
 

 

 
 
 
 

ปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงาน 
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 

สมหมาย กลุสังขาร 

 
 
 

 
 
 
 

สารนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
                                                สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 
พทุธศักราช 2556 



 

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงาน 
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

สมหมาย กลุสังขาร 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
สารนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

                                                สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 

พทุธศักราช 2556 



 

 

THE PROBLEMS IN INTERNAL SUPERVISION IN BASIC EDUCATIONAL 
INSTITUTES UNDER THE KHON KAEN PRIMARY                   

EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3  
 
 

 
 

 
 

 

SOMMAI  KUISANGKAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A  THEMATIC PAPER SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS 

FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
DEPARTMENT OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

GRADUATE SCHOOL 
MAHAMAKUT BUDDHIST   UNIVERSITY 

B.E.2556 (2013) 





 ก 

หัวข้อสารนิพนธ์  : ปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ช่ือนักศึกษา : สมหมาย กุลสังขาร 
สาขาวชิา : การบริหารการศึกษา 
อาจารย์ทีป่รึกษา : พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร. 
อาจารย์ทีป่รึกษาร่วม : ดร.จักรกฤษณ์  โพดาพล 
ปีการศึกษา : 2556 
 

 
บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัญหาการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ใน 8 ดา้น คือ 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จดัท าแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    3) จดัระบบ
การบริหารและสารสนเทศ 4) ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 5) จดัให้
มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 7) จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) จดัให้มี
การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง และเปรียบเทียบระดบัปัญหาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาใน 8 ดา้นนั้นจ าแนกตามสถานภาพ เพศ ประสบการณ์ และขนาดของ
สถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน จ านวน 306 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวจิยั เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 0.91  และสถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่  ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และ
ทดสอบค่าเอฟ 
 
 ผลการวจัิยพบว่า  

ระดับปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 อยูใ่นระดบันอ้ยทุกดา้น ยกเวน้ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัปาน
กลาง และเม่ือเปรียบเทียบระดับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด



 ข 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามสถานภาพ เพศ ประสบการณ์ 
และขนาดของสถานศึกษาทั้ง 8 ดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้การจ าแนกตามเพศดา้นการจดัท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในและการจ าแนกตามสถานภาพดา้นการจดัท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในและดา้นการจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ืองพบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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ABSTRACT 

The objectives of this thematic were to study the level of problems in internal supervision 
in basic educational institutes under the Educational Service Area Office 3 in 8 aspects; 1) 
specifying education standard, 2) making development plan emphasizing educational standard, 3) 
arranging administrating and information system, 4) processing along with education 
development plan, 5) checking the quality of education, 6) having internal educational 
assessment, 7) making annual report, and 8) continually educational standard development and 
compare the level of problems in internal supervision in basic educational institutes classified by 
status, gender, experience, and sizes of schools. The samples were 306 administrators and 
teachers. The instrument was a constructed 5-level rating scale questionnaire with reliability of 
0.91, and the statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test and F-test. 
  
 The results of the research were as follows: 
 The level of problems in internal supervision in basic educational institutes under the 
Educational Service Area Office 3 was low in 7 aspects but was moderate in the aspect of making 
development plan emphasizing educational standard and the comparison on the level of problems 
in internal supervision in basic educational institutes under the Educational Service Area Office 3 
classified by status, gender, experiences, and sizes of schools in all 8 aspects showed no any 
differences. However, while classified by gender, it expressed that the difference was statistically 



 ง 

significant at 0.01 in the aspect of making annual report, and while classified by status, it 
expressed that the difference was statistically significant at 0.01 in the aspect of making annual 
report, and the aspect of continually educational standard development. 
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ขอจงไดรั้บส่วนแห่งความดีน้ีทุกท่านเทอญ 
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ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามเพศ   

84 

ตารางที ่4.5    การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามประสบการณ์ 

85 



ญ 
 
ตารางที่ 4.6    การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียน   

86 

ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัญหาการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

87 

ตารางที ่ 4.8 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามสถานภาพ 

89 

ตารางที ่4.9    การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามเพศ    

90 

ตารางที ่4.10  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามประสบการณ์     

91 

ตารางที ่4.11      การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียน 

92 

ตารางที ่4.12 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัญหาการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดระบบการบริหาร
และสารสนเทศ 

93 



ฎ 
 
ตารางที ่4.13      การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามสถานภาพ 

95 

ตารางที ่4.14 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามเพศ 

95 

ตารางที ่4.15    การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามประสบการณ์    

96 

ตารางที ่4.16    การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียน 

97 

ตารางที ่4.17    ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัญหาการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

98 

ตารางที ่ 4.18      การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามสถานภาพ 

99 

ตารางที ่4.19     การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามเพศ   
 

100 



ฏ 
 
ตารางที ่4.20 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามประสบการณ์   

100 

ตารางที ่4.21 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียน   

101 

ตารางที ่4.22 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัญหาการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเป็นรายข้อ 

102 

ตารางที ่4.23 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามสถานภาพ   

103 

ตารางที ่4.24 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามเพศ 

104 

ตารางที ่4.25 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามประสบการณ์   

104 

ตารางที ่4.26 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียน 
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ฐ 
 
ตารางที ่4.27 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัญหาการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

106 

ตารางที ่4.28 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามสถานภาพ 

107 

ตารางที ่4.29 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามเพศ 

108 

ตารางที ่4.30 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามประสบการณ์   

109 

ตารางที ่4.31 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียน 

110 

ตารางที ่4.32 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัญหาการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดท ารายงาน
ประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน   

111 

ตารางที ่4.33 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามสถานภาพ 
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ฑ 
 
ตารางที ่4.34 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามเพศ 

113 

ตารางที ่4.35 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามประสบการณ์ 

113 

ตารางที ่4.36 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียน 

114 

ตารางที ่4.37 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปัญหาการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

115 

ตารางที ่4.38 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามสถานภาพ   

116 

ตารางที ่4.39 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขโดยจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้ง มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกั
พึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง เป็นความมุ่งหมาย
ของการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 และไดก้ าหนดหลกัการส าคญัขอ้หน่ึง คือ ให้มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา 
โดยท่ีก าหนดให้ “มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา” เป็นภารกิจส าคญัหมวดหน่ึงท่ี
สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งด าเนินการ1 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรา 48 ให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มี
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินภายนอกและให้มีส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเป็นองค์การมหาชนท าหน้าท่ีพฒันาเกณฑ์วิธีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกและท าการประเมินผลการจดัการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบการศึกษา 
โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลกัการและแนวการจดัการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบการศึกษา 
                                                 

1กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), หนา้ 1 - 2. 
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ในแต่ละระดับตามท่ีก าหนดไว ้อย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกห้าปีโดยสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษารวมทั้ง ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งให้ขอ้มูลเพิ่มเติมและในกรณีท่ีมีผลการประเมินของ
สถานศึกษาใดไม่ไดม้าตรฐานท่ีก าหนดใหส้ านกังานรับรองมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา
ใหข้อ้เสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ขต่อหน่วยงานตน้สังกดัเพื่อให้สถานศึกษาปรับปรุงแกไ้ข2 สาระ
บญัญติัดงักล่าว เป็นส่ิงท่ีสถานศึกษาทุกแห่งจะตอ้งน าไปปฏิบติั เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ในการ
พฒันาคุณภาพของสถานศึกษา ซ่ึงจะเป็นการสร้างความมัน่ใจแก่พ่อแม่ และประชาชน วา่ลูกหลาน
จะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และการจัดการศึกษาต้องค านึงถึงการพัฒนาพหุปัญญาใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีสะทอ้นวา่ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการพฒันาในวนัน้ี จะสามารถเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิตเป็นนกั
วฒันธรรม นกัสังคม นกัเศรษฐศาสตร์ และนกัเทคโนโลยี อนัจะท าให้เขาเหล่านั้นเป็นผลผลิตของ
การจดัการศึกษาท่ีสามารถสร้างสรรค์ สามารถปรับตวัรู้เท่าทนัและตอบสนองต่อส่ิงทา้ทายใน
อนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม กระบวนทศัน์ใหม่น้ีสถานศึกษาจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีภาวะความ
รับผิดชอบผลักดันการพฒันาการศึกษา ให้มีคุณภาพบนพื้นฐานความหลากหลาย และความ
แตกต่างปัจเจกบุคคล ตลอดจนการสร้างกลไกขบัเคล่ือนการพฒันาไปขา้งหน้าอย่างต่อเน่ือง ดว้ย
ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่ อส ร้างความเ ช่ือมั่นแก่สั งคมต่อคุณภาพของนักเ รียน3 
กระทรวงศึกษาธิการไดมี้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง ระบบหลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พ.ศ.2553 มีผลบงัคบัใช ้2 เมษายน 2553ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์
และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายใน ให้สถานศึกษาด าเนินการโดยยึดหลกัการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ดังต่อไปน้ี1)ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา2) จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จดัระบบการบริหารและสารสนเทศ 4) ด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา5) จดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) 
จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา7)จดัท ารายงานประจ าปี
ท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน8)จดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีการ

                                                 
2กระทรวงศึกษาธิการ, กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้น

พืน้ฐำน, พิมพค์ร้ังท่ี 2 , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545), หนา้ 47-51. 
3กระทรวงศึกษาธิการ, กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำข้ัน

พืน้ฐำน (ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ : กรอบและแนวด ำเนินงำนล ำดับที่ 1), 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2544) หนา้ 1. 
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ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสังกัดให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการส่งเสริมสนบัสนุนและก ากบัดูแลของหน่วยงานตน้สังกดั 

จากผลการด าเนินงานของคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาพบจุดท่ีควร
พฒันา กล่าวคือ สถานศึกษาควรก าหนดนโยบายในการพฒันาหลักสูตรให้ครอบคลุมการจัด
ประสบการณ์ปฐมวยัและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยอาศยั
ขอ้มูลจากการประเมินหลกัสูตรจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และท านวตักรรมเทคโนโลยีมาปรับใช้ใน
การจดัประสบการณ์ของผูเ้รียน พฒันาและใชส่ื้อการเรียนการสอนให้คุม้ค่ารวมทั้งจดัแหล่งเรียนรู้
เพิ่มเพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ให้แก่ผูเ้รียนในทุกระดบัชั้น พฒันาบุคลากรในดา้นวิธีการ
สอน จดักระบวนการเรียนรู้ นวตักรรมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และใช้เทคโนโลยี
ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งพฒันางานวชิาการ โดยเฉพาะการติดตามผลการด าเนินงาน4 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัในฐานะครูผูส้อนจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ตามแนวด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ
ศึกษาวา่ ปัญหาการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัประถมศึกษาเป็น
อย่างไร และสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัมีสภาพ ปัญหา การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
แตกต่างกนัหรือไม่เพื่อเป็นขอ้มูลให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการวางแผนและหาแนวทางในการ
สนบัสนุนการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัประถมศึกษาในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกบั
ปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 และเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกบัปัญหาการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดย
จ าแนกตามสถานภาพ เพศ ประสบการณ์และขนาดของสถานศึกษา 
 

                                                 
4กระทรวงศึกษาธิการ,แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553,        
อา้งแลว้, หนา้ 15-16. 
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1.3 สมมติฐำนกำรวจิัย 
จากผลการวิจยัของคนึงนิจ อุตรพงศ์ ได้ศึกษาการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนห้วยมา้วิทยาคม สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัแพร่ พบวา่
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และผลการวิจยัของธนิตย ์ไชยแก้ว ได้ศึกษา สภาพการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแพร่ เขต 2 โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนโดยภาพรวม 
เปรียบเทียบการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดต่างกนั คือ ขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง ขนาดเล็ก และเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ดังนั้น การวิจยัคร้ังน้ีสมมติฐานว่า ความคิดเห็นต่อปัญหาการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้ศึกษาสภาพการด าเนินงาน 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) ดา้นจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) ดา้นจดัระบบการบริหารและสารสนเทศ 4) ดา้น
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 5) ดา้นจดัให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 6) ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 7) ดา้นจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) ดา้นจดัให้มีการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ของบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั เพศ
แตกต่างกนั มีประสบการณ์การท างานท่ีแตกต่างกนั และท่ีสอนอยูใ่นสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่าง
กนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 แตกต่างกนัหรือไม่ 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
การวิจยัเร่ืองปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตของ
การวจิยั ไวด้งัน้ี 

1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
1.4.1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 184 คน 

และครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2556 ซ่ึง
ปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษา จ านวน 1,304 คน รวมผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนทั้งหมด 
1,488 คน 
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1.4.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปรทีศึ่กษำ 
1.4.2.1 ตวัแปรอิสระ ได้แก่สถานภาพ เพศ ประสบการณ์การท างานและขนาดของ

สถานศึกษา 
1.4.2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ กรอบการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ5 โดยมีขอบเขตการศึกษาพฒันาการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกอบดว้ย 8 ดา้น ดงัน้ี 1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จดัระบบการ
บริหารและสารสนเทศ 4) ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) จดัให้มี
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 7) จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) จดัให้มี
การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  

1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
1.4.3.1 สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ หมายถึง การบริหารจดัการและการ

ด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความมัน่ใจ 
(Assure) แก่ผูรั้บบริการทางการศึกษา ทั้งผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน ตลอดจนองคก์รต่าง  

ปัญหำกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ หมายถึง ขอ้ขดัขอ้งหรืออุปสรรค
ต่าง ๆ ท่ีเป็นเหตุท าให้ไม่สามารถด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบั
ประถมศึกษาตามระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ6ประกอบดว้ย 8 
ดา้น ดงัน้ี 
 1. ด้ำนกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  หมายถึง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
คุณลกัษณะคุณภาพท่ีพึงประสงคแ์ละมาตรฐานท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาเพื่อใชเ้ป็นหลกั

                                                 
5กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย ระบบ หลกัเกณฑ์ และวธีิกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2553, อา้งแลว้
, หนา้ 1.  

6เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 1. 
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ในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกนั
คุณภาพทางการศึกษา 

ด้ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ หมายถึง การจัดท าแผนแม่บทในการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ท่ีเกิดจากการวางแผนและท าพนัธสัญญาร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งในการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุส าเร็จตามเป้าหมายในระยะท่ีก าหนด 

ด้ำนกำรจัดระบบกำรบริหำรและสำรสนเทศ  หมายถึง การจัดระบบโครงสร้างหาร
บริหารงานภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือและสอดคล้องกบัศกัยภาพของสถานศึกษาและการจดัเก็บ
ขอ้มูลสารสนเทศภายในสถานศึกษาท่ีถูกตอ้งเพียงพอและเป็นปัจจุบนัเหมาะสมกบัภารกิจในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  หมายถึง การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน และการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ของผูบ้ริหาร บุคลากรภายในสถานศึกษา และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
โดยมีการควบคุม ก ากับ ติดตามและนิเทศ จากผูบ้ริหารหรือผูท่ี้รับผิดชอบตั้งแต่เร่ิมแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม จนส้ินสุดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ด้ำนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ 
รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน การประเมินสภาพและผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตาม
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพื่อปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

ด้ำนกำรจัดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อ
คุณภาพตามตวับ่งช้ี ตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

ด้ำนกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน หมายถึง การจดัท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา เพื่อให้ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง และตน้สังกดัไดรั้บทราบผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

ด้ำนกำรจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง หมายถึง ความย ัง่ยืนของการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีการปรับเปล่ียน
ในทางท่ีดีข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ มีการใชผ้ลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการตรวจสอบคุณภาพ ผล
การประเมินอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นฐานวางแผนพฒันาทุกระยะหรือทุกรอบการพฒันา 
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ครูผู้สอน หมายถึง ขา้ราชการครูผูท่ี้ได้รับการบรรจุแต่ตั้งเป็นขา้ราชการครูและปฏิบติั
หนา้ท่ีสอน 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึงผูท่ี้ซ่ึงด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการ
โรงเรียน และรวมถึงผูรั้กษาการในต าแหน่งในกรณีท่ีต าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียนวา่งลง  

สถำนศึกษำขั้ นพื้นฐำน  หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับการศึกษา
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ขนำดสถำนศึกษำ หมายถึง สถานศึกษาตามขนาดของโรงเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ออกเป็น 3 ขนาด ดงัน้ี 

โรงเรียนขนาดเล็ก มีนกัเรียนไม่เกิน 120 คน  
โรงเรียนขนาดกลาง มีนกัเรียน 121 – 300 คน  
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีนกัเรียน 301 คนข้ึนไป 

 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
1.6.1 เพื่อได้ให้ทราบถึงระดับสภาพและปัญหาการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3 ตามกรอบ
แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ 8 ขอ้ 

1.6.2 เพื่อให้ทราบผลการเปรียบเทียบระดับสภาพและปัญหา การด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต3ตามกรอบแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ 8 ขอ้ 

1.6.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มงานนิเทศติดตาม
ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษา ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 และผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดน้ าผลไปใชว้างแผนพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมี้ประสิทธิภาพ 

1.6.4 ท าให้ทราบขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการส่งเสริมการพฒันางานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3  

1.6.5 สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูป้กครองนกัเรียน ชุมชนและสังคม ยอมรับในคุณภาพ
การจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั ปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา
จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน าเสนอหวัขอ้ตามล าดบัดงัน้ี 

2.1 ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.3 การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
2.4 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.6 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

2.1 ความหมายและแนวคดิเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 2.1.1 ความหมายการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ศ.ดร.อุทุมพร อามรมาน การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพภายในและจากภายนอกแลว้ตดัสินตามเกณฑ์1 

สมศักดิ์ ดลประสิทธ์ิ การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง การรับประกนัคุณภาพและ
กระบวนการบริหารในสถานศึกษาว่าได้มีการวางแผนการท างานและด าเนินกิจกรรมอย่างเป็น
ระบบ เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตของโรงเรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการศึกษาและตรงตามความ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1อุทุมพร อามรมาน, ศ.ดร., ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา, เล่มท่ี 

ป01, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพฟั์นน่ี, 2543), หนา้ 4. 

 



9 
 

 

ตอ้งการของผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและมีความพึงพอใจ2 
สรุป การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจดัการและการด าเนินกิจกรรมตาม

ภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้ผู ้รีบบริการทางการศึกษาทั้ งผูรั้บบริการโดยตรง ได้แก่ ผูเ้รียนและผู ้ปกครอง และ
ผูรั้บบริการทางออ้ม ไดแ้ก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวมวา่การด าเนินงานของ
สถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และท าให้ผูเ้รียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด การประกนัคุณภาพมีแนวคิดอยูบ่นพื้นฐานของการ “ป้องกนั” ไม่ให้
เกิดการท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตไม่มีคุณภาพ  

2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาท่ีได้มีการพฒันากนัอยู่ในขณะน้ี มีแนวคิดเพื่อ

ส่งเสริมและเสนอแนวทางเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพทางการศึกษา โดยมีการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน 
ดงัน้ี 

2.1.2.1 การควบคุมคุณภาพ เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพ และการพฒันาสถานศึกษา
ใหเ้ขา้สู่มาตรฐาน 

2.1.2.2 การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

2.1.2.3 การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยหน่วยงานท่ี
ก ากบัดูแลในเขตพื้นท่ี และหน่วยงานท่ีสังกดัในส่วนกลาง ซ่ึงถึงแมจ้ะเป็นบุคคลภายนอก แต่ก็ยงั
ถือว่าเป็นการประเมินภายใน เพราะด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีอยู่ในสายการบริหารของ
สถานศึกษา ซ่ึงจะด าเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินสถานศึกษาเป็นระยะๆ ตามท่ีก าหนดโดย
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการพฒันา

                                                 
2สมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ, อ้างใน สมบติั เสนวิรัช, “การด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนท่ีผา่นการประเมินจากส านกัรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
กรณีตวัอย่าง 3 โรง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแพร่ เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บณัฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ์), 2551, หนา้ 9. 
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คุณภาพอนัเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินภายนอกจากส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นองคก์ารมหาชน3 

2.1.3 แนวคิดตามหลกัการบริหาร 
ตามหลกัการบริหารนั้น การประกนัคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการบริหารจดัการเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายพฒันาคุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีตอ้งการ 
หลกัการและกระบวนการบริหารดงักล่าว เป็นส่ิงท่ีใชใ้นการท างานให้ประสบความส าเร็จ 

โดยจะตอ้งมีกระบวนการวางแผน ท าตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และพฒันาปรับปรุงอยูเ่สมอ 
เพือ่ใหก้ารท างานไดผ้ลและมีคุณภาพดี 

ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการก็มีการใช้กระบวนการน้ีในการบริหาร เพื่อพฒันา
ปรับปรุงคุณภาพของสินคา้และบริการตลอดเวลา ท าใหเ้ป็นท่ีพอใจของลูกคา้ สามารถขายสินคา้ได ้
และมีก าไร 

ส าหรับการศึกษานั้น ไม่เหมือนธุรกิจ เพราะการศึกษาไม่ไดห้วงัผลก าไรเป็นตวัเงิน แต่ผล
ท่ีได้เป็นคุณภาพในด้านต่าง ๆ ของคน อย่างไรก็ตาม กระบวนการบริหารเพื่อพฒันาปรับปรุง
คุณภาพของสินคา้และบริการตลอดเวลา ท าให้เป็นท่ีพอใจของลูกคา้ สามารถขายสินคา้ได ้และมี
ก าไร ส าหรับการศึกษานั้นไม่เหมือนธุรกิจ เพราะการศึกษาไม่ไดห้วงัผลก าไรเป็นตวัเงิน แต่ผลท่ีได้
เป็นคุณภาพในด้านต่างๆ ของคน อย่างไรก็ตาม กระบวนการบริหารเพื่อพฒันาคุณภาพทาง
การศึกษาก็สามารถน าแนวคิดและกระบวนการข้างต้นมาใช้ได้ โดยปรับให้เหมาะสมกับ
กระบวนการพฒันาการศึกษา ซ่ึงเป็นการพฒันาคน 

การท่ีสถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้ดีมีคุณภาพ เพื่อสร้างคนท่ีมีคุณภาพนั้น ก็เปรียบ
เหมือนกบัการสร้างบา้น โดยคนในบา้นจะตอ้งมีเป้าหมายท่ีชัดเจน ว่าตอ้งการสร้างบา้นนั้นเพื่อ
ประโยชน์อะไร แลว้จึงออกแบบแปลนให้เหมาะสม ต่อจากนั้นจึงลงมือวางรากฐานและด าเนินการ
ก่อสร้างตามแบบแปลน ในระหว่างการก่อสร้าง ก็จะตอ้งตรวจสอบว่าตรงกบัแบบแปลนหรือไม่ 
วสัดุท่ีใชเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดหรือไม่ มีความมัน่คงเพียงใด ระบบน ้ าไฟเป็นอยา่งไร ถา้พบส่ิงใดท่ี
เป็นขอ้บกพร่อง ก็ปรับปรุงแกไ้ขไดใ้นทุกขั้นตอน ซ่ึงจะท าให้บา้นท่ีก่อสร้างข้ึนมา มีความแข็งแรง 
สวยงาม มัน่คง ตรงตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

                                                 
3กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553,        
อา้งแลว้, หนา้ 1-3. 
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กระบวนการพฒันาคนในสถานศึกษาก็เหมือนกบัการสร้างบา้น เพียงแต่การสร้างบา้นนั้น
ตอ้งใชส้ถาปนิก ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกมาด าเนินการ และเม่ือสร้างเสร็จแลว้ก็เสร็จเลย ไม่ตอ้งท าต่อ 
แต่กระบวนการสร้างคนนั้น ผูท่ี้เป็นสถาปนิกคือ ครู และผูบ้ริหารซ่ึงเป็นบุคลากรภายในจะตอ้ง
ร่วมกนัพฒันาเด็กใหมี้คุณภาพดี และจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองโดยไม่หยุด ผูบ้ริหารและครูใน
สถานศึกษามีการร่วมกนัก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจน วา่ตอ้งการพฒันาเด็กใหมี้คุณสมบติัดงักล่าวแลว้ 
ก็ตอ้งช่วยกนัคิด และช่วยกนัวางแผน (Plan) วา่จะตอ้งท าอยา่งไร (Do) ช่วยกนัตรวจสอบ (Check) 
และปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง (Action) เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
พฒันาปรับปรุงคุณภาพใหดี้ข้ึนอยูต่ลอดเวลา โดยร่วมกนัท างานเป็นทีม  

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงเป็นกระบวนการท่ีบุคลากรทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาร่วมกนัวางแผน ก าหนดเป้าหมายและวิธีการ ลงมือท าตามแผนในทุกขั้นตอน มีการ
บนัทึกข้อมูลเพื่อร่วมกันตรวจสอบผลงาน หาจุดเด่น จุดท่ีต้องปรับปรุงแล้วร่วมกันปรับปรุง
แผนงานนั้น ๆ โดยมุ่งหวงัให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจดัการสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพของ
ผูเ้รียนเป็นส าคญั แนวคิดการท างานท่ีเป็นระบบเช่นน้ีจะช่วยสร้างความเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกัน
ภายในสถานศึกษา เกิดความรู้สึกว่าเป็นงานปกติ เป็นการมองตนและประเมินตนเองซ่ึงจะท าให้
สถานศึกษามีฐานขอ้มูลท่ีมัน่คงเป็นจริง พร้อมเสมอต่อการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก4 

2.1.4 หลกัการส าคัญของการประกนัคุณภาพภายใน 
หลักการส าคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามแนวคิดท่ีกล่าวมา

ขา้งตน้ ไดแ้ก่ 
2.1.4.1 จุดมุ่งหมายของการประกนัคุณภาพภายใน คือ การท่ีสถานศึกษาร่วมกนัพฒันา

ปรับปรุงคุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจบัผดิหรือท าใหบุ้คลากรเสียหนา้ โดย
เป้าหมายท่ีส าคญัอยูท่ี่การพฒันาคุณภาพใหเ้กิดข้ึนกบัผูเ้รียน 

2.1.4.2 การท่ีจะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามขอ้ 1 ตอ้งท าให้ การประกนัระบวนการ
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการและการท างานของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษา ไม่ใช่เป็นกระบวนการท่ีแยกส่วนมาจากการด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาจะตอ้งวางแผนพฒันาและแผนปฏิบติัการท่ีมีเป้าหมายชดัเจน ท าตามแผน ตรวจสอบ
ประเมินผล และพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ มีความโปร่งใส และมีจิตส านึกในการ
พฒันาคุณภาพการท างาน 

                                                 
4เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 1-3. 
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2.1.4.3 การประกนัคุณภาพเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
ผูบ้ริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากรอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา โดยในการด าเนินงานจะต้องให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง เช่น ผูเ้รียน ชุมชน เขตพื้นท่ี หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พฒันาปรับปรุง ช่วยกนัคิด ช่วยกนัท า ช่วยกนัผลกัดนัให้
สถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให้ผูเ้รียนได้รับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความตอ้งการของ
ผูป้กครอง สังคม และประเทศชาติ5  
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างมีความสุขโดยจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้ง มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจน
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม มีความ รู้อัน เป็นสากล  ตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกัพึ่งตนเองมีความ
ริเร่ิมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ และเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง” เป็นความมุ่งหมายของการจดัการศึกษา
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 และไดก้ าหนดหลกัการส าคญัขอ้หน่ึง คือ ให้มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและประเภทการศึกษา โดยท่ีก าหนดให้
“ มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา” เป็นภารกิจส าคญัหมวดหน่ึงท่ีสถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้องต้องด า เนินการ อีกทั้ งต้องเป็นไปตามระบบ หลักการและวิธีการท่ี
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผูก้  าหนดดว้ย 

การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคญัประการหน่ึงท่ีสามารถขบัเคล่ือนการพฒันา
คุณภาพการศึกษาใหด้ าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู ้
ท่ีจบการศึกษามีคุณภาพตามท่ีมุ่งหวงั ผูป้กครอง ชุมชน และองคก์ร/สถานประกอบการท่ีรับช่วงผู ้
จบการศึกษาเขา้ศึกษาต่อหรือรับเขา้ท างาน มีความมัน่ใจวา่การจดัการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละ
แห่ง มีคุณภาพไดม้าตรฐาน แมจ้ะไม่เท่ากนัแต่ก็แตกต่างกนัไม่มากนกั นกัเรียนท่ีจบการศึกษาจาก
สถานศึกษาทุกแห่งมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะ และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตร

                                                 
5เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 1-3. 
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สถานศึกษาก าหนด ดงันั้น ผูเ้รียนจึงเป็นบุคคลส าคญัท่ีสุดท่ีสถานศึกษา (ซ่ึงหมายถึงผูบ้ริหาร ครู 
และบุคลากรสนบัสนุนทุกคนในสถานศึกษา) ตอ้งค านึงถึงตลอดเวลา ไม่ว่าจะคิดท ากิจกรรมใด 
หรือโครงการใดก็ตาม ผูเ้รียนจะต้องได้รับผลหรือประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนทั้งโดยตรงและโดยออ้ม 
นอกจากน้ี ในการจดัการศึกษาจ าเป็นตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามท่ีคาดหวงั กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาจึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการจดัการศึกษาในปัจจุบนัและตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

ในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เขม้แข็ง มีประสิทธิภาพ 
และด าเนินการอยา่งย ัง่ยนืนั้น ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในสถานศึกษาตอ้งมีการท างานท่ีมุ่งประโยชน์ท่ีจะ
เกิดแก่ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยมีความตระหนัก รับรู้ และเห็นคุณค่าของการท างานเป็นระบบ มี
คุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมาย และด าเนินกิจกรรม/
โครงการท่ีใชผ้ลการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพจากองคก์รภายนอก หรือผลการาวิจยัท่ี
สถานศึกษาจดัท าข้ึนเพื่อแกปั้ญหาหรือพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษาเอง ตลอดจนใช้ผลการวิจยั
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นฐานในการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้รียน การติดตามตรวจสอบและปรับปรุง
งานเป็นระยะ จะให้งานบรรลุผลได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนก็จะเป็นท่ีพึง
พอใจกบัผูป้กครอง ชุมชน และองคก์รหรือสถานประกอบการท่ีรับช่วงต่อจากสถานศึกษา ดว้ยการ
ด าเนินงานท่ีทุกคนต้องมีจิตส านึกและความรับผิดชอบร่วมกัน เช่น ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาก็จะเป็นส่วนหน่ึงของการบริการศึกษาท่ีแทจ้ริงและมีพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
จนเป็นวถีิชีวติในการท างานของทุกคน เป็นวฒันธรรมขององคก์รท่ียึดคุณภาพผูเ้รียนฝังแน่นอยูใ่น
จิตใจตลอดเวลา 

ส าหรับระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดัจะท าหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุน 
และร่วมพฒันาสถานศึกษาใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ยา่งราบร่ืน ตลอดทั้งเสริมสร้างให้สถานศึกษา
เป็นองคก์รท่ีไดรั้บการอมรับตามมาตรฐานการศึกษาอยา่งแทจ้ริง6 

2.2.1 ววิฒันาการของระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ปี พ.ศ. 2544  
สืบเน่ืองจากการท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้การประกันคุณภาพ

การศึกษาตอ้งมีระบบ หลกัการ และวธีิการเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ดงันั้น ในช่วงเวลา
ท่ียงัไม่มีกฎกระทรวง ได้มีการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ระบบ หลกัเกณฑ์ และ

                                                 
6เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 1-3. 
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วธีิการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวยัให้สถานศึกษาถือ
ปฏิบติัไปพลางก่อน 

ปี พ.ศ. 2546  
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ซ่ึงได้ก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานพฒันาสถานศึกษา โดยเน้นความร่วมมือจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ตามภารกิจ 8 ประการ ดงัน้ี 

1. การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
2. การพฒันามาตรฐานการศึกษา 
3. การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
4. การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
6. การประเมินคุณภาพการศึกษา 
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
8. การผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฉบบัน้ี มีวตัถุประสงค์หลกั

เพื่อใหมี้การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบโดยเนน้การด าเนินการประเมินตนเอง พฒันาและ
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก แนวคิดการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตั้งอยู่บนพื้นฐานของการป้องกัน 
เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัการศึกษาไดผ้ลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

ปี พ.ศ. 2553 
ดว้ยเหตุท่ีมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติบญัญติัให้มีระบบการประกนั

คุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภพภายนอก เพื่อการพฒันา
คุณภาพการศึกษาทุกระดบัและตอ้งเป็นไปตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด ดงันั้น จึงไดมี้การยกเลิก
กฎกระทรวงท่ีออกไปแล้ว และให้ใช้กฎกระทรวงท่ีปรับใหม่ คือ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพทางการศึกษา พ.ศ. 2553 แทน โดยท่ีหลอมรวมการประกนั
คุณภาพภายในของการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา และการ
ประกนัคุณภาพภายนอกไวใ้นฉบบัเดียวกนั กฎกระทรวงฉบบัน้ีสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบ 
หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกท่ีจดัเจนข้ึนนอกจากน้ียงั
ก าหนดใหมี้การตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงเรียกวา่ “คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดบั
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ท่ีมีผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์
ในดา้นการจดัการศึกษา การบริหารสถานศึกษา หรือการประเมินการจดัการศึกษาจ านวนไม่เกิน 9 
คน แต่งตั้งโดยรัฐมนตรี เพื่อช่วยในการขบัเคล่ือนการพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนด รวมทั้งสามารถแข่งขนักบันานาอารยประเทศและผูเ้รียนมีคุณภาพอยู่ในระดบั
ตน้ ๆ เม่ือเขา้ร่วมแข่งขนัในเวทีโลก 

หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัของการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มี 8 ประการ ดงัน้ี 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
3. จดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
5. จดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8. จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
จะเห็นได้ว่าระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาในส่วนของการศึกษาขั้น

พื้นฐานนั้น ยงัคงก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบติัไวเ้ช่นเดิม กล่าวคือ ให้สถานศึกษามีการ
ก าหนดเป้าหมาย ซ่ึงไดแ้ก่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการพฒันาและประเมินตนเองอยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี ใช้กระบวนการบริหารท่ีดี สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายให้การบริหาร
และจดัการศึกษามุ่งให้การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็น “การประกนัคุณภาพการ
จดัการเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงผลอนัเกิดกบัผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีสุด”7 

2.2.2 คุณภาพผู้เรียนทีสั่งคมปัจจุบันคาดหวงั 
จากการประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีผ่านมาส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษาไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวิสัยทศัน์เก่ียวกบัคนไทยยุคใหม่ ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) ท่ีตอ้งการเห็นคนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ สามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการส่ือสาร 
สามารถคิด วเิคราะห์ แกปั้ญหา คิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีจิตสาธารณะมีระเบียบวินยั เห็นแก่ประโยชน์

                                                 
7เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 4-6. 



