจาํปี และควรจดัการอบรมสมัมนาบุคลากรในหมวด / ฝ่ายมีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินจากองคก์รภายนอก และจดัให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมิน

ตามกรอบการประเมินจากองคก์รภายนอก 
   2) การดาํเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสาํนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เห็นว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความเห็นว่าสูงกว่าครูผูรั้บผดิชอบ 
ดงันั้น ผูบ้ริหารควรใหค้วามเอาใจใส่เป็นพิเศษแก่ครูผูรั้บผดิชอบ ควรหมัน่ใหค้วามรู้แก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
หาวิธีการจูงใจและสนองความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนั ใชก้ารบริหารแบบมีส่วนร่วม
โดยให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และให้คาํปรึกษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ในยามมีปัญหา เพื่อจะไดมี้สมัพนัธภาพท่ีดี ใหค้วามเป็นกนัเอง และปฏิบติัตนอยูใ่นสถานะเดียวกบั
ครูผูส้อน เพื่อทาํใหค้รูผูส้อนพร้อมท่ีจะอุทิศตนทาํงานเพ่ือความสาํเร็จของหน่วยงาน 
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    3) นาํเสนอแนวทางการดาํเนินประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิด
ของ ฮา โรลด ์เลวิส (Harold Leavitt, 1973, p. 34) มาเป็นกรอบในการนาํเสนอ ใน 4 ประเด็น และ
จากสนทนากลุ่ม (Focus group) มีขอ้เสนอแนะแนวทางการดาํเนินประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี  
                     (1) ด้านโครงสร้างการดาํ เนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ควรประกอบดว้ย 2 ระดบั คือ ระดบัอาํนวยการ ระดบัดาํเนินการ  
                             ก. ระดบัอาํนวยการ ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา เป็นประธาน
รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน หวัหนา้ฝ่ายบุคลากร เป็นกรรมการ หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
เป็นกรรมการ และหวัหนา้ฝ่ายวดัและประเมินผล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   มีหนา้ท่ีดงัน้ี  
                                ก) แต่งตั้งคณะกรรมการผูรั้บผดิชอบงานการประกนัคุณภาพภายในของ
โรงเรียน 
   ข) กาํกบั ควบคุม ดูแล และอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่งานประกนัคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน  
                                ค) กาํหนดแนวทางการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 
                                ง) ประสานงานภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาต่องานประกนั
คุณภาพภายในโรงเรียน 
                                จ) ดาํเนินงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
                                ฉ) ผูบ้ริหารควรมีการพฒันาการบริหารจดัการอยา่งต่อเน่ือง มีการมอบหมาย
งานใหบุ้คลากรตามความรู้ ความสามารถ 
                              ข. ระดบัดาํเนินการ ประกอบดว้ย รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน 
ครูหวัหนา้ฝ่ายช่วงชั้น เป็นกรรมการ หวัหนา้ฝ่ายวดัและประเมินผล เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  มีหนา้ท่ีดงัน้ี  
                               ก) ศึกษาและวิเคราะห์ดชันีช้ีวดัและกาํหนดเกณฑม์าตรฐานในแต่ละมาตรฐาน 
ของงานประกนัคุณภาพให้สอดคลอ้งกบัโครงการต่างๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นแผนงาน โครงการของ
โรงเรียนใหค้รบถว้นจากมาตรฐาน  
                               ข) กาํหนดงาน/แผนงาน schedule ของงานประกนัท่ีจะตอ้งรายงานฯ 
บริหารโรงเรียน และรายงานต่อหน่วยเหนือ 
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                     (2) บุคลากรท่ีดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ควรมีคุณสมบติัดงัน้ี 
   ก. ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ และแต่งตั้ งคณะกรรมการในแต่ระดับควรให้

ความเอาใจใส่บุคลากรในการดาํเนินงานของสถานศึกษา  
   ข. ครูเป็นครูมืออาชีพ ครูพฒันาตนเองในการจดัการเรียนรู้อยูเ่สมอ  
   ค. บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจ ตระหนกัและเห็นความสาํคญัของการประกนั
คุณภาพมีความรู้เก่ียวกบัการประเมินภายในเป็นแนวทางเดียวกนั  
   ง. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน มีวิสยัทศัน์ท่ีดีในการดาํเนินงาน  
   จ. บุคลากรมีเพียงพอ มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือดาํเนินงานในระบบ 
การประกนัคุณภาพภายใน 
   (3) ภารกิจการดาํเนินการประเดน็คุณภาพงานภายในสถานศึกษา ควรมีดงัน้ี  
   ก. ผูบ้ริหารควรมีการวางแผนการดาํเนินงานท่ีชดัเจน   
   ข. มีการดาํเนินงานทุกด้านอย่างเป็นปัจจุบัน  และติดตามประเมินผล  
การดาํเนินงานตามแผนท่ีวางไว ้ 
   ค. มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเชิงประจกัษแ์ละตามสภาพจริง  
   ง. การดาํเนินงานชดัเจนโปร่งใส ตรวจสอบได ้มีการปรับปรุงการดาํเนินงาน
อยา่งต่อเน่ือง และจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัชีวิตผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด 
   (4) เทคโนโลย ีเคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการเตรียมการและดาํเนินงานประกนัคุณภาพ 
ควรมีความพร้อมดงัน้ี  
   ก. เอกสารดัชนีตวัชีวดัมาตรฐานการประกันคุณภาพและเอกสารเกณฑ์

การประกนัคุณภาพ  
   ข. คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สาํหรับอาํนวยความสะดวก 
   ค. แผนงาน โครงการ ประจาํปีของโรงเรียน 
   ง. ขอ้มูลพื้นฐานท่ีจาํเป็นของโรงเรียน เช่น รายช่ือนกัเรียน รายไดข้องผูป้กครอง 
อาชีพ วยั วฒิุการศึกษา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของโรงเรียนทุกสาขา อาชีพ ประเพณีวฒันธรรมประจาํถ่ิน 
ขอ้มูล การประกอบอาชีพ การเขา้ศึกษาของนกัเรียนเก่า  
   จ. สถานศึกษาควรจดัทาํคู่มือการประเมินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีแผนงานผดุงระบบการประกนัคุณภาพของสถานศึกษาใหส้ถานศึกษามีคุณภาพ

อยา่งต่อเน่ือง 
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาถึงสภาพปัญหาการดาํเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
  2) ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาํเนินการประกนัคุณภาพในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
 
 