16 
 

 

ส่วนรวม สามารถท างานเป็นกลุ่ม ตลอดจนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตส านกั และ
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมัน่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมาหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต และต่อตา้นการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง และสามารถกา้วทนัโลก เม่ือ
สรุปรวมโดยยอ่ คือ คนไทยยุคใหม่ไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิต มีสติรู้ทนั มีปัญญารู้คิด มีสมรรถนะและมี
คุณภาพ รับผิดชอบต่อครอบครัวประเทศชาติ และเป็นพลเมืองดีของโลก โดยมุ่งปฏิรูปการศึกษา 
และการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบใน 3 ประเด็นหลกั คือ 1) การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และการเรียนรู้ของคนไทย 2) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ 
และ3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมโดยเพิ่มบทบาทของผูท่ี้อยู่ภายนอก
ระบบการศึกษาร่วมบริหารและจดัการศึกษาดว้ย หลกัการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองน้ียงัคง
สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ โดยเฉพาะในหมวดท่ีว่าดว้ยการ
การประกนัคุณภาพการศึกษานอกจากน้ี รัฐบาลชุดปัจจุบนัไดก้ าหนดกรอบแนวทางการปรับปรุง
การศึกษาไว ้4 ประการ นัน่คือ การพฒันาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ การพฒันาคุณภาพครูยุคใหม่ การ
พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่ 
โดยไดก้ าหนดเป้าหมาย ยทุธศาสตร์และตวับ่งช้ีความส าเร็จไวด้งัน้ี 

2.2.2.1 การศึกษาไทยมีคุณภาพและไดม้าตรฐานระดบัสากล 
1. คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อยา่ง

ต่อเน่ือง 
2. คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรม มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีพึงประสงคเ์ห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวฒันธรรมประชาธิปไตย 
3. คนไทย คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทกัษะในการคิดและการปฏิบติั มี

ความสามารถในการแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคมี์ความสามารถในการส่ือสาร 
จากความเคล่ือนไหวของการจดัการศึกษาในปัจจุบนั นอกจากสถานศึกษาจะมุ่งพฒันา

ผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนและสังคมในทอ้งถ่ิน
ของตนแลว้ สถานศึกษาจะตอ้งผนวกส่ิงท่ีผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาและมีคุณภาพตามวิสัยทศัน์ท่ี
สังคมในอนาคตควรจะเป็นดว้ยเพื่อใหผู้เ้รียนสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข8 

 
 

                                                 
8เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 7-8. 
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2.2.3 บทบาทหน้าที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ดงัไดก้ล่าวแลว้วา่ การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาเก่ียวขอ้งกบับุคลากร
ทุกคนทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และเก่ียวขอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอก 
ดงันั้นผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในสถานศึกษาจะตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี 

2.2.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1. เตรียมความพร้อม 
ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ แนวคิดของการประกนัคุณภาพ

การศึกษา พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
โดยเฉพาะ หมวด 1 หมวด 4 และหมวด 6 กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนั
คุณภาพการศึกษา (ฉบบัปี พ.ศ. 2546 และฉบบัปี พ.ศ. 2553) มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก และมาตรฐานการศึกษา
ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 สร้างความตระหนักและจิตส านึกแก่บุคลากร ให้เห็นคุณค่าของวฒันธรรม
คุณภาพในการปฏิบติังานเพื่อการพฒันาการจดัการศึกษาอย่างย ัง่ยืนเป็นผลให้คุณภาพผูเ้รียนมี
พฒันาการกา้วหนา้ข้ึนโดยล าดบั 

 ส่งเสริม สนบัสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ 
มีขวญัก าลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ี พฒันางานตามระบบการประกนัคุณภาพภายในอยา่งมีคุณภาพ 
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 ก าหนดนโยบาย โครงสร้าง บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในสังกดั และมอบหมาย
งานให้มีผูรั้บผิดชอบ ชัดเจน ตรงตามความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความถนัด และความ
สนใจ 
   ก าหนดเป้าหมาย และมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีระดบัสถานศึกษา โดยน า
ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีไดจ้ดัท าไว ้รวมทั้งขอ้เสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายในรอบท่ีผา่น
มา ผลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการทดสอบระดับชาติ และผลการประเมินท่ีเก่ียวข้องมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ แลว้จึงจดัท าแผนงาน/โครงการให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมาย และมาตรฐาน
การศึกษาและตวับ่งช้ีท่ีก าหนดไว ้
   กรณีสถานศึกษาขนาดใหญ่หรือขนาดกลางควรมีการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพภายในระดบัสถานศึกษา มอบหมายหนา้ท่ีรับผิดชอบให้ชดัเจน โดยให้หลายฝ่ายมี
ส่วนร่วม ไดแ้ก่ ผูป้กครองนกัเรียน ผูแ้ทนนกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา องคก์รภาครัฐและ
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ภาคเอกชนในทอ้งถ่ิน รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา ครูผูส้อน ทุกระดบัการศึกษา โดยจ านวนตามท่ี
เห็นสมควร ส่วนสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีบุคลากรน้อยมากอาจไม่จ  าเป็นตอ้งตั้งคณะกรรมการ
ประกนัคุณภาพภายใน แต่ควรแต่งตั้งคณะท างานในภาพรวมของสถานศึกษาท่ีก าหนดภาระหนา้ท่ี
ท่ีแต่ละคนตอ้งรับผดิชอบท่ีชดัเจนซ่ึงหมายรวมถึงงานประกนัคุณภาพภายในดว้ย 

 จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศการด าเนินงานท่ีสอดรับตามเป้าหมายและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยจดัให้มีข้อมูล
ยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 3 ปี เพื่อเห็นแนวโน้มความกา้วหน้าในการพฒันาสถานศึกษา ไดแ้ก่ สภาพ
การด าเนินงานดา้นบริหาร ผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษารายปีของสถานศึกษาผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบแรกและรอบท่ี 2 รวมทั้ งข้อเสนอแนะจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบการประเมินท่ีผ่านมา ข้อมูลนักเรียนท่ีจ าเป็นส าหรับการวางแผน เช่น 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายบุคคล ห้องเรียน ระดบัชั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนเฉล่ียรายปี
ในภาพรวมของสถานศึกษาเพื่อเทียบเคียงกบัผลการประเมินระดบัชาติ ข้อมูลด้านสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียน รายชั้น/ รายปี จ  านวนนกัเรียนลาออกกลางคนั 
นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ นกัเรียนท่ีมีภาวะผูน้ า เป็นตน้ ขอ้มูล
เก่ียวกับครูผูส้อน เช่น จ านวนครูจ าแนกตามวุฒิการศึกษา สัดส่วนครูต่อผูเ้รียน สัดส่วนครูต่อ
นกัเรียนใน 1 หอ้งเรียน เป็นตน้ ตลอดจนจดัเก็บขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินขอ้มูล
ดา้นงบประมาณ ทั้งน้ี เพื่อสร้างเป็นขอ้มูลพื้นฐาน (Baseline Data) และเป็นจุดเร่ิมของการพฒันา
คุณภาพอยา่งเป็นระบบต่อไป 

2. ด าเนินการ 
จดัท าคู่มือ/แนวด าเนินการพฒันาระบบประกนัคุณภาพระดบัสถานศึกษาโดยให้

บุคลากรหลายฝ่ายในสถานศึกษามีส่วนร่วมด าเนินการซ่ึงช่วยใหก้ารด าเนินงานมีลกัษณะการมีส่วน
ร่วมทัว่ทั้งองคก์ร (School Wide) และเป็นหลกัฐานแสดงถึงความตระหนกัและความพยายามของ
สถานศึกษาท่ีเด่นชดัข้ึน และน าสู่การปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็กอาจ
จดัท าแนวทางด าเนินงานอยา่งยอ่ก็ได ้

ปฏิบติัตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีก าหนดอยา่งเป็นระบบ 
3. ประเมินผล 
นิเทศ ติดตามตรวจสอบให้บุคลากรในสถานศึกษาด าเนินการตามระบบประกนั

คุณภาพภายในอยา่งเขม้แขง็ ปฏิบติัอยา่งจริงจงั ต่อเน่ือง เป็นระบบ สัมพนัธ์กนัทุกฝ่าย ใชแ้ผนงาน/
โครงการเป็นเข็มทิศในการปฏิบติังานจริง ใช้ขอ้มูลและสารสนเทศ ผลการประเมินภายในและ
ภายนอก เพื่อประโยชน์ในการพฒันาและเพื่อการจดัท ารายงานประจ าปี 
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ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกด้านทุกปี ทั้งด้านผูบ้ริหาร ดา้นครูผูส้อน 
และด้านนักเรียนให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับท่ีโรงเรียนจัด
การศึกษา 

น าผลการติดตามตรวจสอบมาวเิคราะห์หาจุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา แลว้ประมวลผล
เป็นขอ้มูลและสารสนเทศในการจดัท าเป็นรายงานประจ าปีต่อไป 

4. พฒันาและปรับปรุง 
ประชาสัมพนัธ์หรือเผยแพร่ผลงานให้นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการ

สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบร่วมช่ืนชมผลงาน 
 น าผลไปวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาใหต่้อเน่ืองเป็นระบบต่อไป9 

2.2.3.2 ครู 
1. เตรียมความพร้อม 
ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเช่นเดียวกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา ท า

ความเขา้ใจถึงคุณประโยชน์ของระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
จดัท าระบบสารสนเทท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคลดา้นผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตนสอนหรือรับผดิชอบ (กรณีเป็นหวัหนา้กลุ่มสาระ) ขอ้มูลดา้น
สุขภาพ ด้านคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ สถิติการมาเรียน ข้อมูลส่วนตวัของครูเอง ได้แก่ ด้าน
การศึกษาอบรม หรือการดูงานขอ้มูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีครูใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
เป็นตน้ ทั้งน้ี ควรจดัท าใหอ้ยา่งต่อเน่ืองและเป็นปัจจุบนั (ครูมีแฟ้มประวติัผลงานตนเอง) 

ร่วมก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู ้เรียนในภาพรวมของสถานศึกษา และจัดท า
หลกัสูตรสถานศึกษา 

จดัท าแผนพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีตนรับผิดชอบเป็นรายบุคคล จดัท าหน่วย
การเรียนรู้/แผนการจดัการเรียนการสอน ผลิตและใช้ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีทา้ทาย
การเรียนรู้ของผูเ้รียน ท าใหรู้้สึกสนุกและตอ้งการแสวงหาค าตอบหรือความรู้ในส่วนอ่ืน ๆ เพิ่มเติม
ต่อไปอีกใชว้ธีิการวดัและประเมินผลหลาย ๆ วิธีท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนปฏิบติัเพื่อการ
พฒันาและตดัสินผลการเรียนไดอ้ย่างถูกตอ้ง สะทอ้นแนวทางในการปรับปรุงผูเ้รียนไดอ้ย่างถ่อง
แท ้รวมทั้งจดัท าแผน/โครงการท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นพิเศษโดยเน้นกิจกรรมท่ีให้ความส าคญักบั
ผูเ้รียนเป็นอนัดบัตน้ 

                                                 
9เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 33. 
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ให้ความร่วมมือในการจดัท าแผนงาน/โครงการตามมาตรฐานการศึกษาและตวั
บ่งช้ีระดบัสถานศึกษา นโยบาย เป้าหมาย การจดัการศึกษาระดบัสถานศึกษา 

2. ด าเนินการ 
จดัการเรียนรู้และกิจกรรมตามหลกัสูตรสถานศึกษาและหน่วยการเรียนรู้/แผนการ

เรียนการสอน วดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง รวมทั้งบนัทึกผลการจดัการเรียนการสอน เพื่อ
น าไปปรับปรุงและพฒันาวธีิสอน/จดัการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

ปฏิบติัตามแผนงาน/โครงการโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. ประเมินผล 
ประเมินและสรุปผลการจดัการเรียนการสอนและการด าเนินงานตามแผนงาน/

โครงการ 
 เขียนรายงานการจดัการเรียนการสอน และการปฏิบติัตามแผนงาน/โครงการ ราย

ภาคเรียน แลว้รวบรวมสรุปเป็นรายงานประจ าปี 
น าเสนอหรือรายงานผลแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูป้กครอง 

คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน หรือสาธารณชน เป็นตน้ 
 4. พฒันาและปรับปรุง 
น าผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้/

แผนการจดัการเรียนการสอน และผลการปฏิบติัตามแผนงาน/โครงการ มาศึกษาวเิคราะห์จุดเด่น จุด
ท่ีควรพฒันาเป็นรายบุคคล รายชั้น รายภาค รายปี เพื่อก าหนดเป็นเป้าหมายใหม่ในการพฒันาผูเ้รียน
ใหเ้กิดการพฒันาตามศกัยภาพใหม้ากท่ีสุด10 

2.2.3.3 นักเรียน 
ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อให้รู้จกัการวางแผน พฒันาระบบการ

คิด การแกปั้ญหา และพฒันาคุณธรรมจริยธรรมในตวัผูเ้รียนตามสภาพความเป็นจริงไดเ้ป็นอยา่งดี 
มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร

สถานศึกษา/หน่วยหรือแผนการจดัการเรียนรู้ และแผนงาน/โครงการ 
ให้ขอ้มูลแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งตามความเป็นจริงโดยการแสดงความคิดเห็น ให้สัมภาษณ์ 

หรือแสดงนิทรรศการ/ผลงานท่ีเกิดจากการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา11 
 

                                                 
10เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 34. 
11เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 34. 



21 
 

 

2.2.3.4 คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน 
จดัระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้แก่ 

สภาพการด าเนินงาน ดา้นบริหารการจดัแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สภาทางภูมิศาสตร์ หรือ
บริบทของชุมชน การปกครอง อาชีพ สภาพเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน ตลอดจนวฒันธรรม ประเพณี 
และค่านิยมของทอ้งถ่ิน 

ร่วมก าหนดนโยบาย เป้าหมาย มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งช้ีระดบัสถานศึกษา โดยใช้
ขอ้มูลทอ้งถ่ินตามสภาพจริง 

ร่วมส่งเสริมบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพฒันาอย่างมืออาชีพ เสนอความคิดเห็น
พฒันาเชิงวชิาการ สนบัสนุนหรือระดมทุนทรัพย ์เพื่อการพฒันาสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ติดตามการใชง้บประมาณให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ให้ขวญัก าลงัใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีของ
บุคลากรในสถานศึกษา 

พฒันาสภาพแวดลอ้ม สถานท่ีของโรงเรียน และใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้ส่ือ/อุปกรณ์ 
แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินรวมทั้งการจดัสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินให้เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้
ตามสภาพจริง 

ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยให้ขอ้มูลตามความเป็นจริงส่งเสริม 
สนบัสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีเขม้แข็ง สามารถน าไปสู่การปฏิบติั
จริงไดอ้ยา่งสอดคลอ้งต่อเน่ืองเป็นระบบ บ่งบอกถึงความเป็นตวัตนของสถานศึกษาไดช้ดัเจนตาม
สภาพจริง12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
12เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 34. 
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แผนภาพที ่2.1 บทบาทหน้าทีแ่ละภารกจิส าคัญในการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ของบุคลากรระดับสถานศึกษา 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
 
1.เตรียมความพร้อม 
ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง  
 สร้างความตระหนกัและจิตส านึกแก่
บุคลากร  
 ก าหนดนโยบาย โครงสร้างและการ
มอบหมายงาน 
 ก าหนดเป้าหมาย มาตรฐาน ตวับ่งช้ี 
วธีิการ และคู่มือด าเนินงาน 
 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศก าหนด
ผูรั้บผดิชอบ 
 พฒันาบุคลากร สร้างขวญัก าลงัใจ 
2. ด าเนินการ 
 ปฏิบติัตามแผนงาน  
3. ประเมินผล 
วเิคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา 
 สรุปและรายงาน 
4. ปรับปรุงและพฒันา 

ครูผู้สอน 
 
1.เตรียมความพร้อม 
ศึกษาแนวคิด ระเบียบ กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง  
 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
 ก าหนดเป้าหมาย การพฒันา 
จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ แผนงาน/
โครงการ 
 จดัท าคู่มือด าเนินงาน 
2. ด าเนินการ 
 จดัการเรียนรู้ 
ด าเนินการแผนงาน /โครงการ 
3. ประเมินผล 
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ 
ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ 
 สรุปและจดัท ารายงาน 
4. ปรับปรุงและพฒันา 
ปรับแผนการด าเนินงาน 
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 

นักเรียน 
 
ก าหนดเป้าหมาย การ
พฒันาของตนเอง 
ใหค้วามร่วมมือการจดั
กิจกรรม 
ใหข้อ้มูลดา้นต่าง ๆ แก่
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

บทบาทหน้าทีแ่ละ
ภารกจิของบุคลากร
ระดบัสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา/ชุมชน ผู้ปกครอง/องค์กรภาครัฐ 
 

จดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
จดัท านโยบายเป้าหมาย/มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี/วธีิการ/คู่มือด าเนินการ 
สนบัสนุน ส่งเสริม ใหข้วญัก าลงัใจ 
ติดตามตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา 
เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
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2.3 ปัญหาการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ความหมายการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การ

ปฏิบติังานเก่ียวกบัการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระบบประกนั
คุณภาพภายในท่ีก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ13  

อญัชล ีธรรมะวธีิกุล การประกนัคุณภาพภายใน หมายถึง การบริหารจดัการและการด าเนิน
กิจกรรมตามปกติของสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้กับผูรั้บบริการทางการศึกษา ว่าการด าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและท าใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด14 

สุภาวดี ตรีรัตน์ การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบัการก าหนด
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบหรือการประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษามากนอ้ยเพียงใด15 

สรุป การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การบริหารจดัการและการ
ด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความมัน่ใจ 
(Assure) แก่ผูรั้บบริการทางการศึกษา ทั้งผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน ตลอดจนองคก์รต่าง ๆ  

กระทรวงศึกษาธิการ ปัญหาการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง 
ข้อขัดข้องหรืออุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเป็นเหตุท าให้ไม่สามารถด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในท่ีก าหนดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ16ประกอบดว้ย 8 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดเก่ียวกับ
คุณลกัษณะคุณภาพท่ีพึงประสงคแ์ละมาตรฐานท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาเพื่อใชเ้ป็นหลกั

                                                 
13เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 1. 
14อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา(1) , สืบค้นจาก

http://panchalee,com/2009/04/28/education-plan/. 
15สุภาว ดี  ต รี รัตน์ ,  การประกัน คุณภาพการศึกษาชองสถานศึกษา , สืบค้นจาก 

www,gotoknow,org/posts/447086.  
16กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553, อ้าง
แล้ว, หนา้ 1. 
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ในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกนั
คุณภาพทางการศึกษา 

2. ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การจดัท าแผนแม่บทในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ท่ีเกิดจากการวางแผนและท าพนัธสัญญาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุส าเร็จตามเป้าหมายในระยะท่ีก าหนด 

3. ด้านการจดัระบบการบริหารและสารสนเทศ หมายถึง การจดัระบบโครงสร้างหาร
บริหารงานภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือและสอดคล้องกบัศกัยภาพของสถานศึกษาและการจดัเก็บ
ขอ้มูลสารสนเทศภายในสถานศึกษาท่ีถูกตอ้งเพียงพอและเป็นปัจจุบนัเหมาะสมกบัภารกิจในการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

4. ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน และการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ของผูบ้ริหาร บุคลากรภายในสถานศึกษา และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
โดยมีการควบคุม ก ากับ ติดตามและนิเทศ จากผูบ้ริหารหรือผูท่ี้รับผิดชอบตั้งแต่เร่ิมแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม จนส้ินสุดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

5. ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ 
รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน การประเมินสภาพและผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตาม
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพื่อปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

6. ด้านการจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อ
คุณภาพตามตวับ่งช้ี ตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

7. ดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การจดัท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา เพื่อให้ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง และตน้สังกดัไดรั้บทราบผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

8. ดา้นการจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง หมายถึง ความย ัง่ยืนของการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีการปรับเปล่ียน
ในทางท่ีดีข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ มีการใชผ้ลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการตรวจสอบคุณภาพ ผล
การประเมินอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นฐานวางแผนพฒันาทุกระยะหรือทุกรอบการพฒันา 
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2.3.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.3.1.1 ความหมายของการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  วันทยา วงศ์ศิลปะภิรมย์ และคนอื่นๆ มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงคแ์ละมาตรฐานท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง 
และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผลและการประกนัคุณภาพทางการศึกษา17 

ส านักมาตรฐานผลติภัณฑ์อุสาหกรรม มาตรฐาน (Standard)หมายถึง เอกสารท่ี 
จดัท าข้ึนจากการเห็นพอ้งตอ้งกนั และไดรั้บ ความเห็นชอบจากองค์กรอนัเป็นท่ียอมรับกนัทัว่ไป 
เอกสารดงักล่าววางกฎระเบียบแนวทางปฏิบติัหรือลกัษณะเฉพาะแห่งกิจกรรม หรือผลท่ีเกิดข้ึน
ของกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อให้เป็นหลกัเกณฑ์ใช้กันทัว่ไปจนเป็นปกติวิสัย โดยมุ่งให้บรรลุถึง
ความส าเร็จสูงสุดตามขอ้ก าหนดท่ีวางไว้18 

สรุป การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง ขอ้ก าหนดเก่ียวกบั 
คุณลกัษณะคุณภาพท่ีพึงประสงคแ์ละมาตรฐานท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาเพื่อใชเ้ป็นหลกั
ในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกนั
คุณภาพทางการศึกษา 

2.3.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
กรมวิชาการ กล่าววา่ การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกท่ีส าคญัท่ีจะช่วยท า

ให้การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ โดยสถานศึกษาตอ้งก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาเป็นเป้าหมายการพฒันาท่ีชดัเจนสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติแลว้ด าเนินการ
จดัการศึกษาใหส้ามารถสร้างความมัน่ใจวา่ผูเ้รียนจะมีคุณลกัษณะตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้19 
  ส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ กล่าววา่ สถานศึกษาตอ้งก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาเพื่อเป็นเป้าหมายสูงสุดในการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาอาจท าการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์จากมาตรฐาน

                                                 
17วนัทยา วงศศิ์ลปภิริมณ์ และคนอ่ืน ๆ, การประกันคุณภาพการศึกษา ชุดอบรมผู้บริหาร :

ประมวลสาระ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพภ์าพพิมพ,์ 2545), หนา้ 19-21. 
18ส านกัมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์สาหกรรม, เอกสารมาตรฐาน : ข้อมูลทั่วไป สืบคน้จาก www, 

tisi,go,th. 
19กรมวิชาการ, การประกันคุณภาพของสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา

ลาดพร้าว, 2542), หนา้ 17.  
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การศึกษาจากหลายหน่วยงาน เช่น มาตรฐานสาระการเรียนรู้หลกัสูตรสถานศึกษามาตรฐานของ
หน่วยงานตน้สังกดั และมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสถานศึกษาอาจท าการ
พฒันามาตรฐานข้ึนใหม่เป็นของตนเองก็ไดโ้ดยมุ่งเนน้ให้มาตรฐานสถานศึกษา มีความสอดคลอ้ง
กบัสภาพของโรงเรียนและชุมชน และศกัยภาพของโรงเรียน20 

 “มาตรฐานการศึกษา” เป็นข้อก าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะคุณภาพท่ีพึงประสงค์ และ
มาตรฐานท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่งและเพื่อใช้เป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับ
การส่งเสริมและก ากบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัมีหลายระดบั เช่น มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อีกทั้ งยงัมีการก าหนดมาตรฐานข้ึนหลายประเภท เช่น 
มาตรฐานการแนะแนว มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มาตรฐานลูกเสือและเนตรนารี 
มาตรฐานการบริหารและการจดัการศึกษาโดยใชส้ถานศึกษาเป็นฐาน เป็นตน้ แต่หากพิจารณาอยา่ง
ถ่ีถว้น จะเห็นวา่ มาตรฐานทั้งหลายนั้นมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะและมีเป้าหมายคือคุณภาพผูเ้รียนเป็น
ส าคญัทั้งส้ิน ตามกฎกระทรวงไดก้ าหนดไวว้า่ การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น
ตอ้งก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐาน
การศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด และตอ้งครอบคลุมสาระ
การเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งค  านึงถึงศกัยภาพของผูเ้รียน ชุมชน และท้องถ่ินด้วย 
ดงันั้น สถานศึกษาจึงตอ้งวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รวมทั้งระดบัปฐมวยั มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา มาตรฐานคุณภาพผูเ้รียนตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา นโยบายของหน่วยงานส่วนกลาง คุณลักษณะพิเศษของผู ้เรียนท่ี
สถานศึกษา ทอ้งถ่ิน และชุมชนคาดหวงั เช่น ความมีส านึกรักบา้นเกิด การเป็นยุวเกษตรกร การ
อนุรักษ์อาชีพท้องถ่ิน/พื้นบา้น การมีทกัษะในอาชีพ(อาชีพใดอาชีพหน่ึง) ความสามารถเฉพาะ
ทางดา้นใดดา้นหน่ึง เป็นตน้  

 
 
 

 

                                                 
20ส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา, แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2545), 108.  
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แผนภาพที่ 2.2 ตัวแปรทีสั่มพนัธ์และเช่ือมโยงสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา21 
 

มาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนดข้ึนนั้น ควรมีการระบุตวัช้ีวดัท่ีเป็นองค์ประกอบ
ของมาตรฐานนั้น ๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความสะดวกและความเข้าใจตรงกันในการวดัและ
ประเมินและการส่ือสารกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ในการก าหนดมาตรฐานนั้นควรประกอบดว้ยผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาแห่งนั้นๆ บุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณาจารย ์คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน นกัปราชญ/์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเหล่าน้ีควรอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมี
ส่วนร่วมในการก าหนดคุณภาพผูเ้รียน เม่ือทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งเห็นพอ้งตอ้งกนัในคุณภาพผูเ้รียนตาม

                                                 
21กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553, อา้ง
แลว้, หนา้ 18. 

มาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

(เนน้ท่ีคุณภาพผูเ้รียน 

มาตรฐานการศึกษา 
ระดบัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ 

มาตรฐานหน่วยงาน
ตน้สังกดั 

มาตรฐานคุณภาพ
ผูเ้รียนตามหลกัสูตร

สถานศึกษา 

ความตอ้งการและ
บริบทของสถานศึกษา 

เอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

ความตอ้งการของ
ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
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มาตรฐานท่ีร่วมกนัก าหนด จึงมีความเต็มใจและยินดีท่ีจะผลกัดนั สนบัสนุน และท างานร่วมกบั
สถานศึกษาใหพ้ฒันาไปสู่เป้าหมายไดใ้นเวลาอนัรวดเร็วและย ัง่ยนื 

2.3.2 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

2.3.2.1 ความหมายของการจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ด าริ บุญชู ไดใ้ห้ความหมายของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง 
แผนแม่บทในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเกิดจากการวางแผนและพนัธสัญญา
ร่วมกนั ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา ตลอดจนผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายในระยะท่ีก าหนด เช่น 3-5 ปี22 

อัญชลี ธรรมะวิธีกุล แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง ข้อตกลง
ระหว่างสถานศึกษากบัชุมชน โดยคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทท่ีจะก าหนด
เป้าหมายและแนวทางในการพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด 
โดยจดัท าไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่สถานศึกษาจะด าเนินงานตามขอ้ตกลงท่ี
ก าหนดร่วมกนันั้น23 

สรุป การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การจดัท าแผนแม่บทในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ท่ีเกิดจากการวางแผนและท าพนัธสัญญาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุส าเร็จตามเป้าหมายในระยะท่ีก าหนด 

2.3.2.2 แนวคิดเกีย่วกบัจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

                                                 
22ด าริ บุญชู, การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ธรรมนูญสถานศึกษา),  2545, (อดั

ส าเนา), หนา้ 52. 
23อัญชลี ธรรมะวิธีกุล, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา(1) ,สืบค้นจาก 

http://panchalee,com/2009/04/28/education-plan/.  
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กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ กล่าววา่ การวางแผนพฒันาโรงเรียนมี 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนของโรงเรียน ประกอบดว้ยผูแ้ทนทอ้งถ่ิน ชุมชนและบุคลกร

ทุกฝ่ายในโรงเรียน 
2. น านโยบายและเป้าหมายการพฒันาโรงเรียน มาก าหนดเป็นนโยบายและเป้าหมายของ

แผน 
3. ก าหนดวตัถุประสงค ์กลยทุธ์ และกิจกรรมท่ีจะด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายรวมทั้งดชันี

บ่งช้ีความส าเร็จ โดยวเิคราะห์ก าหนดในตารางก าหนดกรอบการจดัท าแผน 
4. วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบาย เป้าหมาย วตัถุประสงค ์กลยุทธ์ และกิจกรรม

ด าเนินการ รวมทั้งจดัล าดบัความส าคญัของเป้าหมายและกิจกรรม 
5. ก าหนดกลุ่มกิจกรรมเป็นโครงการ ก าหนดกลุ่มโครงการเป็นแผนงานแลว้ก าหนดกรอบ

แนวคิดโครงการแต่ละโครงการ 
6. น ารายละเอียดจากขอ้ 2 ขอ้ 3 และ 5 ก าหนดเป็นแผนพฒันาโรงเรียน24 
ด าริ บุญชู ไดใ้ห้ความหมายของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง 

แผนแม่บทในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเกิดจากการวางแผนและพนัธสัญญา
ร่วมกนั ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา ตลอดจนผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายในระยะท่ีก าหนด เช่น 3-5 ปี  

แผน (Plan) เป็นเอกสารท่ีแสดงโครงการ กิจกรรม วิธีการท่ีไดผ้า่นการคิดมาแลว้ล่วงหนา้ 
โดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมกนัคิดและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ส าหรับใช้เป็นเคร่ือง
ช้ีน าการด าเนินการใดๆ ท่ีสอดรับกบัเป้าหมาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจขององคก์ร การวางแผนมกัมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกรอบเวลาของการด า เนินการตามแผนอย่างชัดเจน                  
ในสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งมีการจดัท าแผน 2 ประเภท คือ 

1. แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ซ่ึงเป็นแผนท่ีมีรอบระยะเวลาการพฒันาท่ี
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอาจเป็นแผน 3 ปี 4 ปี หรือแผน 5 ปี แล้วแต่
ความเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา แผนประเภทน้ีจะสะทอ้นกระบวนการวางแผนเชิงกล

                                                 
24กรมวชิาการ, การวางแผนพฒันาคุณภาพ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 

2539), หนา้ 22.  
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ยุทธ์ท่ีจะใช้ในการพฒันาหรือปรับปรุงเพื่อน าไปสู่เป้าหมาย ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีวางไว ้
(Strategic Plan/Improvement Plan)  

2. แผนปฏิบติัการประจ าปี (Action Plan/Operation Plan) ซ่ึงแตกออกมาจากแผนพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการด าเนินงานเป็นรายปี แผนปฏิบติัการประจ าปีแต่ละ
ปีควรมีจุดเน้นท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม นอกจากความชดัเจนในการด าเนินกิจกรรมตามกรอบเวลา 
สถานท่ี งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบแลว้ สถานศึกษาตอ้งก าหนดกิจกรรมการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ ราบร่ืน คล่องตวั มีการประเมินตนเอง อนัน าไปสู่การไดข้อ้มูลสารสนเทศเพื่อน าไป
เขียนรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาต่อไป การจดัท า
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาตอ้งผ่านการคิดและวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มาแลว้อย่าง
รอบด้านและรอบคอบ โดยอาจใช้วิธี SWOTAnalysis, Balanced Scorecard หรือวิธีการอ่ืนท่ี
สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสม ส าหรับเป็นเข็มทิศช้ีน าการด าเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อน าไปสู่การ
บรรลุตามวิสัยทัศน์ และมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาวางเป้าหมายไว้ ส่วนการจัดท า
แผนปฏิบติัการประจ าปีจะมีการระบุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย การจดัสรรทรัพยากร และกรอบเวลา
ของการด าเนินงานตามแผนอยา่งชดัเจน 

ในการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถตรวจสอบ
ตนเองไดว้า่เป็นแผนพฒันาท่ีมีคุณภาพหรือไม่ โดยพิจารณาจากประเด็นท่ีกฎกระทรวงก าหนดให้
ตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

1. ศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการท่ีจ าเป็นของสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
2. ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และความส าเร็จของการพฒันาไวอ้ยา่งชดัเจนและ

เป็นรูปธรรม 
3. ก าหนดวิธีด าเนินงานท่ีมีหลกัวิชา ผลการวิจยั หรือขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท่ีอา้งอิงได ้ให้

ครอบคลุมการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ 
การส่งเสริมการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การพฒันาบุคลากร และการบริหารจดัการ เพื่อ
น าไปสู่มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว ้

4. ก าหนดแหล่งวทิยาการภายนอกท่ีใหก้ารสนบัสนุนทางวชิาการ 
5. ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีใหบุ้คลากรของสถานศึกษาและผูเ้รียนรับผิดชอบ และด าเนินงาน

ตามท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผูป้กครอง และ

องคก์รชุมชน 
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7. ก าหนดการใชง้บประมาณและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
8. จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 2.3 การจัดท าแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา26 
ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในทศวรรษหนา้นั้นสถานศึกษาตอ้งให้ความส าคญักบั

การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเป็นส าคญั ตอ้งเขา้ใจบริบทและความตอ้งการของสถานศึกษาเอง โดยการ

                                                 
25ด าริ บุญชู, การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ธรรมนูญสถานศึกษา),  2545, (อดั

ส าเนา), หนา้ 52 – 57. 
26กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553, อา้ง
แลว้, หนา้ 22. 

แผนปฏิบติัการประจ าปี แผนปฏิบติัการประจ าปี แผนปฏิบติัการประจ าปี แผนปฏิบติัการประจ าปี 

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

เป้าหมายและภาพความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

สภาพปัญหาและ
ความต้องการที่

จ าเป็น 

- ครู นกัเรียน 

- การบริหาร
จดัการ 

- งบประมาณ 

ฯลฯ 

วธีิด าเนินงานทีม่หีลกั
วชิา/ผลการวจิยั/
ข้อมูลเชิงประจกัษ์
และครอบคลุมการ
พฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 

- การเรียนรู้ 

- การวดัประเมินผล 

- การพฒันาบุคลากร 

- การบริหารจดัการ 

แหล่งสนบัสนุนทาง
วชิาการ 

- มหาวทิยาลยั/
สถาบนัอุดมศึกษา 

- ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน/
ปราชญช์าวบา้น 

- แหล่งเรียนรู้ 

ฯลฯ 

การมส่ีวน
ร่วมของพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง
และบุคลากร
ภายในชุมชน 

บทบาท
หน้าทีข่อง
บุคลากร 

- ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา 

- ครู  
-นกัเรียน 

การใช้
งบประมาณ
และ
ทรัพยากร
อย่างมี
ประสิทธิภา
พ 
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วเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นภายใตส้ถานการณ์ท่ีเป็นอยู ่มีขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์อา้งอิงไดท้ั้งผลการ
ประเมินตนเอง ผลการประเมินภายนอก ผลการประเมินระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ผลการทดสอบ
ระดบัชาติ รวมทั้งผลการวิจยัท่ีได้จากการท าวิจยัชั้นเรียนของครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็น
ขอ้มูลประกอบการวางแผน โครงการ/กิจกรรมหรือนวตักรรมท่ีน ามาใชส้อดคลอ้งกบัการแกปั้ญหา
และความตอ้งการใชแ้หล่งวิทยาการท่ีอยูใ่กลเ้คียงให้เป็นประโยชน์ และท่ีส าคญัมากท่ีสุดประการ
หน่ึงคือ บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีจิตส านึกร่วมในการจดัการศึกษาให้ถึงเป้าหมายท่ีหวงัไว้
ร่วมกนั 

2.3.3 จัดระบบการบริหารและสารสนเทศ 
2.3.3.1 ความหมายของจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ 
การจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ หมายถึง การจดัระบบโครงสร้างการบริหารงาน

ภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือและสอดคล้องกับศักยภาพของสถานศึกษาและการจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศภายในสถานศึกษาท่ีถูกตอ้งเพียงพอและเป็นปัจจุบนัเหมาะสมกบัภารกิจในการประกนั
คุณภาพการศึกษา27 

วาสนา สุขกระสานติ กล่าววา่ สารสนเทศ หมายถึง ข่าวสารท่ีไดจ้ากการน าขอ้มูลดิบ (Row 
Date) มาค านวณทางสถิติหรือประมวลผลอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงข่าวสารท่ีออกมานั้นจะอยูใ่นรูปท่ี
สามารถน าออกมาใชง้านไดท้นัที28 

สมชาติ พิศณุ กล่าวสรุปว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลท่ีจัดระบบแล้วหรือท่ีผ่าน
กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลแล้ว อยู่ในรูปท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือใช้
ประกอบการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ไดท้นัทีตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้29 

 
 

                                                 
27เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 27. 
28วาสนา สุขกระสานติ, โลกของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ , (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2541), หนา้ 6. 
29สมชาติ พิศณุ, “ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาของการจัดระบบข้อมูลและ

สารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานประถมศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น”, 
วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2545, หนา้ 11.  
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กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ให้ความหมายของสารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลท่ีผ่านการ
ประมวลผลหรือการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการต่าง ๆ จนอยู่ในรูปแบบท่ีมีความหมาย สามารถน าไปใช้
ประกอบการตดัสินใจหรือน าไปใชใ้นเร่ืองต่างๆ ไดต้ามวตัถุประสงค์30 

สรุป สารสนเทศ หมายถึง ขอ้มูลท่ีผา่นการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ผลดว้ยวิธีการต่าง 
ๆ จนอยูใ่นรูปแบบท่ีมีความหมาย สามารถน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจหรือน าไปใชใ้นเร่ืองต่าง 
ๆ ไดต้ามวตัถุประสงค์31 

2.3.3.1 แนวคิดเกีย่วกบัจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการ กล่าววา่ การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลุตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษา

ก าหนดไวมี้ความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งจดัระบบการบริหารสถานศึกษาและระบบสารสนเทศเพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

1. การจดัระบบบริหารสถานศึกษา 
สถานศึกษาสามารถจดัระบบบริหารโดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎีหรือผลงานวิจยัท่ีมีความ

เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ใช้
เทคนิคการบริหารและการจดัการให้สามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย เช่น การใชว้งจรการพฒันา
คุณภาพ (PDCA : Plan Do Check Act) ของเดม่ิง (Deming Cycle) การบริหารการใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน (SBM) การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (TQM) เป็นตน้ 

การจดัโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ควรจดัให้สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 
และหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีการแบ่งงานเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป ทั้งน้ี การบริหารงานตามโครงสร้าง
ของสถานศึกษา สถานศึกษาจะมีขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมี คณะกรรมการ
หลายระดบั หลายฝ่ายนบัตั้งแต่ระดบับริหาร/อ านวยการ ระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดบัชั้น หรือ
มีการตั้งคณะท างานเฉพาะข้ึนเพื่อรับผิดชอบงานเป็นคราวๆ ไป สถานศึกษาขนาดกลางซ่ึงดูจะมี
ความคล่องตวัมากท่ีสุดก็จ  าเป็นตอ้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดผูรั้บผิดชอบงานท่ีเหมาะสม 
เนน้การท างานร่วมกนัเป็นทีมใหม้ากท่ีสุด ส าหรับสถานศึกษาขนาดเล็กควรเนน้ลกัษณะการท างาน
แบบบูรณาการ เช่น รวมงานวิชาการและงานงบประมาณไวด้ว้ยกนัเพราะทุกงานตอ้งเก่ียวขอ้งกบั

                                                 
30กระทรวงศึกษาธิการ, การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน (ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรอบและแนวด าเนินงาน
ล าดับที ่1), (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2544), หนา้ 2. 

31เร่ืองเดียวกนั , หนา้ 19. 
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การใช้เงิน หรือรวมงานวิชาการกบังานบุคลากร เพราะการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนตอ้ง
เก่ียวขอ้งกบัครู ครูทุกคนตอ้งท างานบริหารทัว่ไปได ้เป็นตน้ การท างานเป็นรูปคณะกรรมอาจมี
ความจ าเป็นนอ้ยมากส าหรับ สถานศึกษาขนาดเล็กเพราะบุคลากรมีอยูเ่พียงไม่ก่ีคน ดงันั้น ทุกคนจึง
ตอ้งมีแผนการท างานของตนเองควบคู่กบัแผนการสอนดว้ย เพื่อเป็นการตรวจสอบการท างานเป็น
ระยะตามวงจรคุณภาพ มีการปรับปรุงงานทนัท่วงที ไม่ท าให้งานคัง่ค้าง จึงมีเวลาให้กับการ
พฒันาการเรียนการสอนไดเ้ตม็ท่ี 

2. การจดัระบบสารสนเทศ 
สถานศึกษาควรมีการจดัระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมและเพียงพอต่อการ

น าไปใชใ้นการวางแผนการจดัการศึกษา สืบคน้ไดง่้ายและรวดเร็ว ผูรั้บผิดชอบดูแลสารสนเทศของ
สถานศึกษาตอ้งท างานอย่างมีระบบ โดยมีการก าหนดกรอบการเก็บขอ้มูลเฉพาะท่ีจ าเป็น วาง
แผนการเก็บขอ้มูลซ่ึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย สร้างความเขา้ใจให้ทุกฝ่ายมีความ
ตระหนกัถึงความจ าเป็นในการเก็บขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อให้เกิดความร่วมมือและให้ขอ้มูลท่ี
ถูกตอ้ง ขอ้มูลและสานสนเทศทั้งหลายลว้นตอ้งไดจ้ากครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาทั้งส้ิน 
เม่ือมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง การไดม้าซ่ึงขอ้มูลก็จะมีความถูกตอ้งและไดข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั 

การจดัเก็บขอ้มูลและสารสนเทศ สามารถจดัเก็บในรูปของแฟ้มเอกสาร หรือจดัเก็บโดยใช้
ระบบต่างๆ จากคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัจ านวนผูเ้รียนและบุคลากรของสถานศึกษา ปัจจุบนั
สถานศึกษาขนาดใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการบันทึกข้อมูล ประมวลผล แล้วสรุปเป็น
สารสนเทศเพื่อการใชง้านไดท้นัทีเช่นเดียวกนั32  

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ กล่าวถึงกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา ดงัน้ี 

1. ก าหนดความตอ้งการร่วมกนัระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งว่ามีขอ้มูลใดบา้งท่ี
จ าเป็นตอ้งใชใ้นสถานศึกษา 

2. วางแผนการเก็บขอ้มูล ผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะผูส้อนร่วมกนัวางแผน 
3. จดัหาหรือสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยค านึงถึงความถูกตอ้งเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล 

                                                 
32กระทรวงศึกษาธิการ,แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553,         
อา้งแลว้, หนา้ 23. 
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5. วิเคราะห์ขอ้มูลและเก็บขอ้มูลท่ีจดัเก็บมา โดยจดัขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่ใช้ไดส้ะดวก
และน าไปใชป้ระโยชน์ไดต้รงตามวตัถุประสงค ์

6. ปรับปรุงและพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
จากแนวคิดของนักวิชาการศึกษาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปได้ว่า การจดัระบบบริหารและ

สารสนเทศ หมายถึง การจดัระบบโครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษาท่ีเอ้ือและสอดคลอ้ง
กบัศกัยภาพของสถานศึกษาและการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศภายในสถานศึกษาท่ีถูกตอ้งเพียงพอ
และเป็นปัจจุบนัเหมาะสมกบัภารกิจในการประกนัคุณภาพการศึกษา33 

2.3.4 ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.3.4.1 ความหมายของการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง การจดักิจกรรม

การเรียนการสอน และการด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ของผูบ้ริหาร บุคลากรภายในสถานศึกษา และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยมีการ
ควบคุม ก ากับ ติดตามและนิเทศ จากผูบ้ริหารหรือผูท่ี้รับผิดชอบตั้งแต่เร่ิมแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม จนส้ินสุดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

2.3.4.2 แนวคิดเกีย่วกบัการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน การด าเนินงาน

ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษากล่าวว่า แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษานั้น เปรียบเสมือนเข็มทิศช้ีทางการท างาน เพื่อให้ทุกคนทุกฝ่ายมีเป้าหมายและแนว
ทางการด าเนินงานท่ีไม่ขดัแยง้กนั แต่แผนจะไม่มีความหมายถ้าการด าเนินงานของบุคลากรใน
สถานศึกษาไม่ด าเนินงานตามแผน ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูน้ าทางวิชาการควบคู่กบัการ
บริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพและระบบคุณธรรม ยอ่มสร้างคนท่ีมีคุณภาพให้เกิดข้ึนไดไ้ม่ยาก
นัก ผู ้บริหารจะท าหน้าท่ีจัดส่ิงอ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การ
ปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดูแล ก ากบั ติดตาม และนิเทศงานของ
บุคลากรทุกคน/ทุกฝ่าย เพื่อกระตุน้และส่งเสริมให้ปฏิบติังานตามแผนท่ีก าหนดไว ้ให้ความส าคญั
การด าเนินงานและปรับปรุงงานอย่างต่อเน่ืองจนเป็นปกติวิสัย ครูตอ้งท าหน้าท่ีจดัการเรียนการ
สอนอย่างเต็มศกัยภาพและเต็มเวลา แบ่งเวลาหรือบริหารเวลาในการปฏิบติังานตามแผนงาน/

                                                 
33ส านักง านคณะกรรมการการศึกษาแ ห่งชา ติ ,  การน ามาตรฐาน สู่ โรง เ รี ยน , 

(กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุครุภณัฑ,์ 2546), หนา้ 48. 
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โครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติัการประจ าปี ไดอ้ยา่งเหมาะสมและบรรลุผลส าเร็จตาม
แผน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเม่ือ
ส้ินสุดการด าเนินงาน ซ่ึงทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งจะปฏิบติัตามหนา้ท่ี และบทบาทของตนเองอยา่งดีท่ีสุด
และภาคภูมิใจในความส าเร็จร่วมกนัดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นหัวใจส าคญัของการพฒันา
สถานศึกษา ผูบ้ริหารจึงควรเป็นผูน้ าในการปฏิบติังานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไว ้
รวมทั้งมีการส่งเสริม สนบัสนุน ก ากบั ติดตาม และใหค้วามช่วยเหลือแก่บุคลากรทุกคน/ทุกฝ่าย ให้
สามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคต์ามท่ีก าหนด34 

ส านักนิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ได้
กล่าววา่ การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาผูบ้ริหารบุคลากรภายในสถานศึกษา และผู ้
ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องตอ้งร่วมกันด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการสอน และด าเนินกิจกรรมตาม
แผนงานและโครงสร้างให้ด าเนินการไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีการควบคุม ก ากบั ติดตามและ
นิเทศ จากผูบ้ริหารหรือผูท่ี้รับผดิชอบตั้งแต่เร่ิมโครงการจนส้ินสุดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม35 

สุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ กล่าววา่ การน าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่
การปฏิบติัขั้นตอนน้ีประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ย 4 ขั้นตอน คือ 

1. สร้างการยอมรับแผน 
2. มอบหมายการปฏิบติังานอยา่งเป็นทางการ 
3. ท าความเขา้ใจส่วนต่าง ๆ ของแผน ขอเสนอรายละเอียด ดงัน้ี 

3.1 การสร้างการยอมรับแผนโดยใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการพิจารณา
แผนเพื่อใหข้อ้เสนอแนะขอ้คิดเห็น 

3.2 การมอบหมายการปฏิบติังานอย่างเป็นทางการ ในแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ไดร้ะบุการมอบหมายความรับผิดชอบให้กบับุคล/หน่วยงานแลว้ฉะนั้น
ควรมีการมอบหมายงานอย่างเป็นทางการซ่ึงสถานศึกษาสามารถด าเนินการในลกัษณะของค าสั่ง
หรือบนัทึกขอ้ความก็ไดเ้พื่อการด าเนินงานท่ีเป็นระบ[ 

                                                 
34กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553,         
อา้งแลว้, หนา้ 25 -26. 

35ส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา,  แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2545), หนา้ 108-110. 
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3.3 การท าความเขา้ใจแผน ผูป้ฏิบติัควรท าความเขา้ใจส่วนต่าง ๆ ของแผน เช่น 
วิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย เป้าหมายการพฒันา ยุทธศาสตร์วิธีการแผนปฏิบติัการรายปีท าความ
เขา้ใจในรายละเอียดในแผนให้ครบทุกขั้นตอน การประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามแผน 

4. การควบคุมก ากบัใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
4.1 การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี 
4.2 จดัท าปฏิทินปฏิบติังาน 
4.3 การก าหนดหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
4.4 การจดัท าผงัขอบข่ายเพื่อการควบคุมก ากบั 
4.5 การติดตาม ตรวจสอบ36 

ส านักนิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ได้
กล่าวว่า การน าแผนสู่การปฏิบัตินั้ นจะต้องมีการสร้างการยอมรับแผนและพันธผูกพันต่อ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันจะก่อให้เกิดการน าแผนไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้ งสถานศึกษา 
สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางในการน าแผนสู่การปฏิบติั เป็นการสร้างความร่วมมือ และทิศ
ทางการน าแผนไปปฏิบติัซ่ึงมีขั้นตอนในการด าเนินงานดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 การสร้างการยอมรับ 
1. แบ่งกลุ่มบุคลากรของสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งเป็นกลุ่มๆ 

และมอบหมายงานใหแ้ต่ละกลุ่มไดศึ้กษาฉบบัร่างของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
2. สมาชิกของแต่ละกลุ่มร่วมคิด ร่วมใหข้อ้คิดเห็นต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
3. ตวัแทนของแต่ละกลุ่มงานน าเสนอขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความส าคญัของ

งานและโครงการท่ีปรากฏอยูใ่นแผนพฒันาการศึกษา เพื่อสร้างการยอมรับแผน 
ขั้นตอนท่ี 2 การมอบหมายการปฏิบติัอยา่งเป็นทางการ 
1. ก าหนดให้บุคลากรของสถานศึกษารับผิดชอบในงานโครงการ และกิจกรรมปรากฏอยู่

ในแผนพฒันาคุณภาพ 

                                                 
36สุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท,์ แผนพัฒนาคือเป้าหมายท้าทายสู่การปฏิบัติ (ชุดฝึกอบรมด้วย

ตนเองการพฒันาสถานศึกษาเข้าสู่ระบบประกนัคุณภาพภายใน เล่ม 1-8), (ก าแพงเพชร : ส านกังาน
การประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชร, 2545), หนา้ 22-23. 
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2. ผูรั้บผดิชอบโครงการและกิจกรรมจดัท าตารางปฏิทินปฏิบติังานตามกิจกรรมปรากฏใน
โครงการ 

3. ผูรั้บผิดชอบโครงการด าเนินงานตามแผนงานปฏิทินการปฏิบติังานท่ีได้วางไวต้าม
ขั้นตอนท่ีไดร้ะบุไวใ้นแต่ละกิจกรรม 

4. ผูรั้บผดิชอบโครงการน าเสนอผลการปฏิบติังานเป็นระยะๆ ต่อผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือ
เป็นรายภาคเรียน 

ขั้นตอนท่ี 3 การติดตามผล/การรายงานผลการปฏิบติังาน 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะครูช่วยกนัวางแผนจดัระบบการนิเทศภายในเพื่อให้เกิด

การพฒันาปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายและ
วตัถุประสงค ์รวมทั้งก าหนดแนวปฏิบติัของคณะนิเทศภายในโรงเรียน    

2.ผูบ้ริหารสถานศึกษาจัดท าตารางปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อติดตาม ก ากับ ให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผน 

3. ผูรั้บผิดชอบโครงการ รายงานผลการปฏิบติังานต่อผูบ้ริหารเป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง
หรือรายภาคเรียน เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุส าเร็จตามแผน 

จากการศึกษาการด าเนินงานตามแผนพฒันาการศึกษา จากนกัวิชาการหลายๆ ท่าน กล่าว
ในข้างต้น สรุปได้ว่า จากการศึกษาการด าเนินงานตามแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 
เปรียบเสมือนเขม็ทิศช้ีทางการท างาน เพื่อใหทุ้กคนทุกฝ่ายมีเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานท่ี
ไม่ขดัแยง้กนั แต่แผนจะไม่มีความหมายถา้การด าเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษาไม่ด าเนินงาน
ตามแผน ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีภาวะผูน้ าทางวิชาการควบคู่กบัการบริหารจดัการด้วยระบบ
คุณภาพและระบบคุณธรรม ยอ่มสร้างคนท่ีมีคุณภาพให้เกิดข้ึนไดไ้ม่ยากนกั ผูบ้ริหารจะท าหนา้ท่ี
จัดส่ิงอ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดูแล ก ากบั ติดตาม และนิเทศงานของบุคลากรทุกคน/ทุกฝ่าย 
เพื่อกระตุน้และส่งเสริมให้ปฏิบติังานตามแผนท่ีก าหนดไว ้ให้ความส าคญัการด าเนินงานและ
ปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง37 

 
 

                                                 
37ส านกันิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา, ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  

การน ามาตรฐานสู่โรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : องค์การรับส่งสินคา้และพสัดุครุภณัฑ์, 2546) , 
หนา้ 75-77. 
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2.3.5 จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
2.3.5.1 ความหมายของการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ไดใ้ห้ความหมาย

ของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาว่า  หมายถึงกระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกา้วหนา้ของการปฏิบติังานตามแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา รวมถึงการจดัท ารายงานการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้ งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา38 

วิชุดา แก้ววรรณดี การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการติดตาม 
ตรวจสอบ ความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาและจดัท ารายงานการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา39 

ปัทมา ต๊ะเรียน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึงกระบวนการการติดตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบติังานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจดัท า
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพฒันา
คุณภาพการศึกษา40  

สรุป การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการศึกษา วิเคราะห์ 
รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน การประเมินสภาพและผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตาม
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพื่อปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 

                                                 
38กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553,        
อา้งแลว้, หนา้ 26-28.  

39วิชุดา แก้ววรรณดี, “ปัญหาและแนวทางพฒันาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก จงัหวดัเชียงราย”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย), 2554, หนา้ 24. 

40ปัทมา ต๊ะเรียน,  “การพัฒนาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนบา้นน ้ าซ า (วิชัยชนานุเคราะห์) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1”, 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร), 2554, 
หนา้ 29. 
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2.3.5.2 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
กรมวิชาการ กล่าวว่า การตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา เป็น

กระบวนการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน การประเมินสภาพและผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาตามแผนพฒันาคุณภาพท่ีก าหนดในธรรมนูญสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงและพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง ประกอบดว้ย 

1. การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงานด าเนินงาน

และการประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาส าหรับน าไปเป็นขอ้มูลประกอบการปรับปรุง
และพฒันาการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้นธรรมนูญสถานศึกษา
อยา่งต่อเน่ือง 

การด าเนินงานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีดงัน้ี 
1.1 การก าหนดแผนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไวใ้นแผนปฏิบติังานทุกงาน/โครงการ

ของสถานศึกษา 
1.2 มอบหมายงานการตรวจสอบคุณภาพการปฏิบติังานตรวจสอบผลผลิตและตรวจสอบ

ระบบคุณภาพให้บุคลากรตามความเหมาะสมของลกัษณะของส่ิงท่ีจะตรวจสอบทั้งน้ีตอ้งมีคณะ
ผูรั้บผดิชอบงานนั้นร่วมอยูด่ว้ย 

1.3 ด าเนินการตรวจสอบตามแผนและวธีิการท่ีก าหนดไว ้
1.4 เก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลการตรวจสอบและปฏิบติัการปรับปรุงแกไ้ข 
1.5 ตรวจติดตามการปฏิบติัการปรับปรุงแกไ้ข 
1.6 รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะผูบ้ริหารเพื่อทบทวนคุณภาพส้ินภาคเรียนและส้ินปี

การศึกษา 
2. การทบทวนคุณภาพการศึกษา 
การทบทวนคุณภาพการศึกษา เป็นการน าผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตลอดปี

การศึกษา และผลการด าเนินงานของสถานศึกษาเม่ือครบตามช่วงเวลาของธรรมนูญสถานศึกษาเม่ือ
ครบรอบตามช่วงเวลาของธรรมนูญสถานศึกษามาประเมินว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
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เพียงไรเพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจในคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบคุณภาพของสถานศึกษา และ
ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา41 

ส านักนิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้
กล่าวว่า ขอบข่ายการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในนั้นให้สถานศึกษาด าเนินการทุก ๆ ปี 
และใหมี้การบนัทึกจดัเก็บผลอยา่งเป็นระบบ เพื่อน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพสถานศึกษาต่อไป ให้ด าเนินการตรวจสอบทบทวนให้ท าตามประเด็น และขอบเขตท่ี
ก าหนดในแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา อนัไดแ้ก่ 

1. ความเหมาะสมของวสิัยทศัน์และภารกิจของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากขอ้มูลพื้นฐาน
และผลการวเิคราะห์สภาพความจ าเป็นและปัญหาของสถานศึกษา 

2. ความสอดรับกนัในเชิงตรรกและเชิงเหตุผลทางวชิาการ ระหวา่งเป้าหมาย ตวับ่งช้ี สภาพ
ความส าเร็จ ยทุธศาสตร์และเทคนิควธีิท่ีใชเ้พื่อบรรลุเป้าหมาย 

3. ความสอดคลอ้งกนัระหวา่งเป้าหมาย จุดประสงคก์ารเรียนรู้กบัมาตรฐานหลกัสูตร 
4. ระดบัและสภาพความส าเร็จท่ีเป็นเป้าหมายหลกัของแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษาอนั

ไดแ้ก่ ความรู้ ความสามารถ และคุณลกัษณะของผูเ้รียน 
5. กระบวนการเรียนการสอนซ่ึงรวมถึงสภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้ยุทธศาสตร์และวิธี

สอน กระบวนการเรียนรู้ การตอบสนองผูเ้รียน 
6. การเรียนรู้ ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน ซ่ึงรวมถึงการพฒันาหลกัสูตร 

ผลงานผูเ้รียน ระบบการประเมินผลการตอบสนองผูเ้รียน 
7. การด าเนินการและสภาพความส าเร็จของโครงการพฒันาบุคลากร 
8. การมีส่วนร่วม ความร่วมมือ และระบบประสานสัมพนัธ์ของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ใน

สถานศึกษา 
9. การมีส่วนร่วมและความร่วมมือของบุคลากร และองคก์รในชุมชน 
ขอบข่ายการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพสถานศึกษา 
1. วสิัยทศัน์และภารกิจของสถานศึกษา 
2. แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
3. การปรับเป้าหมายและทิศทางการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษาในกรอบหลกัสูตร  

                                                 
41กรมวิชาการ, การประกันคุณภาพของสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา

ลาดพร้าว, 2542), หนา้ 26-27.  
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4. กระบวนการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้มในการจดัการเรียนรู้ เทคนิคและวิธีการสอน
ของครู การตอบสนองของผูเ้รียน 

5. ผลการเรียนรู้ ความก้าวหน้า และผลการเรียน การพฒันาหลกัสูตร ผลงานของผูเ้รียน 
กระบวนการประเมินผล การสนบัสนุนการเรียนรู้ 

6. การบริหารและการจดัการทางวิชาการ วิสัยทศัน์และภารกิจ โครงสร้างองค์กรของ
สถานศึกษา การพฒันาวชิาชีพส าหรับบุคลากร42 

2.3.6 จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.3.6.1 ความหมายของการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
วิชุดา แก้ววรรณดี การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผล การติดตาม การ

ตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพการศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง
หรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถานศึกษานั้น43 

ส านักทดสอบทางการศึกษา  กล่าวว่า การประเมินคุณภาพภายในเป็นกระบวนการ
ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระท าโดย
บุคลากรภายในหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง การประเมินคุณภาพภายในถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
การบริหารจดัการ เพื่อท่ีจะไดท้ราบขีดความสามารถในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา วา่บรรลุ
ตามเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่ น าผลการประเมินไปแก้ไข
ขอ้บกพร่องไดท้นัที เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (Continuous Improvement) การประเมินภายในถือ
เป็นกระบวนการตรวจสอบการท างานของสถานศึกษาหรือการประเมินตนเอง (Self – Evaluation) 
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรยดึมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นหลกั แต่
อยา่งไรก็ตาม ควรสะทอ้นภาพความส าเร็จท่ีชดัเจนอยา่งนอ้ย 2 ดา้น ดงัน้ี 

1. คุณภาพผูเ้รียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามหลกัสูตรของสถานศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนในทุกระดบัชั้น พฤติกรรมการ
แสดงออกของผูเ้รียนโดยระบุไดถึ้งกลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษ กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีความเส่ียง 

                                                 
42ส านัก นิ เทศและพัฒนามาตรฐานการ ศึกษา ,  การน ามาตรฐาน สู่ โร ง เ รี ยน , 

(กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุครุภณัฑ,์ 2546) , หนา้ 80-81. 
43วิชุดา แก้ววรรณดี, “ปัญหาและแนวทางพฒันาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน

โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก จงัหวดัเชียงราย”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย), 2554, หนา้ 26. 
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กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีปัญหาในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน กลุ่มผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะยงัไม่เป็นไป
ตามท่ีพึงประสงค์ เพราะขอ้มูลจากการประเมินเหล่าน้ีจะสะทอ้นให้เห็นว่าการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาประสบผลส าเร็จตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ อนัน าไปสู่การปรับปรุงการบริหารจดัการ
ต่อไป 

2. คุณภาพการศึกษาดา้นการบริหารจดัการของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนดไวแ้ลว้ในทุกมาตรฐานดว้ย
วิธีการท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับส่ิงท่ีต้องประเมิน เช่น ใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ การ
ตรวจสอบจากเอกสารหรือขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เป็นตน้44 

ปัทมา ต๊ะเรียน การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระท าโดยบุคลากรภายใน
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง45 

สรุป การจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อ
คุณภาพตามตวับ่งช้ี ตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

2.3.6.2 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

วันทยา วงศ์ศิลปะภิรมย์ และคนอื่น ๆ กล่าววา่ การประเมินตนเองคือกระบวนการในการ
บริหารจดัการศึกษาท่ีไดค้วบคุมตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมุ่งให้ทุกคนไดป้ระเมิน
การท างานของตนเอง ในลกัษณะของการตรวจสอบท่ีผูป้ฏิบติังานเป็นผูป้ระเมินภารกิจของตนเอง 

การประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นกลไกส าคญัของระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีส่งเสริมและผลักดันให้การด าเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนด
ร่วมกนัไวอ้ยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยขอ้มูลสารสนเทศท่ีไดรั้บจากการประเมินตนเอง
จะเป็นขอ้มูลยอ้นกลบัส าหรับสถานศึกษาในการวางแผนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่าง

                                                 
44กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553,        
อา้งแลว้, หนา้ 28-29.  

45ปัทมา ต๊ะเรียน,   “การพฒันาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนบา้นน ้ าซ า (วิชัยชนานุเคราะห์) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1”,
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 28.  
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ต่อเน่ือง บางโครงการ/กิจกรรมอาจมีการประเมินหลายๆคร้ัง เช่นการประเมินระหว่างด าเนินการ
และหลังส้ินสุดโครงการ/กิจกรรมบางคร้ังอาจประเมินคร้ังเดียวถ้าหากว่าโครงการ/กิจกรรม
ช่วงเวลาการด าเนินงานสั้ นๆ กระบวนการประเมินตนเองควรบูรณาการให้อยู่ในการด าเนินงาน
ตามปกติของสถานศึกษา 

ขั้นตอนการประเมินตนเอง มี 6 ขั้นตอน คือ 
1. การสร้างความตระหนกั 
2. การสร้างความพร้อม 
3. การวางแผนการประเมินตนเอง  
4. การประเมินตนเอง 
5. การเขียนรายงานการเผยแพร่ 
6. การน าผลการประเมินไปใช้46 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ไดก้ล่าววา่ การด าเนินการประเมินตนเองได ้3 

ขั้นตอน ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46วนัทยา วงศศิ์ลปภิรมณ์ และคนอ่ืนๆ, การประกันคุณภาพการศึกษา ชุดอบรมผู้บริหาร :

ประมวลสาระ, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ,์ 2545), หนา้ 35-36. 

การสร้างความ
ตระหนกั 

การประชุมปฏิบติัการเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ 

การศึกษาดูงานโรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จ 

การทดลองท าการประเมิน 

การแต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมและผูรั้บผดิชอบ 

การเตรียมความพร้อมของบุคลากร 

การเตรียมแผนการประเมิน 
- กรอบการประเมิน - เคร่ืองมือ/วธีิประเมิน 
- แนวทางการประเมิน - ระยะเวลาและผูรั้บผดิชอบ 

การวางแผนและ
เตรียมความ

พร้อม 

การด าเนินการประเมินตนเอง 

แผนภาพที ่2.4 แสดงการด าเนินการประเมินตนเอง 
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2.3.7 จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
2.3.7.1 ความหมายของการจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
กระทรวงศึกษาธิการ จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในหมายถึง 

การก าหนดรูปแบบของรายงานประจ าปีได้ตามความเหมาะสม โดยใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่าย 
น าเสนอทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาระส าคญัอาจแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 1) ขอ้มูล
พื้นฐาน 2) แผนการพฒันาการจดัการศึกษา 3) ผลการพฒันาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และ 4) สรุปผลการพฒันาและการน าไปใช้47 

วิชุดา แก้ววรรณดี รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา (Self Assessment Report - 
SAR) หมายถึง เอกสารท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึน เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก48 

ปัทมา ต๊ะเรียน การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง 
การสรุปและจดัท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและถือว่าเป็นรายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาได ้ทั้งน้ีเพื่อไม่ให้สถานศึกษาตอ้งมีภาระงานในการจดัท าหลายเล่ม การ
จดัท ารายงานประจ าปีถือเป็นเร่ืองปกติท่ีสถานศึกษาตอ้งจดัท าหลงัการจดัการศึกษาผา่นไปในแต่ละ
ปี49 

 
 
 

                                                 
47กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553,        
อา้งแลว้, หนา้ 30. 

48วิชุดา แก้ววรรณดี, “ปัญหาและแนวทางพฒันาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก จงัหวดัเชียงราย”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้,หนา้ 
26. 

49ปัทมา ต๊ะเรียน,  “การพัฒนาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนบา้นน ้ าซ า (วิชัยชนานุเคราะห์) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1”, 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 29. 
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สรุป การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การจดัท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของสถานศึกษา เพื่อให้ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง และตน้สังกดัไดรั้บทราบผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

2.3.7.2 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กล่าววา่เม่ือ

สถานศึกษาไดด้ าเนินการตามแผนและมีการประเมินผลภายในเสร็จเรียบร้อยแลว้ในช่วงปลายปี
การศึกษาจะต้องจดัท ารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี เพื่อเผยแพร่ให้ผูมี้ส่วน
เก่ียวข้องทุกกลุ่มได้รับทราบไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในสถานศึกษา ผูป้กครอง หรือชุมชน 
หน่วยงานตน้สังกดัและผูป้ระเมินภายนอก เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจดัการศึกษา และ
พร้อมท่ีจะรับการประเมินจากภายนอก โดยด าเนินการดงัน้ี 

1. รวบรวมผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 
2. วเิคราะห์และสังเคราะห์จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษา 
3. เขียนรายงาน50 
ส านักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  

กล่าวว่า การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี สามารถจัดท าได้หลายวิธี คือ การท ารายงาน
ประจ าปี รายงานการประเมินตนเอง การจดัท าจุลสารเผยแพร่ การรายงานโดยเสียงตามสาย การ
ประชุมช้ีแจงในการประชุมผูป้กครอง51 

วันทยา วงศ์ศิลปะภิรมย์ และคนอื่นๆ  กล่าวถึงการจดัท ารายงาน การประเมินตนเอง
สามารถด าเนินการไดด้งัต่อไปน้ี 

1. การก าหนดกลุ่มเป้าหมายการรายงาน 
1.1 ผูเ้รียนและผูป้กครอง 
1.2 กรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง 
1.3 ครูและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. การก าหนดรูปแบบของรายงาน 

                                                 
50ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคก์ารมหาชน) , หลกัเกณฑ์ 

และวิ ธี ก ารประ เมิน คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  ระกับการ ศึกษา ข้ันพื้นฐาน , 
(กรุงเทพมหานคร : 21 เซ็นจูร่ี, 2546), หนา้ 45.  

51ส านัก นิ เทศและพัฒนามาตรฐานการ ศึกษา ,  การน ามาตรฐาน สู่ โร ง เ รี ยน , 
(กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุครุภณัฑ,์ 2546) , หนา้ 107. 
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3. การก าหนดเคา้โครงของรายงาน 
4. การรวบรวมขอ้มูลผลการด าเนินงาน 
5. การวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 
6. การน าเสนอขอ้มูล 
7. การเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย52 
กระทรวงศึกษาธิการ กล่าววา่ จากการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา สถานศึกษา

สามารถสรุปและจดัท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและถือวา่เป็นรายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาได ้ทั้งน้ี เพื่อไม่ให้สถานศึกษาตอ้งมีภาระในการจดัท ารายงานหลายเล่ม 
การจดัท ารายงานประจ าปีถือเป็นเร่ืองปกติท่ีสถานศึกษาตอ้งจดัท าหลงัการจดัการศึกษาผา่นไปแต่
ละปี ทั้งน้ีนอกจากเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานตน้สังกดัและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งแลว้ สถานศึกษาตอ้งเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชนดว้ย รายงานประจ าปีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา จะน าไปเป็นหลกัฐานขอ้มูลและหลกัฐานยืนยนัการพฒันา
สถานศึกษาส าหรับรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกดว้ย 

สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบของรายงานประจ าปีได้ตามความเหมาะสม โดยใช้
ภาษาท่ีอ่านเขา้ใจง่าย น าเสนอทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาระส าคญัอาจแบ่งออกเป็น 4 
ส่วน คือ 1) ขอ้มูลพื้นฐาน 2) แผนการพฒันาการจดัการศึกษา 3) ผลการพฒันาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และ 4) สรุปผลการพฒันาและการน าไปใช ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
52วนัทยา วงศศิ์ลปภิรมณ์ และคนอ่ืนๆ, การประกนัคุณภาพการศึกษา ชุดอบรมผู้บริหาร : 

ประมวลสาระ, (กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ,์ 2545), หนา้ 41. 
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แผนภาพที ่2.5 สาระส าคัญของรายงานประจ าปี 
 

2.3.8 จัดให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
2.3.8.1 ความหมายของการจัดให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง หมายถึง ความ

ย ัง่ยืนของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนในทางท่ีดีข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ มีการใชผ้ลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการตรวจสอบ
คุณภาพผลการประเมินอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นฐานวางแผนพฒันาทุกระยะหรือทุกรอบการพฒันา
กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษานั้น สถานศึกษาตอ้งยึดคุณภาพท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ระดบัปฐมวยั โดยมีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเอง จดัระบบและโครงสร้างท่ีเหมาะสม วางแผนและด าเนินงาน
ตามแผน ด้วยจิตส านึกท่ีว่า “การพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นภาระงานปกติท่ีทุกคนจะต้อง
รับผิดชอบผลท่ีเกิดข้ึนร่วมกนั การด าเนินงานมีความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ืองส่งผลถึงคุณภาพผูเ้รียน
ทั้งสถานศึกษา”53 

                                                 
53กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553,         
อา้งแลว้, หนา้ 32. 

ส่ว
นท

ี ่1 
ข้อมูลพืน้ฐาน เช่น ขอ้มูล
เก่ียวกบัสถานศึกษา นกัเรียน 
บุคลากร ทรัพยากร ชุมชน 
เกียรติยศ ช่ือเสียงและจุดเด่นของ
สถานศึกษา เป็นตน้ 

ส่ว
นท

ี่2 

แผนการพฒันาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  เช่น วสิัยทศัน์ 
พนัธกิจ เป้าประสงค ์วธีิการ
ด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
เป็นตน้ 

ส่ว
นท

ี ่3 

ผลการพฒันาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

ส่ว
นท

ี ่4 

สรุปผลการพฒันาและการน าผล
ไปใช้ 
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 เทือ้น ทองแก้ว และคณะ (อ้างถึงใน วิชุดา แก้ววรรณดี) การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง หมายถึง สถานศึกษาน าหลกัวงจรคุณภาพมาเป็นกรอบในการพฒันา โดยพิจารณาผลการ
รายงานประจ าปีถา้เป็นโครงการท่ีดีก็ควรด าเนินต่อไป ถา้หากพบขอ้บกพร่องก็ให้ปรับปรุงแกไ้ข 
แต่ถา้หากพิจารณาแลว้ไม่เกิดประโยชน์หรือไม่คุ่มค่าก็ระงบัไว้54 

ปัทมา ต๊ะเรียน การพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง หมายถึง ความย ัง่ยืนของการ
ด าเนินโครงการ กิจกรรมตามแผนการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีการปรับเปล่ียนในทางท่ีดีข้ึน
อยา่งสม ่าเสมอ มีการใชผ้ลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการตรวจสอบคุณภาพผลการประเมินอ่ืน 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นฐานวางแผนพฒันาทุกระยะหรือทุกรอบการพฒันา55 

สรุป การจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง หมายถึง ความย ัง่ยืนของการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีการปรับเปล่ียน
ในทางท่ีดีข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ มีการใชผ้ลการประเมินคุณภาพภายใน ผลการตรวจสอบคุณภาพ ผล
การประเมินอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นฐานวางแผนพฒันาทุกระยะหรือทุกรอบการพฒันา 

2.3.8.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง
กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

ส านักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  กล่าวว่า กระบวนการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง ประกอบดว้ย 4 แนวคิด ดงัน้ี แนวคิดท่ี 1 กระบวนการพฒันาโดยการใช้
ขอ้มูลอยา่งชาญฉลาด แนวคิดท่ี 2 การจดัการความรู้ แนวคิดท่ี 3 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และ
แนวคิดท่ี 4 การน าผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. กระบวนการพฒันาโดยการใชข้อ้มูลอยา่งชาญฉลาด (Data Wise Improvement Process) 
ขั้นตอนการน าขอ้มูลไปใชอ้ยา่งชาญฉลาด แบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 
ระยะท่ี 1 คือ การจดัเตรียมขอ้มูล เป็นระยะท่ีสถานศึกษาจดัท าขอ้มูลพื้นฐานดา้นต่าง ๆ 

ส าหรับใช้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา เช่น ขอ้มูลการบริหารจดัการ ขอ้มูลการจดัการเรียนรู้ 

                                                 
54วิชุดา แก้ววรรณดี, “ปัญหาและแนวทางพฒันาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน

โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก จงัหวดัเชียงราย”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้,หนา้ 
30. 

55ปัทมา ต๊ะเรียน,  “การพัฒนาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนบา้นน ้ าซ า (วิชัยชนานุเคราะห์) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1”,
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, อา้งแลว้, หนา้ 29. 
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เป็นตน้ ซ่ึงขอ้มูลท่ีใช้ในการเตรียมการคร้ังน้ีได้มาจากการกระบวนการติดตาม ตรวจสอบหรือ
ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

ระยะท่ี 2 การสืบเสาะเพื่อวางแผนการใช้ข้อมูล เป็นระยะท่ีสถานศึกษาต้องก าหนด 
ออกแบบ หาแนวทาง และแบบแผน เพื่อน าข้อมูลไปใช้ ทั้ งในด้านการบริหารจดัการ หรือการ
จดัการเรียนการสอน 

ระยะท่ี 3 การลงมือปฏิบติังาน เป็นระยะท่ีสถานศึกษาลงมือปฏิบติังานตามแนวทางและ
แบบแผนท่ีก าหนดไว้ข้างต้น ซ่ึงถือเป็นขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ
สถานศึกษา หรือการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามแนวทางหรือแบบแผนท่ี
ก าหนดไว ้ในขั้นตอนน้ี สถานศึกษาสามารถน าผลจากการปฏิบติังานไปใช้สะทอ้นกลบั (reflect) 
เพื่อปรับปรุงจุดด้อยของการด าเนินงานในระยะแรกเพื่อให้เกิดเป็นวงจรของการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ืองได ้ 

2. แนวปฏิบติัของสถานศึกษาในการจดัการความรู้เพื่อการพฒันาคุณภาพ 
สถานศึกษาสามารถประยุกต์ขั้นตอนการจดัการความรู้ไปใช้ไดต้ามความเหมาะสมตาม

บริบทของสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน สรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 2.6 
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แผนภาพที ่2.6 แนวปฏิบัติการจัดการความรู้เพือ่การพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 
 3. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
 แนวคิด  
 เครือข่ายเป็นกลุ่มของบุคคลและความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลภายในกลุ่มหรืออาจมีการ
เช่ือมโยงระหว่างกลุ่มท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของบุคคลดว้ยความสมคัรใจ เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล

การสร้างความรู้ 

การจดัเก็บความรู้ 

การใชค้วามรู้ 

การถ่ายทอด
ความรู้ 

ข้ันตอนการจัดการความรู้ แนวทางการปฏิบัติ 

ประชุม แลกเปล่ียนเรียนรู้ คน้ควา้สืบคน้จาก
แหล่งขอ้มูล เช่น ผลการประเมินต่าง ๆ รายงานการ
ประเมินตนเองปีท่ีผา่นมา ผลการทดสอบระดบัชาติ 
ขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียน นโยบายระดบัต่าง ๆ 
เอกสาร ต ารา งานวจิยั ครู ผูบ้ริหาร ฯลฯ 

จดัเก็บความรู้ในรูปแบบของเล่มรายงาน บนัทึกการ
ประชุม แฟ้มสะสมงาน การบนัทึกดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร์  คูมื่อการปฏิบติังาน ประสบการณ์ในตวั
ครูและผูบ้ริหาร ฯลฯ 

เขา้ถึงขอ้มูลดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น สืบคน้ดว้ย
คอมพิวเตอร์ เผยแพร่ผา่นส่ือ โปสเตอร์ แผน่พบั 
เอกสารการประชุม หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั 
ฯลฯ 

น าความรู้/ขอ้มูลเป็นฐานเพื่อไปใชก้ าหนดใน
แผนปฏิบติัการประจ าปีหรือแนวปฏิบติัต่าง ๆ เพื่อ
บรรลุวตัถุประสงค/์เป้าหมายในการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา 

วเิคราะห์          
ขบคิด ผล
การใช้
ความรู้

สังเคราะห์ 
คน้ควา้ 
และแลก 
เปล่ียน
เรียนรู้
ระหวา่ง
กนั 
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ข่าวสารระหวา่งกนั ประสานงานเช่ือมโยงกนั สร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั หรือท ากิจกรรม
ร่วมกนั โดยมีวตัถุประสงค์ร่วมกนัภายใต้รูปแบบหรือระเบียบโครงสร้างท่ีบุคคล องค์กร หรือ
สมาชิกยงัคงมีความเป็นอิสระต่อกนั 
 เครือข่ายการเรียนรู้ หมายถึง การเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสาร สาระ ความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ ซ่ึงผูเ้รียน ผูส้อน และสถานศึกษาสามารถน าเครือข่ายการ
เรียนรู้ต่าง ๆ มาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เครือข่าย
การเรียนรู้ท่ีส าคญั มีดงัน้ี  
 1. บา้น/ครอบครัว เป็นเครือข่ายการเรียนรู้แห่งแรกและมีความใกลชิ้ดกบัผูเ้รียนมากท่ีสุด ท่ี
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เร่ืองของตนเอง ครอบครัว คุณธรรม และจริยธรรม ฯลฯ จากการปฏิบติัจริงท่ี
บา้น  
 2. ชุมชน เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีหมายถึง ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน องค์กร หน่วยงาน สถาบนั 
สถานประกอบการ ฯลฯ ซ่ึงเป็นแหล่งรวมของความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยูภ่ายในชุมชน  
 3. เครือข่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แก่ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส่ือวสัดุอุปกรณ์ ส่ือ
โสตทศันูปกรณ์ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือโทรคมนาคม มลัติมีเดีย ฯลฯ ท่ีสามารถน ามาใช้
ในการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 เครือข่ายการเรียนรู้ ประกอบดว้ยกลุ่มยอ่ย ๆ ซ่ึงมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย เช่น เครือข่ายภายใน
โรงเรียน ประกอบดว้ยเครือข่ายครูตามระดบัชั้น ระดบักลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเครือข่ายระหว่าง
โรงเรียน เพื่อร่วมมือกนัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา เช่น เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่าย
กลุ่มสถานศึกษา เครือข่ายวิชาการ เครือข่ายกลุ่มพฒันาคุณภาพการศึกษา เป็นต้น โดยข้อมูล
สารสนเทศและทรัพยากรท่ีใช้ในเครือข่ายเช่นน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัแนวคิดการจดัการเรียนการสอน 
การประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการแกไ้ขปัญหาดา้นต่าง ๆ ของสถานศึกษา รวมถึงคุณภาพของผูเ้รียน
และความส าเร็จ กลยุทธ์การจดัการเรียนรู้ เคล็ดลบัในการใชเ้ทคโนโลยี และมุมมองท่ีมีต่อผูบ้ริหาร
และการบริหารจดัการ เป็นตน้ 
 4. การน าผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์ (Evaluation Utilization) 
 แนวคิด 
 การน าผลการประเมินไปใชเ้ป็นแนวคิดหน่ึงส าหรับการปฏิบติัของสถานศึกษาเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยส่วนใหญ่แลว้สถานศึกษาจะใชก้ระบวนการของวงจร PDCA 
ในการบริหารจดัการศึกษา เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์/เป้าหมายการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายในท่ีน้ี ก็คือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซ่ึงจะช่วยให้ระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางในการน าผลการ
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ประเมินไปใชป้ระโยชน์ คือการน าผลการประเมินดา้นต่าง ๆ ของสถานศึกษามาใชใ้นการก าหนด
แผนการปฏิบติังานของสถานศึกษาให้มีความสอดคลอ้ง เหมาะสม และทนักบัสถานการณ์ปัจจุบนั 
เพื่อบรรลุวตัถุประสงค/์เป้าหมายการจดัการศึกษาท่ีก าหนดไวน้ัน่เอง 
 ผลการประเมินของสถานศึกษา มีลกัษณะเป็นสารสนเทศ ดงันั้น สถานศึกษาควรน าผลการ
ประเมินทั้งผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอกมาพิจารณาร่วมกัน
เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีมีความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ แลว้น าผลการประเมินดงักล่าวมาพฒันาและปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ดงัแผนภาพท่ี 2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.7 วงจรการใช้ผลการประเมินเพือ่การพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 
 จากแผนภาพท่ี 2.7 อธิบายไดว้า่เม่ือสถานศึกษาพฒันาคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ 
PDCA ไปบรรลุเป้าหมายคุณภาพตามมาตรฐานต าแหน่งท่ี 1 แล้ว สถานศึกษาก็ตอ้งพฒันา
มาตรฐานใหสู้งข้ึนตามมาตรฐานต าแหน่งท่ี 2 และ 3 โดยด าเนินการพฒันาคุณภาพตามวงจร PDCA 
เพื่อก าหนดแผนงานใหม่ โดยใช้ผลการประเมินมาก าหนดแผนงานว่าจะสามารถพฒันาไปถึง
มาตรฐานต าแหน่งท่ี 2 และ 3 ไดอ้ยา่งไร 
 การน าสารสนเทศจากการประเมินไปใชป้ระโยชน์สามารถด าเนินการไดห้ลายรูปแบบ เช่น 
การท าใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีประเมิน การน าไปใชส้นบัสนุนยนืยนัการตดัสินใจ และการ
น าไปใช้เชิงปฏิบติัการ ดงันั้น ผูใ้ช้ผลการประเมินตอ้งเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัระดบัของงาน ซ่ึง
รูปแบบการน าผลการประเมินไปใชมี้ 4 รูปแบบ ดงัน้ี 

มาตรฐาน 3 

มาตรฐาน 2 

มาตรฐาน 1 

P 

D 

C 

A 

P 

D 

C 

A 

P 

D 

C 

A 

ปรบัปรงุอยา่ง

ตอ่เนือ่ง 

ปรบัปรงุ และยกระดบั 

มาตรฐานใหส้งูขึน้ 



54 
 

 

 1. การใช้ผลประเมินในเชิงความคิด เป็นการน าผลการประเมินไปใช้เพื่อจุดประกาย
ความคิดหรือสะทอ้นความคิดของผูเ้ก่ียวขอ้งต่อสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึน ท าให้ผูเ้ก่ียวขอ้งเกิดความรู้
ความเขา้ใจต่อส่ิงท่ีมุ่งประเมินมากข้ึน โดยไม่ไดน้ าผลการประเมินไปสู่การตดัสินใจโดยตรงเพื่อ
การจดัท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
 2. การใช้ผลประเมินในเชิงตรวจสอบยืนยัน เป็นการน าผลการประเมินไปใช้เป็นเหตุผล
สนับสนุน หรือยืนยนัผลการตดัสินใจในการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีก าหนดไว้
ล่วงหนา้ ท าใหแ้นวทาง/นโยบายท่ีเลือกใชมี้น ้าหนกัและมีความถูกตอ้ง เหมาะสมมากยิง่ข้ึน 
 3. การใช้ผลประเมินในเชิงสัญลักษณ์ เป็นการน าผลการประเมินไปใช้เพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ติดตาม ก ากับ หรือควบคุมการประเมินว่าได้มีการด าเนินงานตามแนวทาง ระเบียบ ขั้นตอนท่ี
ก าหนดไว ้เพื่อใหก้ระบวนการประเมินมีคุณภาพ และเป็นท่ียอมรับ 
 4. การใช้ผลประเมินในเชิงปฏิบัติ เป็นการน าผลการประเมินไปใช้โดยตรงในทางปฏิบติั 
ถือเป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการในการพฒันา ปรับปรุง และแก้ไขการปฏิบติังาน เพื่อท าให้เกิดผล
กระทบต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามมา 
แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ 
 

รูปแบบการใช้ 
ผลการประเมิน 

แนวปฏิบัติของสถานศึกษา 

1. ก า ร ใ ช้ ผ ล ก า ร
ประ เ มินใน เ ชิ ง
ความคิด  

 

 น าผลการประเมินมาสร้างความตระหนักและความเข้าใจเก่ียวกับ
สภาพการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึนแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

 ใช้เป็นสารสนเทศในการก าหนดกรอบความคิดหรือการตดัสินใจใน
การด าเนินงานของสถานศึกษา 

2. การใช้ผลการ
ประ เ มินใน เ ชิ ง
ตรวจสอบยนืยนั 

 น าผลการประเมินมาสนบัสนุนการตดัสินใจในการจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ  

3. ก า ร ใ ช้ ผ ล ก า ร
ประ เ มินใน เ ชิ ง
สัญลกัษณ์ 

 น าผลการประเมินไปใช้ในการก ากับ ติดตาม และควบคุมการ
ด าเนินงาน 

 ใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้
4. ก า ร ใ ช้ ผ ล ก า ร

ประ เ มินใน เ ชิ ง
ปฏิบติั 

 น าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีอิงผลการประเมินสู่การปฏิบติั 
 ใช้ผลการประเมินเป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงาน

อยา่งต่อเน่ือง 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการประเมินไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 1. การท่ีจะน าผลการประเมินไปใชใ้นเชิงปฏิบติัจะตอ้งเกิดข้ึนหลงัการใชผ้ลการประเมิน
ในเชิงความคิดซ่ึงเป็นการใช้ขั้นพื้นฐาน โดยการใช้ผลการประเมินน้ีจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือผูบ้ริหาร
ได้รับรู้สารสนเทศของการประเมินท่ีมีความหมายและตรงประเด็นกบัความตอ้งการแล้วน ามา
สังเคราะห์กบัสารสนเทศเดิมเพื่อจดัระบบความรู้ จากนั้นจึงน าไปใช้ในการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ทั้งดา้นแนวคิดและมุมมอง รวมถึงการสร้างความคิดรวบยอดในการประเมิน  
 2. การใชผ้ลการประเมินจะมีความเป็นไปไดสู้งและมีสัมฤทธิผลข้ึนอยูก่บัการส่ือสารและ
การสร้างความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งผูป้ระเมินและผูต้อ้งการใชผ้ลการประเมิน 
 3. ผลการประเมินมีความสัมพนัธ์กบัการน าผลการประเมินไปใชแ้ละส่งผลกระทบในวง
กวา้งทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ดงันั้นการวางแผนด าเนินงานประเมินอยา่งเหมาะสมและการสร้าง
แรงจูงใจในการแกปั้ญหาร่วมกนั อาจลดผลกระทบท่ีไม่พึงปรารถนาและเพิ่มผลกระทบในทางบวก
ดว้ย 
 4. สภาพการใชผ้ลการประเมินข้ึนกบัสภาพแวดลอ้มหรือบริบทของการประเมิน ดงันั้น
จะตอ้งมีการพิจารณาบริบทอยา่งแทจ้ริงเพื่อวางแผนในทุกขั้นตอนและท าการประเมินท่ีจะน าไปสู่
การใชป้ระโยชน์จากผลการประเมิน 
 5. การท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายไดรั้บรู้ เรียนรู้การประเมินร่วมกนั การประเมินจะน าไปสู่การใช้
ผลการประเมินและเกิดผลกระทบในเชิงสร้างสรรค์56 
 

2.4 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา  
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไดก้ าหนดเป้าหมายการพฒันา

การศึกษาในสถานศึกษาไวด้งัน้ี 
2.4.1 วสัิยทศัน์ (Vission) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เป็นหน่วยงานหลกัในการ

ส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษามีความเขม้แข็ง ภายใตก้ารบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
โดยการพฒันาบุคลากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ยกระดับคุณภาพการบริการ สร้างและพฒันา
เครือข่าย ยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนสู่ประชาคมอาเซียน 

                                                 
56กระทรวง ศึกษา ธิการ ,  ก ารพัฒนา คุณภาพการ ศึกษาอ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  เ ล่ม  8, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2554), หนา้ 120 – 126. 
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2.4.2 พนัธกจิ (Mission) 
พฒันา ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหป้ระชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่ง

มีคุณภาพ โดยเน้นการพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญัเพื่อให้ผูเ้รียน มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม  และมี
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพฒันาสู่ประชาคมอาเซียน 

2.4.3 ค่านิยมร่วม (Shared Values) 
“FIRST”มุ่งสู่ความเป็นทีห่น่ึง“มีความยุติธรรม น าความรอบรู้ มุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิ มีจิตบริการ 

ท างานเป็นทีม” 

 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 ก าหนดค่านิยมร่วม ท่ีมุ่งเน้น 

พฒันาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นท่ีหน่ึง (FIRST) ซ่ึงบุคลากรในองค์กรควรมีคุณลกัษณะและ
พฤติกรรมการปฏิบติังานประกอบดว้ย  

1. มีความยติุธรรม (Fairness) รักความเป็นธรรม ยดึหลกัคุณธรรมในการปฏิบติังาน 
2. น าความรอบรู้ (Intelligent) รู้งานในหน้าท่ี  รู้ระเบียบ กฎหมาย และแนวทางการ

ด าเนินงาน มีความเช่ียวชาญงานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
3. มุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิ (Result) ท างานอย่างมีเป้าหมายและมุ่งมัน่ท างานให้สัมฤทธ์ิผลตาม

ภารกิจหนา้ท่ีและตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
4. มีจิตบริการ (Service mind) การใหบ้ริการท่ีพึงพอใจและประทบัใจ แก่บุคลากรในสังกดั 
5. ท างานเป็นทีม (Teamwork) การมีส่วนร่วมและการท างานร่วมกนัเป็นทีม เป็นหัวใจ

ส าคญัของการปฏิบติังาน เพราะจะเกิดความรัก ความสามคัคี ความรู้สึกเป็นเจา้ของและการมีส่วน
รับผดิชอบร่วมกนั  

2.4.4 เป้าประสงค์หลกั (Goals) 
1. เด็กระดบัปฐมวยัไดรั้บการส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย ดา้นสติปัญญา ดา้นอารมณ์

และจิตใจ และดา้นสังคมเตม็ตามศกัยภาพ 

ค่านิยมร่วมของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่นเขต 3 
“ทีห่น่ึง FIRST” 

มีความยติุธรรม 
น าความรอบรู้ 
มุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิ 
มีจิตบริการ 

ท างานเป็นทีม 

F = Fairness 
I = Intelligent 

R = Result 
S = Service mind 
T = Teamwork 
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2. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาภาคบงัคบัตามสิทธิอย่างเท่าเทียม
และทัว่ถึง 

3. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีทกัษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ อยู่ใน
สังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

4. นกัเรียนมีสมรรถนะและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลกัสูตร มีความรู้คู่คุณธรรม
จริยธรรม บูรณาการตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  

2.4.5 ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Issues) 
1. ส่งเสริมสนบัสนุนความเขม้แขง็ของสถานศึกษา 
2. การบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 
3. การพฒันาบุคลากร 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
5. ยกระดบัคุณภาพการบริการ 
6. การสร้างและพฒันาเครือข่าย 
7. ยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนสู่ประชาคมอาเซียน 
จากแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2555 – 2558 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้จดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ท่ี
เช่ือมโยงกบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 

2.4.6 นโยบายและจุดเน้น 
1. ยกระดบัคุณภาพผูเ้รียนทุกคนให้มีพฒันาการเหมาะสมกบัวยั มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ดีข้ึน มีคุณธรรม และส านึกความเป็นไทย โดยเนน้การอ่านออกเขียนได ้คิดเลขเป็น มีทกัษะการคิด 
วเิคราะห์ เช่ือมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย ์ทรงเป็นประมุข และมี
ความสามารถดา้นเทคโนโลยี โดยผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาอย่างมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบัความถนดั
และเตม็ตามศกัยภาพ สาระส าคญั ดงัน้ี 

- เด็กปฐมวยั ไดรั้บการเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมตามหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยัอยา่งมีคุณภาพ 

- นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีทกัษะอย่างดีดา้นการอ่านออก เขียนได้ และการคิด
ค านวณเบ้ืองตน้ เพื่อเป็นฐานในการเรียนในชั้นสูงข้ึน โดยได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทนัการ 
หากนกัเรียนยงัมีทกัษะดงักล่าวไม่เพียงพอ มีความเขา้ใจในทกัษะพื้นฐานการท างาน 
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- นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทกัษะอยา่งดีดา้นการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และการคิด
ค านวณท่ีซับซ้อนข้ึน โดยได้รับการช่วยเหลืออย่างทนัการ หากนักเรียนยงัมีทกัษะดังกล่าวไม่
เพียงพอ ตลอดจนมีทกัษะการท างานดา้นอาชีพท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน 

- นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความรู้ ความสามารถอยา่งสูงตามมาตรฐานระดบัชาติ 
และระดบันานาชาติ มีทกัษะดา้นอาชีพท่ีสนใจ 

- นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความรู้ ความสามารถอยา่งสูงตามมาตรฐานระดบัชาติ 
และระดบันานาชาติ มีทกัษะดา้นอาชีพท่ีสนใจสามารถฝึกฝนตนเองให้ประกอบอาชีพหรือศึกษา
ต่อยอดเพื่อมุ่งสู่อาชีพชั้นสูงได ้

- ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งมี
คุณภาพและทัว่ถึง โดยไดเ้รียนรู้ตามศกัยภาพและความถนดั 

2. ยกระดบัคุณภาพครูโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน กล่าวคือ เนน้การสนบัสนุนให้ครูรวมกลุ่ม
กนัวางแผนและพฒันาเทคนิคกระบวนการเรียนการสอน น าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
สอน เป็นครูดี ครูเก่ง มีศกัยภาพพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลงเพื่อการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั รวมทั้งลดงานอ่ืนท่ีไม่จ  าเป็นและจดัให้มีบุคลากรสายสนบัสนุนเพื่อคืนแดนภาคใต ้ครู
ให้แก่ผูเ้รียน ทั้งน้ี ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีระบบการนิเทศ ติดตามช่วยเหลือการปฏิบติังาน
ของครูใหส่้งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. เพิ่มโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน โดยเฉพาะผูเ้รียนดอ้ยโอกาส ท่ีอยู่
ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกนัดาร และพื้นท่ีพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้รวมทั้ง พฒันา
เด็กพิการ และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 

4. พฒันากลไกบริหารจัดการใหม่ท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การระดม
ทรัพยากร การกระจายอ านาจใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความเขม้แข็งในการ
บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลและระบบประกนัคุณภาพภายใน การบริหารจดัการโรงเรียน
ขนาดเล็ก การสนบัสนุนงบประมาณท่ีเนน้อุปสงคห์รือผูเ้รียนเป็นส าคญั และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ตลอดจนความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2.4.7 กลยุทธ์สพฐ. 
1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดบัตามหลกัสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็น

เคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวถีิชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษา 
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4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
5. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอ านาจเน้นการมี

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6. พฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
2.4.8 ปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่ประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 3 
ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาพบจุดท่ีควรพฒันา 

กล่าวคือ สถานศึกษาควรก าหนดนโยบายในการพฒันาหลกัสูตรให้ครอบคลุมการจดัประสบการณ์
ปฐมวยัและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยอาศยัขอ้มูลจากการ
ประเมินหลักสูตรจากผู ้เ ก่ียวข้องทุกฝ่าย และท านวตักรรมเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัด
ประสบการณ์ของผูเ้รียน พฒันาและใชส่ื้อการเรียนการสอนให้คุม้ค่ารวมทั้งจดัแหล่งเรียนรู้เพิ่มเพื่อ
เป็นการส่งเสริมประสบการณ์ให้แก่ผูเ้รียนในทุกระดบัชั้น พฒันาบุคลากรในดา้นวิธีการสอน จดั
กระบวนการเรียนรู้ นวตักรรมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และใช้เทคโนโลยีประกอบการ
เรียนการสอน รวมทั้งพฒันางานวชิาการ โดยเฉพาะการติดตามผลการด าเนินงาน 

สรุป จากผลการด าเนินงานของคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาพบจุดท่ี
ควรพฒันา กล่าวคือ สถานศึกษาควรก าหนดนโยบายในการพฒันาหลกัสูตรให้ครอบคลุมการจดั
ประสบการณ์ปฐมวยัและการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยอาศยั
ขอ้มูลจากการประเมินหลกัสูตรจากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และท านวตักรรมเทคโนโลยีมาปรับใช้ใน
การจดัประสบการณ์ของผูเ้รียน พฒันาและใชส่ื้อการเรียนการสอนให้คุม้ค่ารวมทั้งจดัแหล่งเรียนรู้
เพิ่มเพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ให้แก่ผูเ้รียนในทุกระดบัชั้น พฒันาบุคลากรในดา้นวิธีการ
สอน จดักระบวนการเรียนรู้ นวตักรรมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และใช้เทคโนโลยี
ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งพฒันางานวชิาการ โดยเฉพาะการติดตามผลการด าเนินงาน 
 

2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งภายในประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
ณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ และคณะ ไดว้ิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการด าเนินงานประกนั

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชร ผลการวิจยั
พบวา่ สภาพและปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรม
สามัญศึกษาจังหวดัก าแพงเพชร ตามความคิดเห็นของผู ้บริหารพบว่า สภาพและปัญหาการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยดา้นการวางแผนการประกนั
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คุณภาพการศึกษามีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการศึกษาและการเตรียมการ ดา้นพฒันาและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ดา้นการตรวจสอบและทบทวนการศึกษาของสถานศึกษา ดา้นการน า
แผนการประกนัคุณภาพการศึกษาไปใช ้และการเตรียมรับการประเมินจากองคก์รภายนอก57 

จ าเริญ สีสังข์และคณะ ได้วิจยัเร่ือง การศึกษาการด าเนินงานพฒันาการประกนัคุณภาพ
ภายในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชรโดยศึกษาการ
ด าเนินงานพฒันาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชรและเปรียบเทียบการด าเนินงานพฒันาการประกนัคุณภาพภายใน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการบริหารและขนาดโรงเรียน ผลการศึกษาพบวา่  

1.โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวดัก าแพงเพชรมีการ
ด าเนินงานพฒันาการประกนัคุณภาพภายในทั้ง 4 ดา้น คือ การตรวจสอบสภาพโรงเรียน การจดัท า
แผน การท าแผนสู่การปฏิบติั และการตรวจสอบคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก 

2. เปรียบเทียบการด าเนินงานพฒันาการประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชร 

2.1 ผูบ้ริหารมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือต ่ากวา่ผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา
สูงกวา่ปริญญาตรี มีการด าเนินงานพฒันาการประกนัคุณภาพภายในภาพรวมและรายดา้นแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ในการบริหาร 1 – 10 ปี กบั 11 ปีข้ึนไป 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

2.3 ผูบ้ริหารท่ีมาจากโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีการด าเนินงานพฒันาการประกนั
คุณภาพภายใน ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบว่า ด้านการตรวจสอบสภาพโรงเรียนการจดัท าแผนและการน าแผนสู่การปฏิบติัมีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0558 

                                                 
57ณฐัฐินนัท ์พราหมณ์สังข ์และคนอ่ืน ๆ,  “สภาพและปัญหาการด าเนินการประกนัคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชร”, การศึกษาค้นคว้า
อสิระการศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยันเรศวร), 2544, 106 หนา้. 

58จ าเริญ สีสังข์และคณะ, “การศึกษาการด าเนินงานพฒันาการประกนัคุณภาพภายในของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชร”, การศึกษาค้นคว้า
อสิระการศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยันเรศวร), 2544, 115 หนา้.  
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วรรณะ วงศ์ศักดิ์  และคนอื่น ๆ ได้วิจยั เร่ือง สภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัสามญัศึกษา จงัหวดั
เพชรบูรณ์ ผลการวิจยัพบวา่ สภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามญัสามญัศึกษา จงัหวดัเพชรบูรณ์ในภาพรวม 
สภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 
ดา้นการศึกษาและการเตรียมการ และดา้นการวางแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา มีสภาพการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบัมากส าหรับรายดา้นมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

การเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาตามความคิดเห็นของ
บุคลากรโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัสามญัศึกษา จงัหวดัเพชรบูรณ์จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน พบวา่ ในภาพรวมโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่กบัขนาดเล็ก และโรงเรียนมธัยมศึกษา
ขนาดกลางกับขนาดเล็ก สภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0559  

วรวิทย์ กองกระโทก ไดว้ิจยั เร่ือง การพฒันาเกณฑ์การประเมินคุณภาพทางการศึกษาเพื่อ
การประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจยัคร้ังน้ี
มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของ
โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉพาะเกณฑ์การประเมินคุณภาพดา้นผูเ้รียน 
โดยการประยุกตใ์ช้เทคนิคเดลฟายช่วยในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
ซ่ึงได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกับการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา จ านวน 21 คน การ
คดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญแบบลูกโซ่ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญต่อเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน
เอกชนอาชีวศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่ามธัยฐาน ค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์และค่าฐานนิยม ผลการวิจยัพบวา่ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีพฒันาจาก

                                                 
59วรรณะ วงศศ์กัด์ิ และคนอ่ืน ๆ, “สภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาตาม

ความคิดเห็นของบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดัเพชรบูรณ์”, 
วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยันเรศวร), 2545, 109 หนา้. 
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การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคเดลฟาย มีความเหมาะสมและสามารถน าไปใชเ้ป็นเกณฑ์ในการประเมินได้
ทุกรายการ60 

วชัิย เหมืองหม้อ ไดว้จิยัเร่ือง สภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุตรดิตถ์ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนท่ีพร้อมรับการประเมินภายนอก
กบัโรงเรียนท่ีไม่เสนอตนเองท่ีขอรับการประเมินภายนอก สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดั
อุตรดิตถ ์ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการตรวจสอบสภาพโรงเรียน ดา้นการจดัท าแผน ดา้นการน าแผนสู่การ
ปฏิบติั ด้านการตรวจสอบเพื่อการประเมิน รวมทั้งเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพภายในของโรงเรียนท่ีพร้อมรับการประเมินภายนอกกบัโรงเรียนท่ีไม่เสนอตนเองท่ีขอรับ
การประเมินภายนอก สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุตรดิตถ์ จากผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
พบวา่  

1) สภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนท่ีพร้อมรับการประเมิน
ภายนอกกับโรงเรียนท่ีไม่ เสนอตนเองท่ีขอรับการประเมินภายนอก สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัอุตรดิตถ์ มีสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ ดา้นการตรวจสอบสภาพ
โรงเรียน ดา้นการจดัท าแผน ดา้นการน าแผนสู่การปฏิบติั ดา้นการตรวจสอบเพื่อการประเมิน อยูใ่น
ระดบั มาก 

2) เปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนท่ีพร้อมรับการ
ประเมินภายนอกกบัโรงเรียนท่ีไม่เสนอตนเองท่ีขอรับการประเมินภายนอก สังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัอุตรดิตถ์ มีสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ ดา้นการตรวจสอบสภาพ
โรงเรียน ด้านการจดัท าแผน ด้านการน าแผนสู่การปฏิบติั ด้านการตรวจสอบเพื่อการประเมิน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0561 

                                                 
60วรวิทย์ กองกระโทก, “การพฒันาเกณฑ์การประเมินคุณภาพทางการศึกษาเพื่อการ

ประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, วิทยานิพนธ์ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั), 2545, 110 หนา้. 

61วิชัย เหมืองหม้อ ,  “สภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุตรดิตถ์”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนัราชภฏัอุตรดิตถ์), 2546, 96 หนา้. 
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คนึงนิจ อุตรพงศ์ ไดว้จิยัเร่ือง การด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : 
กรณีศึกษาโรงเรียนห้วยมา้วิทยาคม สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัแพร่ เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบ
ส ารวจ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม จ านวน 4 ฉบบั สถิติท่ีใช ้คือ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนตวัแปรเดียว และการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการของทูคี 
ผลการวจิยัพบวา่ 

1. สภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา ไดศึ้กษาสภาพการด าเนินงาน 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ด้านบุคลากร ด้านการบริหาร ด้านการจดัการดา้นงบประมาณ และดา้นผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงาน พบวา่ สถานศึกษาไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาทุกดา้น ซ่ึงครอบคลุม
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านบุคลากร ความพร้อมในประเด็นของจ านวน
บุคลากรท่ีปฏิบติังานไม่เพียงพอ การจดัการอบรมและให้ความรู้ การจดันิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
ค่อนขา้งน้อย ดา้นการบริหารและการจดัการในประเด็นของห้องปฏิบติังานประกนัคุณภาพ และ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบติังานประกนัคุณภาพยงัไม่เพียงพอ ด้านงบประมาณ ได้รับงบประมาณ
สนบัสนุนไม่เพียงพอ และดา้นผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของ สมศ. สถานศึกษาไดด้ าเนินงาน
ทุกมาตรฐาน ส่วนใหญ่มีการด าเนินงานเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. มีบาง
มาตรฐานมีความพร้อมค่อนขา้งนอ้ย 

2. ปัญหาการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา พบวา่ ประเด็นท่ีเป็น
ปัญหามากท่ีสุดในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
สถานศึกษาขาดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการประกนัคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง และประเด็นท่ีเป็น
ปัญหานอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ บุคลากรเกิดการสับสน ในการด าเนินงานเน่ืองจากแนวทางการด าเนินงาน
จากหน่วยงานตน้สังกดั และจาก สมศ. ความพอเพียงของแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนน้อย 
และงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพ 

3. ศึกษาความพอใจของผูป้กครองนกัเรียน อาชีพรับราชการ รับจา้งและเกษตรต่อการจดั
การศึกษา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูป้กครองมีความพอใจระบบ
ป้องกนัส่ิงเสพยติ์ด อบายมุขในโรงเรียนมากท่ีสุด และมีความพอใจเก่ียวกบันกัเรียน สามารถใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศได ้นอ้ยท่ีสุด 

4. เปรียบเทียบความพอใจของผูป้กครองนกัเรียน อาชีพรับราชการ รับจา้งและเกษตรกรต่อ
การจดัการศึกษา พบว่าผูป้กครองนกัเรียนอาชีพรับราชการ รับจา้งและเกษตรกรมีความพอใจต่อ
การจดัการศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกนัโดยผูป้กครองนกัเรียนอาชีพรับราชการกบัผูป้กครอง
นกัเรียนอาชีพรับจา้งและผูป้กครองนกัเรียนอาชีพรับราชการกบัผูป้กครองนกัเรียนอาชีพเกษตรกร
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มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผูป้กครองนักเรียนอาชีพ
รับจา้งกบัผูป้กครองนกัเรียนอาชีพเกษตรกร มีความพอใจไม่แตกต่างกนั62 

บรม ทองสุข ไดว้ิจยัเร่ือง การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาน่าน เขต 2 พบวา่  

1) สภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนประเด็นท่ีมีสภาพไม่แตกต่างกนั 
ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ี สภาพชุมชน และการจดัระบบประกนัคุณภาพภายใน ส่วน
ประเด็นท่ีมีสภาพแตกต่างกันได้แก่ สภาพทัว่ไปของโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลบุคลากร 
เทคโนโลยแีละส่ิงอ านวยความสะดวก 

2) ผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน พบวา่ ผลการประเมินภายนอก
รอบแรกจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
โดยอยูใ่นระดบัดี 

3) ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัและมีความพึงพอใจใน
ระดบัมาก ยกเวน้ดา้นผลการเรียนไม่ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน 

4) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน มีทั้งปัญหาท่ีเหมือนกนั
และแตกต่างกนั โดยโรงเรียนขยายโอกาสมีปัญหา ดงัน้ี ส่ือและเทคโนโลยีไม่พียงพอ งบประมาณ
ไม่เพียงพอ ขาดเจ้าหน้าท่ีการเงินและเจา้หน้าท่ีพสัดุ แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอและไม่ได้รับการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองครูบางส่วนไม่มีความรู้และทกัษะในการส่ือสารและเทคโนโลยี ไม่มีการพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง ขาดบุคลกรท่ีมีความสามารถความตอ้งการ ครูไม่เพียงพอ นกัเรียนขาดการใฝ่รู้
ใฝ่เรียน ไม่มีทกัษะกระบวนการคิดและตระหนกัถึงความส าคญัของการศึกษาและองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินไม่ใหค้วามส าคญัต่อการศึกษา 

โรงเรียนไม่ขยายโอกาสมีปัญหา ดังน้ี ขาดครูท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญด้านการใช้ส่ือ
เทคโนโลย ีส่ือและเทคโนโลยไีม่เพียงพอ หอ้งปฏิบติัการไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่าแหล่งเรียนรู้
มีไม่เพียงพอ ครูบางส่วนยงัไม่เปล่ียนพฤติกรรมการสอน ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถตาม
ตอ้งการ มีขอ้จ ากดัในการจดับุคคลเขา้ท าหนา้ท่ี ครูขาดความตระหนกัในการประกนัคุณภาพภายใน 
นกัเรียนมีความรับผดิชอบและเอาใจใส่ในการเรียนนอ้ย ขาดความตระหนกัถึงความส าคญัของการ
เรียน ไม่มีนิสัยรักการอ่าน ขาดบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้มาช่วยเป็นคณะท างาน ชุมชนขาดความ

                                                 
62คะนึงนิจ อุตรพงศ์,  “การด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : 

กรณีศึกษาโรงเรียนห้วยมา้วิทยาคมสังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัแพร่”,  วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั :สถาบนัราชภฏัอุตรดิตถ)์, 2546, 100 หนา้.  
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เข้าใจและความพร้อมในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ให้
ความส าคญัต่อการศึกษา63 

คจิตร พงษ์ค าพันธ์ ได้วิจยัเร่ือง การด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบวา่  

1) การด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก โดยพบว่า ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือการพฒันามาตรฐานการศึกษา รองลงมาคือการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
และการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ตามล าดบั 
 2) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกนั มีการด าเนินงาน
ตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยพบวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษามากกวา่ครู 
 3) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีการ
ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0564 
 ธนิตย์ ไชยแก้ว ได้วิจยัเร่ือง สภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน ใน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแพร่ เขต 2 โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงาน
การประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนโดยภาพรวม เปรียบเทียบการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
ภายในโรงเรียนขนาดต่างกนั คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อ
สภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน พบวา่  
 1) ในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาแพร่ เขต 2 โดยภาพรวมมีสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพอยู่ในระดบัมาก ระดบั

                                                 
63บรม ทองสุข, “การศึกษาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษา

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาน่าน เขต 2: กรณีศึกษาอ าเภอปัว”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์), 2548, 97 หนา้. 

64คจิตร พงษ์ค  าพนัธ์, “การด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2550, 106 หนา้. 
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ปฏิบติัมากท่ีสุด คือ การด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เก่ียวกับการก าหนดให้
บุคลากรของสถานศึกษารับผดิชอบงาน/โครงการและกิจกรรม  
 2) โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั จะมีสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีของเชฟ
เฟ่ พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่มีสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในแตกต่างจากโรงเรียน
ขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในแตกต่างจาก
โรงเรียนขนาดเล็ก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 
 3) ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมีสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน 
ไม่แตกต่างกนั65 
 อารีย์ศักดิ์  พงษ์นิรันดร ได้วิจยัเร่ือง การพฒันางานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนใน
อ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบวา่ (1) โรงเรียนในอ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดั
นครราชสีมา มีการด าเนินการพฒันางานประกนัคุณภาพภายในทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากโดยดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและรองลงไปเรียงตามล าดบัไดแ้ก่ ดา้นการบริหารและสารสนเทศของโรงเรียน 
และดา้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ตามล าดบั (2) โรงเรียนท่ีไดรั้บการประเมินภายนอก
ในรอบท่ีสองแลว้กบัโรงเรียนท่ียงัไม่ไดรั้บการประเมินมีการด าเนินการพฒันางานประกนัคุณภาพ
ภายในโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั66 
 สมบัติ เสนวิรัช ไดว้ิจยัเร่ือง การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ี
ผา่นการประเมินจาก ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กรณีตวัอยา่ง 3 โรง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า 1) การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนท่ีผ่านการประเมินจาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา กรณีตวัอย่าง 3 โรงด าเนินการพฒันาคุณภาพโดยใช้วงจรคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA) 
เร่ิมตน้ดว้ยการวางแผนทั้งวางระบบ (Plan) การลงมือท า (Do) การตรวจสอบและประเมิน (Check) 
การปรับปรุงและพฒันาหรือสร้างมาตรฐานการท างาน และวางแผนก าหนดแนวทาง (Act) เพื่อ

                                                 
65ธนิตย ์ไชยแก้ว, “สภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน ในสังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแพร่ เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั :  
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์), 2549, 86 หนา้. 

66อารียศ์กัด์ิ พงษนิ์รันดร, “การพฒันางานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนในอ าเภอวงั
น ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา”, การค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย :
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช), 2550, 101 หนา้.  
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พฒันามาตรฐานการศึกษา ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นครู ดา้นผูเ้รียน กรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง
นกัเรียนมีความพึงพอใจในการพฒันาคุณภาพการศึกษาดงักล่าว 2) ผลกระทบท่ีเกิดภายในโรงเรียน
กรณีตวัอยา่ง 3 โรง ไดแ้ก่ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อผูบ้ริหารและครู ในการปฏิบติังานพฒันาคุณภาพ
การศึกษา มีทั้งผลกระทบทางบวก และผลกระทบทางลบ ผลกระทบดงักล่าวเป็นแรงกระตุน้ท าให้
ผูบ้ริหารและครู กระตือรือร้น มีจิตส านึกท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมพฒันาตนเองและมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อผลการประเมินของ สมศ. น าผลการประเมินวิเคราะห์จุดท่ีต้องพฒันา ผูบ้ริหาร
ปรับเปล่ียนและพฒันาวิธีการบริหาร ผูบ้ริหารปรับเปล่ียนและพฒันาวิธีการบริหารจากท่ียึดตนเอง
เป้ฯศูนยก์ลางในการบริหาร ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและครูผูส้อนปฏิรูปการเรียนการสอนและก าหนด
กิจกรรม น าสู่การปฏิบติัพฒันาคุณภาพการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและรองรับการประเมิน จาก สมศ. 
รอบท่ี 267 
 อุดม หงส์อนิทร์ ไดว้จิยัเร่ือง สภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พบว่า 1) 
สภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยภาพรวม และทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุง ด้านการวางแผนการ
ปฏิบติังาน ดา้นการตรวจสอบประเมินผล และดา้นการด าเนินการตามแผน 2) ขา้ราชการครูท่ีมี
ต าแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดย
ภาพรวมและทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั 3) ขา้ราชการครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการด าเนินประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยภาพรวมและทุกด้าน แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4) ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังาน

                                                 
67สมบติั เสนวิรัช, “การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีผ่านการ

ประเมินจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กรณีตวัอย่าง 3 โรง สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแพร่ เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั :  
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ)์, 2550, 97 หนา้. 
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เขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยภาพรวมและทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .0168 
 อุดม ศิริโม้ ได้วิจยัเร่ือง สภาพการปฏิบติัและความตอ้งการพฒันาการประกนัคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาชาติ โรงเรียนในเขตอ าเภอเชียงยืน และก่ิงอ าเภอช่ืนชม จงัหวดั
มหาสารคาม พบวา่ 1) สภาพการการปฏิบติัและความตอ้งการพฒันาการประกนัคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า 
อยูใ่นระดบัปานกลางทุกมาตรฐาน ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึง
ประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก ความตอ้งการพฒันา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทุกมาตรฐาน ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มาตรฐานท่ี 2 
แนวการจดัการศึกษา 2) ขอ้เสนอแนะส่วนใหญ่เสนอให้การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ พบวา่ ควรลดภารกิจของครูให้นอ้ยลงนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการ
สอน เช่น งานพิเศษท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นตน้ การประสานความร่วมมือกนัพฒันาแบบองคร์วมใน
การจดัท าแหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกนัในบางกิจกรรม เช่น วิชาคอมพิวเตอร์ท่ีโรงเรียน
ขาดอุปกรณ์ก็ขอยืมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใชก่้อนสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้เก่ียวกบัขอ้ดี
ของการศึกษาต่อผูป้กครองนกัเรียน เพื่อให้มีวิสัยทศัน์ ทศันคติท่ีดีต่อการศึกษาท่ีตรงกนั รัฐบาล
ควรหนัมาก ากบัดูแลใหข้วญั ก าลงัใจ เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรมีผลงานท่ีดีมีคุณภาพยิง่ข้ึน และมีการ
ประชาสัมพนัธ์ผลงาน เร่ือง การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน เพื่อประกาศให้รู้ถึงการ
ด าเนินการของหน่วยงาน วา่มีความคืบหนา้ไปทางท่ีดีอยา่งไร69 
 ยุทธชัย น้อยทรง ได้วิจยัเร่ือง สภาพและปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร พบวา่ 1) สภาพการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร 2) ปัญหาการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร อยู่ในระดบัปาน

                                                 
68อุดม หงส์อินทร์, “สภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4”, วิทยานิพนธ์ครุศา
สตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี), 2551, 110 หนา้. 

69อุดม ศิริโม,้ “สภาพการปฏิบติัและความตอ้งการพฒันา การประกนัคุณภาพภายใน ตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โรงเรียนในเขตอ าเภอเชียงยืน และก่ิงอ าเภอช่ืนชม จังหวัด
มหาสารคาม”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม), 2551, 123หนา้.  
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กลาง 3) ข้าราชการครู ท่ีมีสถานภาพการด ารงต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร 
โดยรวมไม่แตกต่างกนั 4) ขา้ราชการครู ท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร โดยรวมไม่
แตกต่างกนั 5) ขา้ราชการครูในโรงเรียนประเภทต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร โดยรวมไม่
แตกต่างกนั 6) ขา้ราชการครูในโรงเรียนประเภทต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร โดยรวมไม่
แตกต่างกนั 7) การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้เสนอแนวทางการพฒันา 
จ านวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันามาตรฐานการศึกษา ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาด้านการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ และดา้นการผดุงระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา70 
 ประวัติ เหล่าสาย การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจดัการคุณภาพสถานศึกษา ในกลุ่ม
สถานศึกษากลุ่ม 1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 ผลการวิจยัพบวา่ 1) สภาพปัญหา
การด าเนินการบริหารจดัการคุณภาพสถานศึกษา ในกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 1 ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบั
ปานกลางทุกดา้น โดยเรียงอนัดบัตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ การด าเนินงานดา้นการเรียน
การสอน การด าเนินงานด้านการจดัการ และการสนับสนุนจากพื้นท่ี/หน่วยงานต้นสังกัด เม่ือ
พิจารณาตามสถานภาพ พบว่า ทั้งผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี
สภาพปัญหาการบริหารจดัการคุณภาพสถานศึกษาทั้งโดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) 
ระดบัการด าเนินการบริหารจดัการสถานศึกษา ในกลุ่มสถานศึกษา กลุ่ม 1 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น 3) ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาการด าเนินการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษาในกลุ่ม
สถานศึกษา กลุ่ม 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า การด าเนินงานด้านการ

                                                 
70ยุทธชัย น้อยทรง, “สภาพและปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต , (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร), 2552, 105 หนา้. 
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จดัการ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 การด าเนินงานดา้นการเรียนการสอนการ
สนบัสนุนจากพื้นท่ี/หน่วยงานตน้สังกดั และโดยรวมไม่แตกต่างกนั ส่วนผลการเปรียบเทียบระดบั
การด าเนินการบริหารจดัการคุณภาพสถานศึกษา พบวา่ การด าเนินงานดา้นการจดัการ และโดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนการด าเนินงานดา้นการเรียนการสอน และการ
สนบัสนุนจากพื้นท่ี/หน่วยงานตน้สังกดั ไม่แตกต่างกนั71 
  

2.6 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
  ในการศึกษาปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใชก้รอบแนวคิดตามระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ แลว้ผูว้ิจยัไดน้ ามาสังเคราะห์เป็น
กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัแผนภาพท่ี 2.8 ดงัน้ี72  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
71ประวติั เหล่าสาย, “การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจดัการคุณภาพสถานศึกษา ในกลุ่ม

สถานศึกษา กลุ่ม 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3” , วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั :  มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร), 2553, หนา้ 116. 

72กระทรวงศึกษาธิการ,  แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ,ศ, 2553, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), หนา้ 60. 
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       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที ่2.8  แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

1. สถานภาพ 
    - ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
    - ครูผูส้อน 
2.  เพศ 
     - ชาย 
     - หญิง 
3. ประสบการณ์  
    - นอ้ยกวา่ 10 ปี 
    - มากกวา่ 10 ปี 
4. ขนาดของสถานศึกษา 
    - ขนาดเล็ก 
    - ขนาดกลาง 
    - ขนาดใหญ่  
 

ปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2) จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง 
    คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
3) จดัระบบการบริหารและสารสนเทศ  
4) ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ 
    สถานศึกษา  
5) จดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
6) จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
    การศึกษาของสถานศึกษา  
7) จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ 
    ภายใน  
8) จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 

ตัวแปรต้น 



 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เพื่อให้การวิจยัเป็นไปตามวตัถุประสงค ์
จึงขอเสนอวธีิการด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล  
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.1.1 ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 ประชาการท่ีใชใ้นการวิจยั เป็น ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 184 คน และครูผูส้อนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1,304 คน รวม
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนทั้งหมด 1,488 คน1 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวจัิย 
 จากประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัจ  านวน 1,488 คน ผูว้จิยัใชต้ารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์
แกน (Krejcie and Morgan)2 เป็นเกณฑ์ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง (Sample size) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 0.91 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนจ านวน 306 คนและเพื่อให้กลุ่ม
ตวัอยา่งมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาดผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่ม

                                                        
1ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3, แผนปฏิบัติกำร , 2556,         

(อดัส าเนา), หนา้ 5. 
2บุญชม ศรีสะอาด, กำรวิจัยเบือ้งต้น, (มหาสารคาม : ภาควิชาพื้นฐานของการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ มหาสารคาม, 2543), หนา้ 40. 
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ตวัอย่างแบบแบ่งชั้นจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาตามสัดส่วนของประชากร ไดจ้  านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งในสถานศึกษาแต่ละขนาด ดงัตารางท่ี 3.1 และวิธีการไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งในสถานศึกษา
แต่ละขนาดผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจบัสลากแบบไม่
ใส่คืน  
 
ตำรำงที ่3.1 แสดงจ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน    

สังกดัส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 3 
 

ขนำดโรงเรียน 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ผู้บริหำร ครู รวม ผู้บริหำร ครู รวม 

ขนำดเลก็ 131 564 695 66 86 152 
ขนำดกลำง 48 657 705 20 90 110 
ขนำดใหญ่ 4 84 88 4 40 44 

รวม 183 1,305 1,488 90 216 306 

 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพ เพศ ประสบการณ์ของผูต้อบแบบสอบถาม และ

ขนาดของสถานศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีลกัษณะ
เป็นแบบส ารวจรายการ (Checklist) ท่ีให้ผูต้อบแบบสอบถามไดร้ะบุสถานภาพ เพศ ประสบการณ์ 
และขนาดของสถานศึกษาของแต่ละบุคคล  

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 8 ดา้น ดงัน้ี1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จดัระบบการ
บริหารและสารสนเทศ 4) ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 5) จดัให้มี
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 7) จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ 8) 
จดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่ง
ออกเป็น 5 ระดบั 
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5 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อปัญหาในระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อปัญหาในระดบัมาก 
3 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อปัญหาในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อปัญหาในระดบันอ้ย 
1 หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อปัญหาในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
 3.3.1 กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการวิจยัให้ได้ตามลักษณะท่ีจะกล่าวถึงขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้มี
การศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในบทท่ี 2 มีการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง 8 ดา้นไวใ้นบทท่ี 1 แลว้
สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้นใหมี้ความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่
ละด้านนั้น ไดข้อ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้นดงัน้ี 1) ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มี 10 ขอ้ 2) ดา้นจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามี 8 ขอ้ 3) ดา้นจดัระบบการบริหารและสารสนเทศ มี 13 ขอ้ 4) 
ดา้นด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา มี 6 ขอ้ 5) ดา้นจดัให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มี 8 ขอ้ 6) ด้านจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มี 7 ขอ้ 7) ดา้นจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน มี 5 ขอ้ 8) ดา้นจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง มี 4 ขอ้ 
 3.3.2 กำรตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
 การตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ ผูว้ิจยัไดน้ าหนงัสือของ
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน คือ 1) 
นายสมพนัธ์ โพยนอก เป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษา 2) นายสุนทร หร่ีอินทร์ เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยัและดา้นภาษาไทย 3) นายจรัญ อินทวฒันวงษา เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นวดัและ
ประเมินผลทางการศึกษา ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามในแบบสอบถามกบันิยาม
ศพัท์เฉพาะท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละดา้น ตามแนวคิดการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบั
วตัถุประสงค ์(Item-Objective Congruency: IOC) ซ่ึงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ขอ้ค าถาม (Item) 
ในแบบสอบถามมีค่า IOC อยูท่ี่ 1.00 เป็นค่าสูงกวา่เกณฑ์ 0.50 ทุกขอ้ค าถาม แสดงวา่ขอ้ค าถามนั้น 
ๆ มีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไว ้ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 3.2 
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ตำรำงที ่3.2 แสดงค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของแบบสอบถำม (IOC) โดยรวมและรำยด้ำน 
 

ด้ำนที่ แบบสอบถำมรำยด้ำน ค่ำ IOC 
1 
2 
 

3 
4 
5 
6 
 

7 
8 

ดา้นก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ด้านจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ดา้นจดัระบบการบริหารและสารสนเทศ 
ดา้นด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
ดา้นจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ดา้นการจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
ดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ดา้นการจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

1.00 
 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

 
1.00 
1.00 
1.00 

ค่ำ IOC โดยรวม 1.00 
 

 การตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) ผูว้ิจยัได้น าหนังสือของบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ขอความอนุเคราะห์ทดลองใชเ้คร่ืองมือ (Try out) กบั 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คนเพื่อหาความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบัโดยวิธี
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient Method) ตามวธีิการของ ครอนบาค ซ่ึงพบวา่ค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยภาพรวมทั้งฉบบัเท่ากบั 0.91 และจ าแนกเป็นรายดา้นมีค่าสูงกว่า
เกณฑ ์ความเหมาะสมท่ีระดบั 0.77-1.00 ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 3.3 
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ตำรำงที ่3.3 แสดงค่ำควำมเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (reliability) ของแบบสอบถำมโดยรวมทั้ง
ฉบับ และรำยด้ำน 

 

ด้ำน
ที่ 

แบบสอบถำมรำยด้ำน ค่ำควำมเช่ือมั่น 

1 
2 
 

3 

ดา้นก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ด้านจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ดา้นจดัระบบการบริหารและสารสนเทศ 

0.81 
 

0.77 
0.89 

4 
5 
6 
 

7 
8 

ดา้นด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
ดา้นจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ดา้นการจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
ดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ดา้นการจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

0.81 
0.84 

 
0.77 
0.89 
0.84 

ค่ำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำมโดยรวมทั้งฉบับ 0.91 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 3.4.1 ผูว้ิจยัขอหนังสือแนะน าตวัในการขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  
 3.4.2 ผูว้ิจยัขอหนังสือแนะน าตวัในการขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ถึงโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.4.3 ผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความร่วมมือไปยงัครูในโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
 3.4.4 ผูว้จิยัจะไปรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
 3.4.5 ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดภายหลงัจากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 
 3.4.6 น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ผล 
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3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  SPSS FOR WINDOWS ใน
การค านวณค่าสถิติต่างๆ มีขั้นตอนดงัน้ี 
 3.5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 โดยการแจกแจงหา
ค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แลว้น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
ทา้ยตาราง 
 3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตอนท่ี 2 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย ( ) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) รายดา้นและรายรวมก าหนดการแปลผลช่วงคะแนนเฉล่ีย3 ดงัน้ี  
 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อปัญหาในระดบัมากท่ีสุด   
 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อปัญหาในระดบัมาก 
 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อปัญหาในระดบัปานกลาง 
 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อปัญหาในระดบันอ้ย 
 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อปัญหาในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 3.5.3 ค  านวณค่าสถิติทดสอบค่า ที (t –test) เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อ
ปัญหาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามสถานภาพ เพศ และประสบการณ์การท างาน 
 3.5.4 ค  านวณค่าสถิติทดสอบค่า เอฟ (F –test) และการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ 
(Scheffe’) เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา โดยใชส้ถิติทดสอบ F (F-test)แบบ One - Way ANOVA 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดป้ระมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป โดยใชส้ถิติตามหวัขอ้การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

                                                        
3ภทัราพร เกษสังข์, กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ, (เลย : ภาควิชาวิจยัและประเมินผลการศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย, 2549), หนา้ 119. 
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 3.6.1 สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ สถิติความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับบรรยาย
ขอ้มูลทัว่ไป 
 3.6.2 สถิติอนุมำนหรืออ้ำงอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบที (t-test) การ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างมีนยัส าคญัทางสถิติจะ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method) 
   
     



79 
 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง “ปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3” เป็นการวจิยัเชิงวเิคราะห์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ระดบัปัญหาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 และเปรียบเทียบระดับปัญหาการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพภายในขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
จ าแนกตามสถานภาพ เพศ ประสบการณ์การท างานและขนาดของสถานศึกษา 

ผู้วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู ้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 184 คน และครูผูส้อนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2556 ซ่ึงปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษา จ านวน 1,304 คน รวมผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนทั้งหมด 1,488 คน โดยวิธีการสุ่มแบบง่าย ไดก้ลุ่มตวัอยา่งเป็น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนจ านวน 306 คน แลว้น าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์ และเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยก าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัในการน าเสนอผล
การวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจ ัยได้ก าหนด
สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
    แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.  แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n  แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง (ความถ่ี) 
 t  แทน ค่าสถิติในการทดสอบเอฟ (t-test) 
 F  แทน ค่าสถิติในการทดสอบเอฟ (F-test) 
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 df  แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ 
 **  แทน นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 

306 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 306 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 แบบสอบถามจาก
จ านวนทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ แสดงสถานภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี (n) และร้อยละ ปรากฏผลดัง
รายละเอียดในตารางท่ี 4.1 

 
ตารางที ่4.1 ความถี่ (n) และร้อยละของข้อมูล แสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 
ต าแหน่ง 

ผูบ้ริหาร 
ครูผูส้อน 

 
90 

216 

 
29.41 
70.59 

รวม 306 100.00 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
123 
183 

 
40.20 
59.80 

รวม 306 100.00 

ประสบการณ์การท างาน 
ประสบการณ์นอ้ยกวา่ 10 ปี 
ประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี 

 
142 
164 

 
46.41 
53.59 

รวม 306 100.00 

ขนาดของโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 

 
120 
182 

 
33.33 
59.48 
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ตารางที ่4.1 ความถี่ (n) และร้อยละของข้อมูล แสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถาม (ต่อ) 
   

ขนาดใหญ่ 22 7.19 

รวม 306 100 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 306 คน เม่ือ
จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าเป็นครูผูส้อน (ร้อยละ 70.59) มากกว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา (ร้อยละ 
29.41) เม่ือจ าแนกตามเพศ พบวา่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 59.80) มากกวา่เพศชาย (ร้อยละ 40.20) เม่ือ
จ าแนกตามประสบการณ์ พบว่า มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 53.59) มากกว่า มี
ประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี (ร้อยละ 46.41) และเม่ือจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  พบว่า 
สถานศึกษาขนาดกลางมากท่ีสุด (ร้อยละ 59.48) รองลงมาคือสถานศึกษาขนาดเล็ก (ร้อยละ 33.33) 
นอ้ยท่ีสุดคือสถานศึกษาขนาดใหญ่ (ร้อยละ 7.19) 
  

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลตามวตัถุประสงค์การวจิัย 
4.3.1 ระดับการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ัน

พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสถานภาพเพศ ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้น้ีแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ผลการ
วเิคราะห์ระดบัคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 2) ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นปัญหา
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามสถานภาพ 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นปัญหาการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 จ  าแนกตามเพศ 4) ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นปัญหาการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนก
ตามประสบการณ์ 5) ผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา ดงัน้ี 

4.3.1.1 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

 



82 
 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดว้ยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.2 

 
ตารางที ่4.2 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

ที่ ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( ) S.D. แปลผล 
1. วเิคราะห์มาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 

แห่งชา ติ  เพื่ อก าหนดมาตรฐานคุณภาพการ ศึกษาของ
สถานศึกษา 

2.23 0.94 นอ้ย 

2. วิเคราะห์มาตรฐานระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของ ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   

2.39 0.94 นอ้ย 

3. วิเคราะห์มาตรฐานสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและหลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

2.54 0.95 ปานกลาง 

4. วิเคราะห์มาตรฐานของส านักงานตน้สังกัด คือ ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3 เพื่อก าหนด
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

2.68 0.98 ปานกลาง 

5. ศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา ชุมชนและ
ศักยภาพของสถานศึกษา เพื่อก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

2.50 1.06 นอ้ย 

6. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้นส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ หรือ ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  )องค์การมหาชน  (หลกัสูตร และหน่วยงาน
ตน้สังกดั 

2.43 0.92 นอ้ย 

รวม 2.46 0.78 น้อย 
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จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 2.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่
ปัญหาการด าเนินการสูงสุดคือ วิเคราะห์มาตรฐานของส านกังานตน้สังกดั คือ ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3 เพื่อก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่
ในระดบัปานกลาง ( X = 2.68)  ส่วนขอ้ท่ีมีปัญหาการด าเนินการต ่าสุด คือวิเคราะห์มาตรฐานของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เพื่อก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 2.23) 

4.3.1.2 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้
วธีิการทดสอบด้วย t-test 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามสถานภาพ 
ใชก้ารทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.3 

 
ตารางที่ 4.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านการก าหนดมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

90 2.45 0.79 216 2.47 0.78 -0.18 0.85 

 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมี
ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 
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4.3.1.3 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามเพศ โดยใช้วธีิการ 
ทดสอบด้วย t-test 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามเพศ ใชก้าร
ทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามเพศ  

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ชาย หญงิ t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านการก าหนดมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

123 2.45 0.78 183 2.46 0.78 -0.17 0.98 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมี
ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

4.3.1.4 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ โดยใช้
วธีิการทดสอบด้วย t-test 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตาม
ประสบการณ์ ใชก้ารทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ 

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

น้อยกว่า 10 ปี มากกว่า 10 ปี t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านการก าหนดมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

142 2.43 0.75 164 2.49 0.82 -0.75 0.84 

 

จากตารางท่ี 5 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมี
ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

4.3.1.5 การวเิคราะห์ข้อมูลเปรียบเทยีบ ความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนใน
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน ใช้การทดสอบด้วย F-test 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ท่ีมี
ขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) 
ขนาดกลาง (จ านวนนักเรียน 121-300 คน) ขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียน 301 คนข้ึนไป) ใช้การ
ทดสอบดว้ยค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

 
ด้านการก าหนด

มาตรฐาน 
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ค่าเฉลีย่ตามขนาดของ
โรงเรียน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ขนาด 
เลก็ 

ขนาด 
กลาง 

ขนาด 
ใหญ่ 

 
33.33 

 
59.48 

 
7.19 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.04 0.51  
0.84 

 
0.43 ภายในกลุ่ม 303 256.52 0.61 

รวม 305 257.55  
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีระดบัความ
คิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดว้ยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ด้านการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ที่ 
ด้านการจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่

มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
( ) S.D. แปลผล 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสม 

2.28 0.95 นอ้ย 

2. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพอยา่งชดัเจนและครอบคลุม 

2.69 0.99 ปานกลาง 

3. ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
คุณภาพการศึกษาและแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบโดยทัว่กนั 

2.82 1.08 ปานกลาง 

4. ศึกษาความต้องการ ด้านคุณภาพการศึกษาของผู ้มีส่วน
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อน ามา
วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

2.79 1.16 ปานกลาง 

5. ศึกษานโยบาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัติและแนวโน้มการ
พฒันาทอ้งถ่ินเพื่อน ามาวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2.89 1.15 ปานกลาง 

6. ศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของสถานศึกษาเพื่อน ามาวางแผน
พฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

2.70 1.06 ปานกลาง 

7. ศึกษาโอกาสและปัญหาอุปสรรคจาก 
สภาพแวดลอ้มเพื่อน ามาวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2.29 1.06 นอ้ย 

8. ก าหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจและกลยทุธ์ของการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา ให้สอดคลอ้งกบัสภาพของ
สถานศึกษา ชุมชน และศกัยภาพของสถานศึกษา 

2.76 1.09 ปานกลาง 

9. จดัท าแผนงานกิจกรรม/ภารกิจ/โครงการ เพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาในแต่ละปีให้สอดคลอ้งกบัภารกิจ ยุทธศาสตร์ของ
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

2.20 0.98 นอ้ย 
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ตารางที ่4.7 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(ต่อ) 

 

ที่ ด้านการจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

( ) S.D. แปลผล 

10. ก าหนดวิธีการประเมินแผนงาน  /โครงการ /กิจกรรมเพื่อพฒันา
คุณภาพในแต่ละปีอยา่งชดัเจนถูกตอ้งและเหมาะสม 

2.30 0.98 นอ้ย 

11. จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยความ
ร่วมมือกนัของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

2.45 0.93 นอ้ย 

12. จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา 

2.59 0.99 ปานกลาง 

รวม 2.56 0.52 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการจดัท าแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม
และรายขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีปัญหาการ
ด าเนินการสูงสุดคือศึกษานโยบาย กฎระเบียบ แนวปฏิบติัและแนวโนม้การพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อน ามา
วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 2.89)  ส่วนขอ้ท่ีมี
ปัญหาการด าเนินการต ่าสุด คือจัดท าแผนงานกิจกรรม/ภารกิจ/โครงการ เพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาในแต่ละปีให้สอดคล้องกบัภารกิจ ยุทธศาสตร์ของการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 2.20) 

4.3.1.6 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้
วธีิการทดสอบด้วย t-test 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามสถานภาพ 
ใชก้ารทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.8 

 
ตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านจัดท าแผนพฒันาการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

90 2.53 0.54 216 2.57 0.52 -0.73 0.46 

 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมี
ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

4.3.1.7 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามเพศ โดยใช้วิธีการ
ทดสอบด้วย t-test 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามเพศ ใชก้าร
ทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.9 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามเพศ  

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ชาย หญงิ t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านจัดท าแผนพฒันาการ

จัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

123 2.57 0.50 183 2.55 0.54 -0.42 0.48 

 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมี
ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

4.3.1.8 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ โดยใช้
วธีิการทดสอบด้วย t-test 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตาม
ประสบการณ์ ใชก้ารทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ 

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

น้อยกว่า 10 ปี มากกว่า 10 ปี t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านจัดท าแผนพฒันาการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

142 2.56 0.54 164 2.56 0.50 0.02 0.37 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

4.3.1.9 การวเิคราะห์ข้อมูลเปรียบเทยีบ ความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนใน
สถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน ใช้การทดสอบด้วย F-test 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ท่ีมี
ขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) 
ขนาดกลาง (จ านวนนักเรียน 121-300 คน) ขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียน 301 คนข้ึนไป) ใช้การ
ทดสอบดว้ยค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

 
ด้านจัดท า 

แผนพฒันาการ
จัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา
ทีมุ่่งคุณภาพ 
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ค่าเฉลีย่ตามขนาดของ
โรงเรียน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ขนาด 
เลก็ 

ขนาด 
กลาง 

ขนาด 
ใหญ่ 

 
33.33 

 
59.48 

 
7.19 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.39 0.19  
0.69 

 
0.50 ภายในกลุ่ม 303 115.65 0.28 

รวม 305 116.04  

 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีระดบั
ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดว้ยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ดา้นการจดัระบบการบริหารและสารสนเทศปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.12 
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ตารางที ่4.12 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดระบบการบริหารและ
สารสนเทศ 

 

ที่ ด้านการจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ ( ) S.D. แปลผล 
1. การก าหนดระบบโครงส ร้ า งการบ ริหารงานภายใ น

สถานศึกษาไม่ชดัเจน 
2.40 1.00 นอ้ย 

2. การจดัระบบโครงสร้างของการบริหารงานภายในสถานศึกษา
ไม่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของสถานศึกษา 

2.30 0.96 นอ้ย 

3. การจดัระบบโครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษาไม่
สะดวก รวดเร็วและเกิดผลดีในการท างาน 

2.35 0.94 นอ้ย 

4. การแต่งตั้งบุคลากรมีคุณสมบติัท่ีไม่เหมาะสมกับต าแหน่ง
โครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษา 

2.60 1.00 ปานกลาง 

5. การก าหนดขอบเขตภาระงานและความรับผิดชอบให้บุคลากร
ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งไม่ชดัเจนและไม่เหมาะสม 

2.66 1.14 ปานกลาง 

6. การแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาไม่เหมาะสม 

2.59 1.11 ปานกลาง 

7. การขาดการก าหนดสารสนเทศท่ีจ าเป็นส าหรับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.68 1.11 ปานกลาง 

8. การไม่ระบุขอ้มูลสารสนเทศท่ีตอ้งจดัเก็บ 2.51 1.06 ปานกลาง 
9. การขาดการวางแผนการจัดเก็บข้อมูลโดยระบุผูเ้ก็บข้อมูล 

แหล่งขอ้มูลวิธีการเก็บขอ้มูล และรายละเอียดการเก็บขอ้มูล
อยา่งชดัเจน 

2.21 1.03 นอ้ย 

10. การไม่มีการด าเนินการเก็บขอ้มูลตามแผนท่ีวางไว ้ 2.00 0.96 นอ้ย 
11. การขาดการตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั

ของขอ้มูล 
1.93 0.95 นอ้ย 

12. การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดัท าสารสนเทศไม่ถูกตอ้งและไม่เป็น
ปัจจุบนั 

1.93 0.86 นอ้ย 
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ตารางที ่4.12 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดระบบการบริหารและ
สารสนเทศ (ต่อ) 
 

ที่ ด้านการจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ ( ) S.D. แปลผล 
13. การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดัท าเป็นสารสนเทศไม่เป็นระบบและ

ไม่สะดวกต่อการน าไปใช ้
2.13 0.88 นอ้ย 

รวม 2.33 0.53 น้อย 
 
จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจดัระบบการ
บริหารและสารสนเทศ โดยภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัน้อย ( X = 2.33) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าปัญหาการด าเนินการสูงสุดคือ การขาดการก าหนดสารสนเทศท่ีจ าเป็นส าหรับ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดบัปานกลาง ( X = 2.68) ส่วนขอ้ท่ีมีปัญหาการ
ด าเนินการต ่าสุด คือการขาดการตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนัของขอ้มูลและ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจดัท าสารสนเทศไม่ถูกตอ้งและไม่เป็นปัจจุบนั เท่ากนัอยู่ในระดบัน้อย   
( X = 1.93) 

4.3.1.10 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้
วธีิการทดสอบด้วย t-test 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามสถานภาพ 
ใชก้ารทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.13 
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ตารางที่ 4.13 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านการจัดระบบการบริหาร

และสารสนเทศ 

90 2.32 0.50 216 2.33 0.55 -0.12 0.90 

 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

4.3.1.11 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามเพศ โดยใช้วิธีการ
ทดสอบด้วย t-test 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามเพศ ใชก้าร
ทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.14 

 
ตารางที ่4.14 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามเพศ  

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ชาย หญงิ t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านการจัดระบบการบริหาร

และสารสนเทศ 
123 2.26 0.51 183 2.38 0.54 -0.33 0.02* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

4.3.1.12 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ โดยใช้
วธีิการทดสอบด้วย t-test 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตาม
ประสบการณ์ ใชก้ารทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.15 
 
ตารางที ่4.15 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ 

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

น้อยกว่า 10 ปี มากกว่า 10 ปี t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านการจัดระบบการบริหาร

และสารสนเทศ 
142 2.34 0.55 164 2.31 0.51 0.61 0.54 

 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

4.3.1.13 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียน ใช้การทดสอบด้วย F-test 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ท่ีมี
ขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) 
ขนาดกลาง (จ านวนนักเรียน 121-300 คน) ขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียน 301 คนข้ึนไป) ใช้การ
ทดสอบดว้ยค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.16 
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ตารางที ่4.16 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

 
ด้านการ 

จัดระบบการ
บริหารและ
สารสนเทศ 

 

ค่าเฉลีย่ตามขนาดของ
โรงเรียน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ขนาด 
เลก็ 

ขนาด 
กลาง 

ขนาด 
ใหญ่ 

 
33.33 

 
59.48 

 
7.19 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.24 0.12  
0.41 

 
0.67 ภายในกลุ่ม 303 121.35 0.30 

รวม 305 121.60  
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีระดบั
ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดว้ยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ปรากฏผลดงัตารางท่ี 
4.17 
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ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 

ที่ 
ด้านการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา 
( ) S.D. แปลผล 

1. จดัให้บุคลากรของสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งไดศึ้กษาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

2.11 0.97 นอ้ย 

2. จดัระบบการนิเทศภายในเพื่อใหเ้กิดการพฒันาปรับปรุงแกไ้ข
การด าเนินงานตามแผนงาน  /โครงการและกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง 

2.13 1.03 นอ้ย 

3. จัดท าตารางปฏิทินปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีปรากฏใน
แผนงานโครงการและกิจกรรมของแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

2.02 0.92 นอ้ย 

4. รายงานการปฏิบติังานต่อผูบ้ริหารเป็นระยะๆอย่างต่อเน่ือง
หรือรายภาคเรียน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุส าเร็จตาม
แผนงาน 

2.02 0.98 นอ้ย 

5. ปฏิบติัการนิเทศภายในและก ากบัติดตามการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปี 

2.15 1.05 นอ้ย 

6. รายงานผลการนิเทศภายในและการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบติั
การประจ าปีให้ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไข
อยา่งรวดเร็ว 

2.22 1.04 นอ้ย 

รวม 2.11 0.72 น้อย 
 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดบัน้อย ( X = 2.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าปัญหาการด าเนินการสูงสุดคือ รายงานผลการนิเทศภายในและการก ากบัติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปีให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทราบ
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เพื่อปรับปรุงแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว อยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 2.22) ส่วนขอ้ท่ีมีปัญหาการด าเนินการต ่าสุด 
คือจดัท าตารางปฏิทินปฏิบติังานตามกิจกรรมท่ีปรากฏในแผนงานโครงการและกิจกรรมของ
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและรายงานการปฏิบติังานต่อผูบ้ริหารเป็นระยะๆอย่างต่อเน่ืองหรือ
รายภาคเรียน เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุส าเร็จตามแผนงาน เท่ากนัอยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 2.02) 

4.3.1.14 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้
วธีิการทดสอบด้วย t-test 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามสถานภาพ 
ใชก้ารทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.18 

 
ตารางที่ 4.18 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านการด าเนินงานตาม 

แผนพฒันาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

90 2.06 0.72 216 2.13 0.72 -0.87 0.38 

 

 จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

4.3.1.15 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามเพศ โดยใช้วิธีการ
ทดสอบด้วย t-test 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามเพศ ใชก้าร
ทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.19 
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ตารางที ่4.19 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามเพศ 

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ชาย หญงิ t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านการด าเนินงานตาม 

แผนพฒันาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

123 2.15 0.75 183 2.08 0.70 1.04 0.29 

 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

4.3.1.16 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ โดยใช้
วธีิการทดสอบด้วย t-test 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตาม
ประสบการณ์ ใชก้ารทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.20 

 
ตารางที ่4.20 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ 

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

น้อยกว่า 10 ปี มากกว่า 10 ปี t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านการด าเนินงานตาม 

แผนพฒันาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

142 2.15 0.75 164 0.04 0.67 1.55 0.09 
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จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

4.3.1.17 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียน ใช้การทดสอบด้วย F-test 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ท่ีมี
ขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) 
ขนาดกลาง (จ านวนนักเรียน 121-300 คน) ขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียน 301 คนข้ึนไป) ใช้การ
ทดสอบดว้ยค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.21 

 
ตารางที ่4.21 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

 
ด้านการ

ด าเนินงานตาม 
แผนพฒันาการ
จัดการศึกษา

ของสถานศึกษา 
 

ค่าเฉลีย่ตามขนาดของ
โรงเรียน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ขนาด 
เลก็ 

ขนาด 
กลาง 

ขนาด 
ใหญ่ 

 
33.33 

 
59.48 

 
7.19 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.21 0.10  
0.20 

 
0.81 ภายในกลุ่ม 303 219.92 0.52 

รวม 305 220.13  
 

จากตารางท่ี 4.21 พบว่า บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีระดบั
ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดว้ยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ดา้นการจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.22 
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ตารางที ่4.22 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาโดยเป็นรายข้อ  

 

ที่ ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( ) S.D. แปลผล 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการและผูรั้บผดิชอบการ 

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
2.13 1.05 นอ้ย 

2. เตรียมความพร้อมของบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ี 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

2.12 1.06 นอ้ย 

3. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 2.13 0.96 นอ้ย 
4. ตรวจสอบความชดัเจนและความสมบูรณ์ของแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษา 
1.94 0.92 นอ้ย 

5. ตรวจสอบคุณภาพการจดัการเรียนรู้ 2.08 1.01 นอ้ย 
6. ตรวจสอบคุณภาพการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 1.99 0.91 นอ้ย 
7. ตรวจสอบการวดัและประเมินผล 2.02 0.88 นอ้ย 
8. ตรวจสอบการบริหารสถานศึกษา 2.07 0.92 นอ้ย 

รวม 2.06 0.62 น้อย 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจดัให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวม อยูใ่นระดบันอ้ย (X = 2.06) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าข้อท่ีมีค่าปัญหาการด าเนินการสูงสุดคือ แต่งตั้ งคณะกรรมการและผูรั้บผิดชอบการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและวางแผนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เท่ากนัอยู่ในระดบัน้อย
( X = 2.13) ส่วนขอ้ท่ีมีปัญหาการด าเนินการต ่าสุด คือตรวจสอบคุณภาพการพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย (X = 1.99) 

4.3.1.18 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้
วธีิการทดสอบด้วย t-test 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามสถานภาพ 
ใชก้ารทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.23 

 
ตารางที่ 4.23 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านการจัดให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

90 1.97 0.62 216 2.10 0.62 -1.81 0.07 

 

 จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

4.1.19 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามเพศ โดยใช้วิธีการ
ทดสอบด้วย t-test 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามเพศ ใชก้าร
ทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.24 
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ตารางที ่4.24 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามเพศ  

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ชาย หญงิ t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านการจัดให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

123 2.02 0.63 183 2.10 0.61 -1.31 0.19 

 

จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

4.3.1.20 ผลการเปรียบเทยีบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ โดยใช้
วธีิการทดสอบด้วย t-test 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามประสบการณ์ ใช้การ
ทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.25 
 
ตารางที ่4.25 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ 

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

น้อยกว่า 10 ปี มากว่า 10 ปี t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านการจัดให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

142 2.12 0.63 164 1.97 0.61 2.47 0.01** 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

4.3.1.21 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียน ใช้การทดสอบด้วย F-test 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ท่ีมี
ขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) 
ขนาดกลาง (จ านวนนักเรียน 121-300 คน) ขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียน 301 คนข้ึนไป) ใช้การ
ทดสอบดว้ยค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.26 

 
ตารางที่ 4.26 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

 
การจัดให้มีการ

ติดตาม 
ตรวจสอบ
คุณภาพ
การศึกษา 

ค่าเฉลีย่ตามขนาดของ
โรงเรียน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ขนาด 
เลก็ 

ขนาด 
กลาง 

ขนาด 
ใหญ่ 

 
33.33 

 
59.48 

 
7.19 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.43 0.21  
0.54 

 
0.58 ภายในกลุ่ม 303 164.95 0.40 

รวม 305 165.39  
 

จากตารางท่ี 4.26 พบว่า บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีระดบั
ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดว้ยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ดา้นการจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.27 
 
ตารางที่ 4.27 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

ที่ ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

( ) S.D. แปลผล 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

2.16 0.95 นอ้ย 

2. ประชุมช้ีแจงระเบียบการวดัและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบอยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

2.21 1.02 นอ้ย 

3. ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามระเบียบการวดัและ
ประเมินผลทางการศึกษาอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการวดัและ
ประเมินผลการศึกษา 

2.24 1.05 นอ้ย 

4. ประชุมช้ีแจงแผนการประเมินมาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา 

2.14 0.93 นอ้ย 

5. วางแผนการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยา่ง
เหมาะสมถูกตอ้งชดัเจนและปฏิบติัไดง่้าย 

2.24 1.04 นอ้ย 

6. ด าเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตาม
แผนการประเมินคุณภาพ 
การศึกษา 

2.13 1.04 นอ้ย 

7. วเิคราะห์และสรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาอยา่งถูกตอ้ง 

2.37 1.07 นอ้ย 

รวม 2.21 0.73 น้อย 
 

จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3ด้านการจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดา้นการจดัใหมี้การประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาขอสถานศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดบัน้อย (( X = 2.21)  เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าปัญหาการด าเนินการสูงสุดคือวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งถูกตอ้ง อยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 2.37)  ส่วนขอ้ท่ีมีปัญหา
การด าเนินการต ่าสุด คือด าเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามแผนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย (X = 2.13) 

4.3.1.22 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้
วธีิการทดสอบด้วย t-test 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามสถานภาพ 
ใชก้ารทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.28 

 
ตารางที่ 4.28 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านการจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

90 2.11 0.67 216 2.25 0.72 -1.80 0.07 

 

 จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

4.3.1.23 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามเพศ โดยใช้วิธีการ
ทดสอบด้วย t-test 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามเพศ ใชก้าร
ทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.29 
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ตารางที ่4.29 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามเพศ  

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ชาย หญงิ t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านการจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

123 2.24 0.71 183 2.19 0.71 0.79 0.42 

 

จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

4.3.1.24 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ โดยใช้
วธีิการทดสอบด้วย t-test 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตาม
ประสบการณ์ ใชก้ารทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 
 
ตารางที ่4.30 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ 

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

น้อยกว่า 10 ปี มากกว่า 10 ปี t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านการจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

142 2.25 0.72 164 2.16 0.69 1.23 0.21 

 

จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

4.3.1.25 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียน ใช้การทดสอบด้วย F-test 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ท่ีมี
ขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) 
ขนาดกลาง (จ านวนนักเรียน 121-300 คน) ขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียน 301 คนข้ึนไป) ใช้การ
ทดสอบดว้ยค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.31 
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ตารางที ่4.31 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

 
ด้านการจัดให้มี
การประเมิน
คุณภาพภายใน
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

ค่าเฉลีย่ตามขนาดของ
โรงเรียน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ขนาด 
เลก็ 

ขนาด 
กลาง 

ขนาด 
ใหญ่ 

 
33.33 

 
59.48 

 
7.19 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.39 0.69  
1.37 

 
0.25 ภายในกลุ่ม 303 211.40 0.50 

รวม 305 212.79  
 

จากตารางท่ี 4.31 พบว่า บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีระดบั
ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดว้ยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ปรากฏผลดงัตาราง
ท่ี 4.32 
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ตารางที ่4.32 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน  

 

ที่ ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

( ) S.D. แปลผล 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2.39 1.13 นอ้ย 
2. รวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อจัดท ารายงาน

คุณภาพการศึกษาประจ าปี 
2.17 1.08 นอ้ย 

3. น าเสนอรายงานฉบบัร่างต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาความถูกตอ้งของเน้ือหา
สาระในรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

2.15 1.01 นอ้ย 

4. จดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา(SSR) ประจ าปี
การศึกษาท่ีมีเน้ือหาสาระถูกตอ้งครบถว้นอยา่งต่อเน่ือง 

2.12 1.09 นอ้ย 

5. เผยแพร่รายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา(SSR) ประจ าปี
การศึกษาต่อผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น 

2.02 0.99 นอ้ย 

รวม 2.17 0.78 น้อย 
 

จากตารางท่ี 4.32 พบวา่ ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3 ด้านการจดัท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาขอสถานศึกษาโดยภาพรวม อยูใ่นระดบันอ้ย (X = 2.17)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่
ข้อท่ีมีค่าปัญหาการด าเนินการสูงสุดคือแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี อยู่ในระดบัน้อย ( X = 2.39) ส่วนขอ้ท่ีมีการปฏิบติัต ่าสุด คือเผยแพร่รายงานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา(SSR) ประจ าปีการศึกษาต่อผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างครบถว้น อยู่ในระดบัน้อย 
(X = 2.02) 

4.3.1.26 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้
วธีิการทดสอบด้วย t-test 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามสถานภาพ 
ใชก้ารทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.33 

 
ตารางที่ 4.33 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านการจัดท ารายงาน
ประจ าปีทีเ่ป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

90 1.99 0.70 216 2.25 0.80 -3.11 0.00** 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 33 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมี
ระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

4.3.1.27 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามเพศ โดยใช้วิธีการ
ทดสอบด้วย t-test 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามเพศ ใชก้าร
ทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.34 
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ตารางที ่4.34 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามเพศ  

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ชาย หญงิ t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านการจัดท ารายงาน
ประจ าปีทีเ่ป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

123 2.22 0.79 183 2.13 0.77 1.26 0.20 

 

จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

4.3.1.28 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ โดยใช
วธีิการทดสอบด้วย t-test 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตาม
ประสบการณ์ ใชก้ารทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.35 

 
ตารางที ่4.35 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ 

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

น้อยกว่า 10 ปี มากกว่า 10 ปี t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านการจัดท ารายงาน
ประจ าปีทีเ่ป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

142 2.20 0.78 164 2.12 0.79 1.00 0.31 
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จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

4.3.1.29 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียน ใช้การทดสอบด้วย F-test 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ท่ีมี
ขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) 
ขนาดกลาง (จ านวนนักเรียน 121-300 คน) ขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียน 301 คนข้ึนไป) ใช้การ
ทดสอบดว้ยค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.36 
 
ตารางที ่4.36 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

 
ด้านการจัดท า

รายงาน
ประจ าปีทีเ่ป็น

รายงาน
ประเมิน

คุณภาพภายใน 

ค่าเฉลีย่ตามขนาดของ
โรงเรียน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ขนาด 
เลก็ 

ขนาด 
กลาง 

ขนาด 
ใหญ่ 

 
33.33 

 
59.48 

 
7.19 

ระหวา่งกลุ่ม 2 5.47 2.74  
3.51 

 
0.06 ภายในกลุ่ม 303 211.41 0.61 

รวม 305 212.79  
 

จากตารางท่ี 4.36 พบว่า บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีระดบั
ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดว้ยการหาค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ดา้นการจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.37 
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ตารางที ่4.37 ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง  

 

ที่ ด้านการจัดให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ( ) S.D. แปลผล 
1. น าผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาใชใ้นการปรับปรุง

การด าเนินงานในสถานศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

2.23 1.01 นอ้ย 

2. น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้ในการปรับปรุง
หรือวางแผนในการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบติัการในปีต่อไป 

2.21 1.06 นอ้ย 

3. ด าเนินการตามระบบการประดนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
อยา่งต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา 

2.09 1.00 นอ้ย 

4. น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

2.11 1.01 นอ้ย 

รวม 2.16 0.79 น้อย 
 

จากตารางท่ี 4.37 พบวา่ ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการจดัให้มีการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขอ
สถานศึกษาโดยภาพรวม อยูใ่นระดบันอ้ย (X = 2.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าปัญหา
การด าเนินการสูงสุดคือ น าผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงาน
ในสถานศึกษาตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย ( X = 2.23) ส่วน
ข้อท่ีมีปัญหาการด าเนินการต ่าสุด คือน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง อยูใ่นระดบันอ้ย (X = 2.09) 

4.3.1.30 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้
วธีิการทดสอบด้วย t-test 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามสถานภาพ 
ใชก้ารทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.38 

 
ตารางที่ 4.38 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ 

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านการจัดให้มีการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเน่ือง 
90 1.96 0.78 216 2.24 0.78 -3.30 0.00** 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

4.3.1.31 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามเพศ โดยใช้วิธีการ
ทดสอบด้วย t-test 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามเพศ ใชก้าร
ทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.39 
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ตารางที ่4.39 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามเพศ 

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ชาย หญงิ t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านการจัดให้มีการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเน่ือง 
123 2.13 0.83 183 2.19 0.76 -0.78 0.43 

 

จากตารางท่ี 4.39 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

4.3.1.32 ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหาสถานศึกษา และครูผู้สอนในสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ โดยใช้
วธีิการทดสอบด้วย t-test 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตาม
ประสบการณ์ ใชก้ารทดสอบดว้ยค่าที (t-test) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.40 
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ตารางที ่4.40 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามประสบการณ์ 

 

ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

น้อยกว่า 10 ปี มากกว่า 10 ปี t Sig 

n   S.D. n   S.D. 
ด้านการจัดให้มีการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเน่ือง 
142 2.18 0.80 164 2.13 0.77 0.69 0.48 

 

จากตารางท่ี 4.40 พบวา่ บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน
มีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

4.3.1.33 การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบ ความคิดเห็นผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียน ใช้การทดสอบด้วย F-test 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และครูผูส้อนในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ท่ีมี
ขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คนลงมา) 
ขนาดกลาง (จ านวนนักเรียน 121-300 คน) ขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียน 301 คนข้ึนไป) ใช้การ
ทดสอบดว้ยค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.41 
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ตารางที ่4.41 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัญหาการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

 
ด้านการจัดให้มี
การพฒันา
คุณภาพ

การศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

ค่าเฉลีย่ตามขนาดของ
โรงเรียน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ขนาด 
เลก็ 

ขนาด 
กลาง 

ขนาด 
ใหญ่ 

 
33.33 

 
59.48 

 
7.19 

ระหวา่งกลุ่ม 2 1.25 0.62  
0.99 

 
0.37 ภายในกลุ่ม 303 262.91 0.63 

รวม 305 264.17  
 

จากตารางท่ี 4.41 พบว่า บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีระดบั
ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิลายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัเร่ือง ปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
และครูผูส้อนต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนต่อปัญหา
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 โดยจ าแนกตามสถานภาพ เพศ ประสบการณ์การท างานและขนาดของสถานศึกษา ใน
การศึกษาคร้ังน้ีใช้กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 184 คน และครูผูส้อนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2556 ซ่ึงปฏิบติังานอยู่ใน
สถานศึกษา จ านวน 1,304 คน รวมผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนทั้งหมด 1,488 คนโดยวิธีการ
สุ่มแบบง่าย ได้กลุ่มตวัอย่างเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนจ านวน 306 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติตามหัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปน้ี 1.สถิติหาคุณภาพ
เคร่ืองมือ 2 อย่าง คือ 1) ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศพัท์ (IOC) 2) 
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient Method) ตามวธีิการของ ครอนบาค 2. สถิติพื้นฐาน 3 อยา่ง 
คือ 1) การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ 2) ค่าเฉล่ีย ( ) 3) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) 3. สถิติ
ทดสอบสมมติฐาน คือ ทดสอบค่าสถิติทดสอบค่า t-tes, F –test (One - Way ANOVA) และหาก
พบวา่แตกต่างใหเ้ปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิของเชฟเฟ (Scheffe’)ในการทดสอบสมมติฐาน 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวิจัยเร่ือง ปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 สามารถสรุปผลการวจัิยได้ดังนี ้
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 5.1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง  
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 306 คน ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามคืน จ านวน 306 ฉบบั
คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 29.41 และครูผูส้อน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 216 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.59 เป็นเพศชาย จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 40.20 และเป็นเพศหญิง จ านวน 
183 คน คิดเป็นร้อยละ 59.80 มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี จ  านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 46.41 
และมีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี จ  านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 53.59 สอนอยู่ในโรงเรียนขนาด
เล็ก จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 สอนอยูใ่นโรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 182 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.48 และสอนอยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.19 
 5.1.2 ระดับการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ เพศ ประสบการณ์ และขนาดของ
สถานศึกษา 
 ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย ( X =2.46) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าปัญหาการ
ด าเนินการสูงสุดคือ วิเคราะห์มาตรฐานของส านกังานตน้สังกดั คือ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 เพื่อก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง
( X =2.68) ส่วนข้อท่ีมีปัญหาการด าเนินการต ่ าสุด คือวิเคราะห์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เพื่อก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดบันอ้ย (X =2.23) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามสถานภาพ จ าแนกตาม
เพศ จ าแนกตามประสบการณ์ และจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา่ มีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหา
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

5.1.3 ระดับการแสดงความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดท าแผนพัฒนา
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การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพ เพศ ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา 

ปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดบัปานกลาง 
( X =2.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อท่ีมีปัญหาการด าเนินการสูงสุดคือศึกษานโยบาย 
กฎระเบียบ แนวปฏิบติัและแนวโน้มการพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อน ามาวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา อยู่ในระดบัปานกลาง (X =2.89) ส่วนขอ้ท่ีมีปัญหาการด าเนินการต ่าสุด คือจดัท า
แผนงานกิจกรรม/ภารกิจ/โครงการ เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาในแต่ละปีให้สอดคลอ้งกบัภารกิจ 
ยทุธศาสตร์ของการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย (X =2.20) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามสถานภาพ จ าแนกตาม
เพศ จ าแนกตามประสบการณ์ และจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา่ มีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหา
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

5.1.4 ระดับการแสดงความคิดเห็นปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดระบบการบริหารและ
สารสนเทศ เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ เพศ ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา 

ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการจดัระบบการบริหารและสารสนเทศ โดย
ภาพรวมและรายขอ้อยู่ในระดบันอ้ย ( X =2.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าปัญหาการ
ด าเนินการสูงสุดคือ การขาดการก าหนดสารสนเทศท่ีจ าเป็นส าหรับการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง (X =2.68) ส่วนขอ้ท่ีมีปัญหาการด าเนินการต ่าสุด คือการขาดการ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบนัของข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจดัท า
สารสนเทศไม่ถูกตอ้งและไม่เป็นปัจจุบนั เท่ากนัอยูใ่นระดบันอ้ย (X =1.93) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามสถานภาพ จ าแนกตาม
ประสบการณ์ และจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา่ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีขนาด
ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ พบวา่ 
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บุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงมีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

5.1.5 ระดับการแสดงความคิดเห็นปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ เพศ ประสบการณ์ 
และขนาดของสถานศึกษา 

ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม อยูใ่นระดบันอ้ย (X =2.11) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้
ท่ีมีค่าปัญหาการด าเนินการสูงสุดคือ รายงานผลการนิเทศภายในและการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปีให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทราบ
เพื่อปรับปรุงแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว อยูใ่นระดบันอ้ย (X =2.22) ส่วนขอ้ท่ีมีปัญหาการด าเนินการต ่าสุด 
คือจดัท าตารางปฏิทินปฏิบติังานตามกิจกรรมท่ีปรากฏในแผนงานโครงการและกิจกรรมของ
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและรายงานการปฏิบติังานต่อผูบ้ริหารเป็นระยะๆอย่างต่อเน่ืองหรือ
รายภาคเรียน เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุส าเร็จตามแผนงาน เท่ากนัอยูใ่นระดบันอ้ย (X =2.02) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามสถานภาพ จ าแนกตาม
เพศ จ าแนกตามประสบการณ์ และจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่า บุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

5.1.6 ระดับการแสดงความคิดเห็นปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเป็นรายข้อ เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ เพศ ประสบการณ์ 
และขนาดของสถานศึกษา 

ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาโดยภาพรวม อยูใ่นระดบันอ้ย (X =2.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าปัญหาการ
ด าเนินการสูงสุดคือ แต่งตั้งคณะกรรมการและผูรั้บผดิชอบการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและวาง
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แผนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เท่ากนัอยู่ในระดบัน้อย ( X =2.13) ส่วนขอ้ท่ีมีปัญหาการ
ด าเนินการต ่าสุด คือตรวจสอบคุณภาพการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย (X =2.99) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามสถานภาพ จ าแนกตาม
เพศ จ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา่ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีระดบั
ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกัน เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ พบว่า 
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณ์น้อยกวา่ 10 ปี และมากกวา่ 10 ปีมีระดบัความคิดเห็นต่อ
ปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

5.1.7 ระดับการแสดงความคิดเห็นปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ เพศ 
ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา 

ปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 3 ดา้นการจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาดา้นการจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขอ
สถานศึกษาโดยภาพรวม อยูใ่นระดบันอ้ย (X =2.21) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าปัญหา
การด าเนินการสูงสุดคือวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยา่ง
ถูกตอ้ง อยูใ่นระดบันอ้ย ( X =2.37) ส่วนขอ้ท่ีมีปัญหาการด าเนินการต ่าสุด คือด าเนินการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับน้อย
(X =2.13) 

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามสถานภาพ จ าแนกตาม
เพศ จ าแนกตามประสบการณ์ และจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่า บุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

5.1.8 ระดับการแสดงความคิดเห็นปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีที่
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เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ เพศ ประสบการณ์ และ
ขนาดของสถานศึกษา 

ปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3 ดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน ให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขอสถานศึกษาโดยภาพรวม อยูใ่น
ระดบันอ้ย ( X =2.17) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าปัญหาการด าเนินการสูงสุดคือแต่งตั้ง
คณะกรรมการจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี อยูใ่นระดบันอ้ย (X =2.39) ส่วนขอ้ท่ีมีการ
ปฏิบติัต ่าสุด คือเผยแพร่รายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (SSR) ประจ าปีการศึกษาต่อ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น อยูใ่นระดบันอ้ย (X =2.02)  

ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามสถานภาพ พบว่า 
บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ จ าแนกตาม
ประสบการณ์ และจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา่ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีขนาด
ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

5.1.9 ระดับการแสดงความคิดเห็นปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ เพศ ประสบการณ์ และขนาด
ของสถานศึกษา 

ปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
ให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขอสถานศึกษาโดยภาพรวม  อยู่ในระดบั
น้อย ( X =2.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีค่าปัญหาการด าเนินการสูงสุดคือ น าผลการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานในสถานศึกษาตามแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดบัน้อย ( X =2.23) ส่วนขอ้ท่ีมีปัญหาการด าเนินการ
ต ่าสุด คือน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาพิจารณาเพื่อ
ปรับปรุงระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง อยูใ่นระดบั
นอ้ย (X =2.09) 
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ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบ ความคิดเห็นผูบ้ริหาสถานศึกษา และครูผูส้อนในสถานศึกษา
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ  าแนกตามสถานภาพ พบว่า 
บุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ จ าแนกตาม
ประสบการณ์ และจ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา่ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีขนาด
ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ไม่แตกต่างกนั 

5.1.10 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัญหาการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามเพศ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีเพศท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ในภาพรวมไม่
แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีเพศท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
ปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ในดา้นความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาในดา้นการ
จดัระบบการบริหารและสารสนเทศ แตกต่างกนั 

5.1.11 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัญหาการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามประสบการณ์การท างาน พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

5.1.12 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัญหาการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียน พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีสอนอยูใ่นขนาดโรงเรียนท่ีต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 
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5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต มีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาอภิปรายผล
ดงัน้ี 
 5.2.1 ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ เพศ ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา 

5.2.1.1 ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ปัญหาการด าเนินการสูงสุด
คือ การวิเคราะห์มาตรฐานของส านกังานตน้สังกดั คือ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต3 เพื่อก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและการวิเคราะห์มาตรฐาน
สาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนขอ้ท่ีมีปัญหาการด าเนินการอยู่ใน
ระดับน้อย คือ การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา ชุมชนและศักยภาพของ
สถานศึกษา เพื่อก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ หรือ ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
การวิเคราะห์มาตรฐานระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของ ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การวิเคราะห์มาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ เพื่อก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามล าดับ  อาจเน่ืองมาจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนมีความตระหนกัและเห็นความส าคญัในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา เพื่อจะพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณลกัษณะคุณภาพท่ีพึงประสงคแ์ละมาตรฐานท่ีตอ้งการ
ให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นหลกัในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากบัดูแล การ
ตรวจสอบ การประเมินผลและการประกนัคุณภาพทางการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ดา้นมาตรฐานการศึกษาว่า การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดั
สภาพแวดลอ้มสังคม การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตและ
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นิยามมาตรฐานการศึกษาว่าเป็นขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงค ์ เพื่อใช้เป็น
หลกัในการเทียบเคียง ส าหรับการส่งเสริมและก ากบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษา ดังนั้ นมาตรฐานการศึกษาท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษา
เก่ียวขอ้งกับปัจจยั กระบวนการ และผลผลิตของการจดัการศึกษา เพื่อการก ากับ ติดตาม ดูแล 
ตรวจสอบและประกนัคุณภาพของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาจึงไม่ไดห้มายถึงระดบัคุณภาพ
ดา้นใดดา้นหน่ึงไม่วา่จะเป็นผลผลิตทางการศึกษาท่ีเกิดกบัตวัผูเ้รียนโดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน กระบวนการจดัการเรียนการสอนของครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา หรือกระบวนการบริหารจดั
การศึกษาเท่านั้น 

5.2.1.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ เพศ ประสบการณ์ และขนาด
ของสถานศึกษา 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวิจยัพบว่า ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและครูผูส้อนมี
บทบาทในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ยุทธชัย น้อยทรง ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีสถานภาพการด ารง
ต าแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร โดยรวมไม่แตกต่างกนัและการวจิยัของ อุดม หงส์อินทร์ ได้
ศึกษาสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พบว่า ขา้ราชการครูท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยภาพรวมและทุกด้าน ไม่
แตกต่างกนั 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ ผลการวิจยัพบวา่ ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีเพศ
ต่างกันมีความคิดเห็นในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ยุทธชัย น้อยทรง ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานประกัน
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คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร พบว่า ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ ผลการวิจยัพบว่า ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ี
มีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่แตกต่าง
กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยุทธชัย น้อยทรง ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร พบว่า ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้น
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและ
ครูผู ้สอนท่ีอยู่ในสถานศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาไม่แตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ คจิตร พงษ์ค าพันธ์  ได้ศึกษา การ
ด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยู่ในสถานศึกษาท่ีมี
ขนาดต่างกัน มีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และการวิจยัของ ธนิตย์ ไชยแก้ว ไดศึ้กษา สภาพ
การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแพร่ เขต 2 
โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนโดยภาพรวม 
เปรียบเทียบการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดต่างกนั คือ ขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง ขนาดเล็ก และเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมีสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียน ไม่แตกต่างกนั 

5.2.2 ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพ เพศ ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา 
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5.2.2.1 ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัญหาการด าเนินการสูงสุดคือ การศึกษานโยบาย 
กฎระเบียบ แนวปฏิบติัและแนวโน้มการพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อน ามาวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา การก าหนดแนวทางปฏิบติัในการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพคุณภาพการศึกษาและ
แจ้งให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบโดยทัว่กนั การศึกษาความต้องการ ด้านคุณภาพการศึกษาของผูมี้ส่วน
เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อน ามาวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา การก าหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจและกลยุทธ์ของการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของสถานศึกษา ชุมชน และศกัยภาพของสถานศึกษา การศึกษาจุดแข็งและ
จุดอ่อนของสถานศึกษาเพื่อน ามาวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การก าหนด
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพอย่างชดัเจนและครอบคลุม การจดัท า
แผนปฏิบติัการประจ าปีเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
ซ่ึงอยูใ่นระดบัปานกลางตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีปัญหาการด าเนินการอยูใ่นระดบันอ้ย คือ การจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือกนัของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาคุณภาพการศึกษา การก าหนดวิธีการประเมินแผนงาน  /โครงการ / กิจกรรม กิจกรรมเพื่อ
พฒันาคุณภาพในแต่ละปีอย่างชดัเจนถูกตอ้งและเหมาะสม  การศึกษาโอกาสและปัญหาอุปสรรค
จากสภาพแวดล้อมเพื่อน ามาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ตามล าดบั อาจเป็นเพราะผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนมีการจัดท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ        
บรม ทองสุข ได้ศึกษา การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาน่าน เขต 2 พบว่า 1) สภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียนประเด็นท่ีมีสภาพไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ี สภาพชุมชน และการ
จดัระบบประกนัคุณภาพภายใน ส่วนประเด็นท่ีมีสภาพแตกต่างกนัไดแ้ก่ สภาพทัว่ไปของโรงเรียน 
ขอ้มูลนกัเรียน ขอ้มูลบุคลากร เทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวก 2) ผลการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในของโรงเรียน พบวา่ ผลการประเมินภายนอกรอบแรกจากส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา โยภาพรวมไม่แตกต่างกนั โดยอยูใ่นระดบัดี 3) ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนกัเรียนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัและมีความพึงพอใจในระดบัมาก ยกเวน้ดา้นผลการ
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เรียนไม่ต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน 4) ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน มี
ทั้งปัญหาท่ีเหมือนกนัและแตกต่างกนั โดยโรงเรียนขยายโอกาสมีปัญหา ดงัน้ี ส่ือและเทคโนโลยีไม่
พียงพอ งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดเจา้หน้าท่ีการเงินและเจา้หนา้ท่ีพสัดุ แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอ
และไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองครูบางส่วนไม่มีความรู้และทักษะในการส่ือสารและ
เทคโนโลยี ไม่มีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง ขาดบุคลกรท่ีมีความสามารถความตอ้งการ ครูไม่
เพียงพอ นกัเรียนขาดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ไม่มีทกัษะกระบวนการคิดและตระหนกัถึงความส าคญัของ
การศึกษาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ใหค้วามส าคญัต่อการศึกษา โรงเรียนไม่ขยายโอกาสมี
ปัญหา ดงัน้ี ขาดครูท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญดา้นการใชส่ื้อเทคโนโลย ีส่ือและเทคโนโลยีไม่เพียงพอ 
ห้องปฏิบติัการไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุม้ค่าแหล่งเรียนรู้มีไม่เพียงพอ ครูบางส่วนยงัไม่เปล่ียน
พฤติกรรมการสอน ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถตามตอ้งการ มีขอ้จ ากดัในการจดับุคคลเขา้ท า
หนา้ท่ี ครูขาดความตระหนกัในการประกนัคุณภาพภายใน นกัเรียนมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่
ในการเรียนน้อย ขาดความตระหนักถึงความส าคัญของการเรียน ไม่มีนิสัยรักการอ่าน ขาด
บุคคลภายนอกท่ีมีความรู้มาช่วยเป็นคณะท างาน ชุมชนขาดความเขา้ใจและความพร้อมในการมี
ส่วนร่วมจดัการศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ใหค้วามส าคญัต่อการศึกษา 

5.2.2.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ เพศ ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวิจยัพบว่า ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการ
จัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีบทบาทในการจดัท าแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ร่วมกนั ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ยุทธชัย น้อยทรง ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร พบว่า ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนท่ีมีสถานภาพการด ารงต าแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร โดยรวมไม่แตกต่างกนั
และการวจิยัของ อุดม หงส์อินทร์ ไดศึ้กษาสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พบว่า 
ขา้ราชการครูท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
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สถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 4 โดยภาพรวมและทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ ผลการวิจยัพบวา่ ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดท า
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นในการจดัท า
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ ยุทธชัย น้อยทรง ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร พบว่า 
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ ผลการวิจยัพบว่า ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการ
จัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีความ
คิดเห็นในด้านการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ี มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยุทธชัย น้อยทรง ไดศึ้กษา
สภาพและปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามุกดาหาร พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัญหา
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร 
โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้น
การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีอยูใ่นสถานศึกษาต่างกนัมีความ
คิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คจิตร พงษ์ค าพันธ์ ไดศึ้กษา 
การด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยู่ในสถานศึกษาท่ีมี
ขนาดต่างกัน มีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ไม่



  133 

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และการวิจยัของ ธนิตย์ ไชยแก้ว ไดศึ้กษา สภาพ
การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแพร่ เขต 2 
โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนโดยภาพรวม 
เปรียบเทียบการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดต่างกนั คือ ขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง ขนาดเล็ก และเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมีสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียน ไม่แตกต่างกนั 

5.2.3 ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดระบบการบริหารและ
สารสนเทศและเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพ เพศ ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา 

5.2.3.1 ผลการวจิยั พบวา่ ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการจดัระบบการ
บริหารและสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าปัญหาการ
ด าเนินการสูงสุดคือ การขาดการก าหนดสารสนเทศท่ีจ าเป็นส าหรับการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา การก าหนดขอบเขตภาระงานและความรับผิดชอบให้บุคลากรท่ีไดรั้บการแต่งตั้งไม่
ชดัเจนและไม่เหมาะสม การแต่งตั้งบุคลากรมีคุณสมบติัท่ีไม่เหมาะสมกบัต าแหน่งโครงสร้างการ
บริหารงานภายในสถานศึกษา การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ไม่เหมาะสม การไม่ระบุขอ้มูลสารสนเทศท่ีตอ้งจดัเก็บ การจดัระบบโครงสร้างการบริหารงาน
ภายในสถานศึกษาไม่สะดวก รวดเร็วและเกิดผลดีในการท างาน การขาดการวางแผนการจดัเก็บ
ขอ้มูลโดยระบุผูเ้ก็บขอ้มูล แหล่งขอ้มูลวิธีการเก็บขอ้มูล และรายละเอียดการเก็บขอ้มูลอยา่งชดัเจน 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดัท าเป็นสารสนเทศไม่เป็นระบบและไม่สะดวกต่อการน าไปใช ้การไม่มี
การด าเนินการเก็บขอ้มูลตามแผนท่ีวางไว ้การขาดการตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นและเป็น
ปัจจุบนัของขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดัท าสารสนเทศไม่ถูกตอ้งและไม่เป็นปัจจุบนั ซ่ึงอยูใ่น
ระดับปานกลางตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีปัญหาการด าเนินการอยู่ในระดับน้อย คือ การจดัระบบ
โครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษาไม่สะดวก รวดเร็วและเกิดผลดีในการท างาน การขาด
การวางแผนการจดัเก็บขอ้มูลโดยระบุผูเ้ก็บขอ้มูล แหล่งขอ้มูลวธีิการเก็บขอ้มูล และรายละเอียดการ
เก็บขอ้มูลอยา่งชดัเจน การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดัท าเป็นสารสนเทศไม่เป็นระบบและไม่สะดวกต่อ
การน าไปใช ้การไม่มีการด าเนินการเก็บขอ้มูลตามแผนท่ีวางไว ้การขาดการตรวจสอบความถูกตอ้ง
ครบถว้นและเป็นปัจจุบนัของขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดัท าสารสนเทศไม่ถูกตอ้งและไม่เป็น
ปัจจุบนั ตามล าดบั อนัเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนให้ความส าคญัเก่ียวกบัการ
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บริหารจดัการในระบบการบริหารและสารสนเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั อารีย์ศักดิ์ พงษ์นิรันดร 
ไดศึ้กษาการพฒันางานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนในอ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา 
ผลการวิจยัพบวา่ (1) โรงเรียนในอ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา มีการด าเนินการพฒันางาน
ประกันคุณภาพภายในทุกด้านอยู่ในระดบัมากโดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและรองลงไปเรียง
ตามล าดบัไดแ้ก่ ดา้นการบริหารและสารสนเทศของโรงเรียน และดา้นการวางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ตามล าดบั (2) โรงเรียนท่ีไดรั้บการประเมินภายนอกในรอบท่ีสองแลว้กบัโรงเรียนท่ียงั
ไม่ไดรั้บการประเมินมีการด าเนินการพฒันางานประกนัคุณภาพภายในโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมพงษ์ อาจศัตรู ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า ปัญหาการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 อยู่ในระดบัน้อย เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบวา่ มีสภาพการด าเนินการอยูใ่นระดบันอ้ยทุกดา้น เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ ดา้นก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดบันอ้ย ดา้นจดัท าแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
จดัระบบการบริหารและสารสนเทศ อยู่ในระดับน้อย ด้านด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย ดา้นจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใน
ระดบันอ้ย ดา้นจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ใน
ระดบันอ้ย ดา้นจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน อยูใ่นระดบันอ้ย ดา้นจดั
ให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง อยู่ในระดบัน้อย แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีความตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้ งน้ีอาจเน่ืองมาจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาระบุใน มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกนัภายใน
สถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารท่ีสถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดย
มีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
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5.2.3.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดระบบการ
บริหารและสารสนเทศ จ าแนกตามสถานภาพ เพศ ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวิจยัพบว่า ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการ
จดัระบบการบริหารและสารสนเทศ ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีบทบาท
ในดา้นการจดัระบบการบริหารและสารสนเทศร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยุทธชัย น้อย
ทรง ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีสถานภาพการด ารงต าแหน่งต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามุกดาหาร โดยรวมไม่แตกต่างกนัและการวิจยัของอุดม หงส์อินทร์ ไดศึ้กษาสภาพการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พบว่า ขา้ราชการครูท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยภาพรวมและทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ ผลการวิจยัพบวา่ ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการจดัระบบการ
บริหารและสารสนเทศ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติอยูท่ี่ .01 อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นในดา้นการจดัระบบการบริหารและสารสนเทศ แตกต่างกนั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อุดม หงส์อนิทร์ ไดศึ้กษาสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 4 พบวา่ 1) สภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยภาพรวม และทุกดา้นอยู่ใน
ระดบัมาก เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุง ด้านการวาง
แผนการปฏิบติังาน ดา้นการตรวจสอบประเมินผล และดา้นการด าเนินการตามแผน 2) ขา้ราชการ
ครูท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดย
ภาพรวมและทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั 3) ขา้ราชการครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการด าเนินประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยภาพรวมและทุกด้าน แตกต่างกนัอย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4) ขา้ราชการครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยภาพรวมและทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ ผลการวิจยัพบว่า ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการ
จดัระบบการบริหารและสารสนเทศ ไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นในการจดัระบบการบริหารและสารสนเทศ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ยุทธชัย น้อยทรง ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร พบว่า ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้น
การจดัระบบการบริหารและสารสนเทศ ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีอยู่
ในสถานศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นในการจดัระบบการบริหารและสารสนเทศ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ คจิตร พงษ์ค าพันธ์ ได้ศึกษา การด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยูใ่นสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีการด าเนินงานตาม
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และการวิจยัของ ธนิตย์ ไชยแก้ว ไดศึ้กษา สภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียน ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแพร่ เขต 2 โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาพการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนโดยภาพรวม เปรียบเทียบการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพภายในโรงเรียนขนาดต่างกนั คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และเปรียบเทียบความ
คิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและ
ครูผูส้อนมีสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน ไม่แตกต่างกนั 

5.2.4 ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาและเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ เพศ ประสบการณ์ และขนาด
ของสถานศึกษา 



  137 

5.2.4.1 ผลการวจิยั พบวา่ ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการด าเนินงานตาม
แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ปัญหาการด าเนินการสูงสุดคือ การรายงานผลการนิเทศภายในและการก ากบัติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปีให้ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทราบ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขอย่างรวดเร็ว อยู่ในระดบัน้อย รองลงมา คือ การปฏิบติัการนิเทศภายในและ
ก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปี การ
จดัระบบการนิเทศภายในเพื่อใหเ้กิดการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ
และกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง การจดัให้บุคลากรของสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ไดศึ้กษาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา การจดัท าตารางปฏิทินปฏิบติังานตามกิจกรรมท่ีปรากฏใน
แผนงานโครงการและกิจกรรมของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา การรายงานการปฏิบติังานต่อ
ผูบ้ริหารเป็นระยะๆอยา่งต่อเน่ืองหรือรายภาคเรียน เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุส าเร็จตามแผนงาน 
อยู่ในระดับน้อยตามล าดับ อาจเป็นเพราะสถานศึกษามีการจัดให้มีแผนพฒันาการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อจะเป็นส่ิงก าหนดทิศทางของสถานศึกษาท่ีชดัเจนและด าเนินงานตามแผนพฒันา
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาไปอยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมพงษ์ อาจ
ศัตรู ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า ปัญหาการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 5 อยู่ในระดบัน้อย เม่ือพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า มีสภาพการ
ด าเนินการอยูใ่นระดบันอ้ยทุกดา้น เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาอยู่ในระดบัน้อย ด้านจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นจดัระบบการบริหารและสารสนเทศ อยูใ่นระดบั
นอ้ย ดา้นด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย ดา้นจดัให้มี
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในระดบันอ้ย ดา้นจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย ด้านจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน อยูใ่นระดบันอ้ย ดา้นจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง อยู่
ในระดับน้อย แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีความตระหนกัและเห็นความส าคญัของการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ.2545 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ซ่ึงเป็นกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาระบุใน 
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
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สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกนัภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารท่ี
สถานศึกษาจะตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้
สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จ าเริญ สีสังข์
และคณะ ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การศึกษาการด าเนินงานพฒันาการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวดัก าแพงเพชรโดยศึกษาการด าเนินงาน
พฒันาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษา
จงัหวดัก าแพงเพชรและเปรียบเทียบการด าเนินงานพฒันาการประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดก าแพงเพชรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการบริหารและขนาดโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า 1.โรงเรียนประถมศึกษาสังกดั
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชรมีการด าเนินงานพฒันาการประกนัคุณภาพภายในทั้ง 
4 ดา้น คือ การตรวจสอบสภาพโรงเรียน การจดัท าแผน การท าแผนสู่การปฏิบติั และการตรวจสอบ
คุณภาพอยู่ในระดับมาก 2. เปรียบเทียบการด าเนินงานพฒันาการประกันคุณภาพภายในของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชร 2.1 ผูบ้ริหารมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต ่ากว่าผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีการ
ด าเนินงานพฒันาการประกนัคุณภาพภายในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ในการบริหาร 1 – 10 ปี กบั 11 ปีข้ึนไป แตกต่างกนั
อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ 2.3 ผูบ้ริหารท่ีมาจากโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกันมีการด าเนินงาน
พฒันาการประกนัคุณภาพภายใน ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการตรวจสอบสภาพโรงเรียนการจดัท าแผนและการน าแผนสู่การ
ปฏิบติัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5.2.4.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ด้านการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จ าแนกตามสถานภาพ เพศ 
ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวิจยัพบว่า ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหาร
และครูผูส้อนมีบทบาทในการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาร่วมกนั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยุทธชัย น้อยทรง ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานประกนั
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คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร พบว่า ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนท่ีมีสถานภาพการด ารงต าแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร โดยรวมไม่แตกต่างกนั
และการวิจยัของอุดม หงส์อินทร์ ไดศึ้กษาสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พบว่า 
ขา้ราชการครูท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 4 โดยภาพรวมและทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ ผลการวิจยัพบวา่ ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการด าเนินงาน
ตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นในการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ยุทธชัย น้อยทรง ได้ศึกษาสภาพและ
ปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มุกดาหาร พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร โดยรวมไม่
แตกต่างกนั 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ ผลการวิจยัพบว่า ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหาร
และครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นในการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยุทธชัย น้อยทรง ไดศึ้กษา
สภาพและปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามุกดาหาร พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัญหา
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร 
โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้น
การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีอยูใ่นสถานศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นในการด าเนินงานตามแผนพฒันา
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การจดัการศึกษาของสถานศึกษาไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คจิตร พงษ์ค าพันธ์ ได้
ศึกษา การด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยู่ใน
สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน มีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และการวิจยัของ ธนิตย์ ไชยแก้ว 
ได้ศึกษา สภาพการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาแพร่ เขต 2 โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียนโดยภาพรวม เปรียบเทียบการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดต่างกนั 
คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในโรงเรียน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมีสภาพการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน ไม่แตกต่างกนั 

5.2.5 ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาโดยเป็นรายข้อและเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ เพศ ประสบการณ์ และ
ขนาดของสถานศึกษา 

5.2.5.1 ผลการวจิยั พบวา่ ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจดัให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเป็นรายขอ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อย เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ ปัญหาการด าเนินการสูงสุดคือ แต่งตั้งคณะกรรมการและผูรั้บผิดชอบการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและวางแผนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เท่ากนัอยูใ่นระดบันอ้ย การเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการจดัการ
เรียนรู้ การตรวจสอบการบริหารสถานศึกษา การตรวจสอบการวดัและประเมินผล การตรวจสอบ
คุณภาพการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การตรวจสอบความชัดเจนและความสมบูรณ์ของ
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับน้อยตามล าดบั ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ จ าเริญ         
สีสังข์และคณะ ได้ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาการด าเนินงานพฒันาการประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวดัก าแพงเพชรโดยศึกษาการ
ด าเนินงานพฒันาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชรและเปรียบเทียบการด าเนินงานพฒันาการประกนัคุณภาพภายใน
ของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการบริหารและขนาดโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า 1.โรงเรียนประถมศึกษาสังกดั
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ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชรมีการด าเนินงานพฒันาการประกนัคุณภาพภายในทั้ง 
4 ดา้น คือ การตรวจสอบสภาพโรงเรียน การจดัท าแผน การท าแผนสู่การปฏิบติั และการตรวจสอบ
คุณภาพอยู่ในระดับมาก 2. เปรียบเทียบการด าเนินงานพฒันาการประกันคุณภาพภายในของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชร 2.1 ผูบ้ริหารมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต ่ากว่าผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีการ
ด าเนินงานพฒันาการประกนัคุณภาพภายในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ในการบริหาร 1 – 10 ปี กบั 11 ปีข้ึนไป แตกต่างกนั
อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ 2.3 ผูบ้ริหารท่ีมาจากโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกันมีการด าเนินงาน
พฒันาการประกนัคุณภาพภายใน ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการตรวจสอบสภาพโรงเรียนการจดัท าแผนและการน าแผนสู่การ
ปฏิบติัมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
สมบัติ เสนวิรัช ได้ศึกษา การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท่ีผ่านการ
ประเมินจาก ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กรณีตวัอย่าง 3 โรง สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแพร่ เขต 1 พบวา่ 1) การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนท่ีผ่านการประเมินจาก ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กรณี
ตวัอย่าง 3 โรงด าเนินการพฒันาคุณภาพโดยใช้วงจรคุณภาพของเดมม่ิง (PDCA) เร่ิมตน้ดว้ยการ
วางแผนทั้งวางระบบ (Plan) การลงมือท า (Do) การตรวจสอบและประเมิน (Check) การปรับปรุง
และพฒันาหรือสร้างมาตรฐานการท างาน และวางแผนก าหนดแนวทาง (Act) เพื่อพฒันามาตรฐาน
การศึกษา ดา้นผูบ้ริหาร ดา้นครู ดา้นผูเ้รียน กรรมการสถานศึกษาและผูป้กครองนกัเรียนมีความพึง
พอใจในการพฒันาคุณภาพการศึกษาดงักล่าว 2) ผลกระทบท่ีเกิดภายในโรงเรียนกรณีตวัอยา่ง 3 
โรง ไดแ้ก่ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อผูบ้ริหารและครู ในการปฏิบติังานพฒันาคุณภาพการศึกษา มีทั้ง
ผลกระทบทางบวก และผลกระทบทางลบ ผลกระทบดงักล่าวเป็นแรงกระตุน้ท าให้ผูบ้ริหารและครู 
กระตือรือร้น มีจิตส านึกท่ีจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมพฒันาตนเองและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อผล
การประเมินของ สมศ. น าผลการประเมินวิเคราะห์จุดท่ีตอ้งพฒันา ผูบ้ริหารปรับเปล่ียนและพฒันา
วิธีการบริหาร ผูบ้ริหารปรับเปล่ียนและพฒันาวิธีการบริหารจากท่ียึดตนเองเป็นศูนยก์ลางในการ
บริหาร ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและครูผูส้อนปฏิรูปการเรียนการสอนและก าหนดกิจกรรม น าสู่การ
ปฏิบติัพฒันาคุณภาพการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและรองรับการประเมิน จาก สมศ. รอบท่ี 2 
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5.2.5.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ด้านการจัด
ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเป็นรายข้อ จ าแนกตามสถานภาพ เพศ 
ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวิจยัพบว่า ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการจดั
ใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเป็นรายขอ้ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหาร
และครูผูส้อนมีบทบาทในการจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเป็นรายข้อ
ร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยุทธชัย น้อยทรง ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร พบว่า ผูบ้ริหาร
และครูผูส้อนท่ีมีสถานภาพการด ารงต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร โดยรวมไม่
แตกต่างกนั และการวิจยัของอุดม หงส์อินทร์ ไดศึ้กษาสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 4 พบว่า ข้าราชการครูท่ีมีต าแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 โดยภาพรวมและทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ ผลการวิจยัพบวา่ ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการจดัให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเป็นรายขอ้ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นในการจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดย
เป็นรายขอ้ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยุทธชัย น้อยทรง ไดศึ้กษาสภาพและปัญหา
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร 
พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ ผลการวิจยัพบว่า ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการจดั
ใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเป็นรายขอ้ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นในการจดั
ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเป็นรายขอ้ แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
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ของ อุดม หงส์อนิทร์ ไดศึ้กษาสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พบวา่ 1) สภาพการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยภาพรวม และทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจากมาก
ไปหาน้อย คือ ด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุง ด้านการวางแผนการปฏิบติังาน ด้านการ
ตรวจสอบประเมินผล และดา้นการด าเนินการตามแผน 2) ขา้ราชการครูท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยภาพรวมและทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั 
3) ขา้ราชการครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 4 โดยภาพรวมและทุกดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4) ขา้ราชการครูท่ี
มีประสบการณ์ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดย
ภาพรวมและทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้น
การจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเป็นรายขอ้ ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีอยู่ในสถานศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นในด้านการจดัให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเป็นรายขอ้ไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คจิตร พงษ์
ค าพันธ์ ไดศึ้กษา การด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบวา่ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยูใ่น
สถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกัน มีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และการวิจยัของ ธนิตย์ ไชยแก้ว 
ได้ศึกษา สภาพการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาแพร่ เขต 2 โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียนโดยภาพรวม เปรียบเทียบการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดต่างกนั 
คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในโรงเรียน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมีสภาพการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน ไม่แตกต่างกนั 
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5.2.6 ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ เพศ 
ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา  

5.2.6.1 ผลการวจิยั พบวา่ ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ดา้นการจดัให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อย เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบว่า ปัญหาการด าเนินการสูงสุดคือ การวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างถูกตอ้ง อยู่ในระดบัน้อย รองลงมาคือ การวางแผนการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเหมาะสมถูกตอ้งชดัเจนและปฏิบติัไดง่้าย การประเมิน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามระเบียบการวดัและประเมินผลทางการศึกษาอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการ
วดัและประเมินผลการศึกษา การประชุมช้ีแจงระเบียบการวดัและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษา ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบอยา่งชดัเจนและทัว่ถึง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การประชุมช้ีแจงแผนการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การด าเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามแผนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับน้อยตามล าดับ เปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ เพศ 
ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ทุกปีการศึกษา ผูบ้ริหารและครูผูส้อนเห็นความส าคญัในการประเมินคุณภาพภายในซ่ึงสอดคลอ้ง
กับงานวิจยัของ บรม ทองสุข ได้ศึกษา การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาน่าน เขต 2 พบวา่ 1) สภาพการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในโรงเรียนประเด็นท่ีมีสภาพไม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ี สภาพ
ชุมชน และการจดัระบบประกนัคุณภาพภายใน ส่วนประเด็นท่ีมีสภาพแตกต่างกนัได้แก่ สภาพ
ทัว่ไปของโรงเรียน ขอ้มูลนกัเรียน ขอ้มูลบุคลากร เทคโนโลยแีละส่ิงอ านวยความสะดวก 2) ผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน พบว่า ผลการประเมินภายนอกรอบแรกจาก
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โยภาพรวมไม่แตกต่างกนั โดยอยู่ใน
ระดบัดี 3) ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัและมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ยกเวน้ด้านผลการเรียนไม่ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 4) ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน มีทั้งปัญหาท่ีเหมือนกันและแตกต่างกัน โดยโรงเรียนขยาย
โอกาสมีปัญหา ดงัน้ี ส่ือและเทคโนโลยีไม่พียงพอ งบประมาณไม่เพียงพอ ขาดเจา้หน้าท่ีการเงิน
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และเจา้หน้าท่ีพสัดุ แหล่งเรียนรู้ไม่เพียงพอและไม่ไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ืองครูบางส่วนไม่มี
ความรู้และทกัษะในการส่ือสารและเทคโนโลยี ไม่มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง ขาดบุคลกรท่ีมี
ความสามารถความตอ้งการ ครูไม่เพียงพอ นกัเรียนขาดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ไม่มีทกัษะกระบวนการคิด
และตระหนักถึงความส าคญัของการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ให้ความส าคญัต่อ
การศึกษา โรงเรียนไม่ขยายโอกาสมีปัญหา ดงัน้ี ขาดครูท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญด้านการใช้ส่ือ
เทคโนโลย ีส่ือและเทคโนโลยไีม่เพียงพอ หอ้งปฏิบติัการไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่าแหล่งเรียนรู้
มีไม่เพียงพอ ครูบางส่วนยงัไม่เปล่ียนพฤติกรรมการสอน ขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถตาม
ตอ้งการ มีขอ้จ ากดัในการจดับุคคลเขา้ท าหนา้ท่ี ครูขาดความตระหนกัในการประกนัคุณภาพภายใน 
นกัเรียนมีความรับผดิชอบและเอาใจใส่ในการเรียนนอ้ย ขาดความตระหนกัถึงความส าคญัของการ
เรียน ไม่มีนิสัยรักการอ่าน ขาดบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้มาช่วยเป็นคณะท างาน ชุมชนขาดความ
เข้าใจและความพร้อมในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไม่ให้
ความส าคัญต่อการศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ คจิตร พงษ์ค าพันธ์  ได้ศึกษา การ
ด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบวา่ 1) การด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก โดย
พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือการพฒันามาตรฐานการศึกษา รองลงมาคือการจดัระบบบริหาร
และสารสนเทศ และการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ตามล าดับ 2) ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต าแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั มรการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบวา่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามากกวา่ครู
3) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยู่ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีการด าเนินงาน
ตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 

5.2.6.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ด้านการจัด
ให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพ 
เพศ ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวิจยัพบว่า ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการจดั
ให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน อาจ
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เน่ืองมาจากผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีบทบาทในการจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาร่วมกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยุทธชัย น้อยทรง ไดศึ้กษาสภาพ
และปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มุกดาหาร พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีสถานภาพการด ารงต าแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มุกดาหาร โดยรวมไม่แตกต่างกนั และการวิจยัของอุดม หงส์อินทร์ ไดศึ้กษาสภาพการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พบวา่ ขา้ราชการครูท่ีมีต าแหน่งต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยภาพรวมและทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ ผลการวิจยัพบวา่ ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการจดัให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นในการจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยุทธชัย น้อยทรง 
ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร 
โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ ผลการวิจยัพบว่า ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการจดั
ให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน อาจ
เน่ืองมาจากผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ต่างกันมีความคิดเห็นในการจดัให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ยุทธชัย น้อยทรง ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมี
ประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้น
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การจดัให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั อาจ
เน่ืองมาจากผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีอยู่ในสถานศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นในการจดัให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ คจิตร พงษ์ค าพันธ์ ไดศึ้กษา การด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีอยูใ่นสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนั มีการด าเนินงานตามระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และการ
วิจยัของ ธนิตย์ ไชยแก้ว ไดศึ้กษา สภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน ในสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแพร่ เขต 2 โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนโดยภาพรวม เปรียบเทียบการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียนขนาดต่างกนั คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพ
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมีสภาพการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน ไม่แตกต่างกนั 

5.2.7 ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในและเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ เพศ ประสบการณ์ และ
ขนาดของสถานศึกษา  

5.2.7.1 ผลการวจิยั พบวา่ ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ด้านการจดัท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยภาพรวมอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ปัญหาการด าเนินการสูงสุดคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี อยู่ในระดบัน้อย รองลงมาคือ การรวบรวมขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและครบถ้วนเพื่อจดัท า
รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี การน าเสนอรายงานฉบบัร่างต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครู 
และคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาความถูกต้องของเน้ือหาสาระในรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี การจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา(SSR) ประจ าปีการศึกษาท่ีมี
เน้ือหาสาระถูกตอ้งครบถว้นอย่างต่อเน่ือง การเผยแพร่รายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
(SSR) ประจ าปีการศึกษาต่อผูเ้ก่ียวขอ้งอย่างครบถ้วน อยู่ในระดับน้อยตามล าดับ เปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติอยูท่ี่ระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ จ าเริญ สีสังข์และคณะ ได้ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาการด าเนินงานพฒันาการ
ประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชร
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โดยศึกษาการด าเนินงานพฒันาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชรและเปรียบเทียบการด าเนินงานพฒันาการประกนั
คุณภาพภายในของผูบ้ริหารโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชรจ าแนก
ตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการบริหารและขนาดโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า 1.โรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชรมีการด าเนินงานพฒันาการ
ประกนัคุณภาพภายในทั้ง 4 ดา้น คือ การตรวจสอบสภาพโรงเรียน การจดัท าแผน การท าแผนสู่การ
ปฏิบติั และการตรวจสอบคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก 2. เปรียบเทียบการด าเนินงานพฒันาการประกนั
คุณภาพภายในของผู ้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวดั
ก าแพงเพชร 2.1 ผูบ้ริหารมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือต ่ากวา่ผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาสูง
กวา่ปริญญาตรี มีการด าเนินงานพฒันาการประกนัคุณภาพภายในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ในการบริหาร 1 – 10 ปี กบั 11 ปี
ข้ึนไป แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 2.3 ผูบ้ริหารท่ีมาจากโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีการ
ด าเนินงานพฒันาการประกนัคุณภาพภายใน ภาพรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการตรวจสอบสภาพโรงเรียนการจดัท าแผนและการ
น าแผนสู่การปฏิบติัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่เม่ือเปรียบเทียบ
จ าแนกตาม เพศ ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ  คนึงนิจ อุตรพงศ์ ได้ศึกษาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนหว้ยมา้วทิยาคม สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัแพร่ เคร่ืองมือท่ีใช้
เป็นแบบส ารวจ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม จ านวน 4 ฉบบั สถิติท่ีใช ้คือ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนตวัแปรเดียว และการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการ
ของทูคี ผลการวิจยัพบวา่ 1. สภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา ไดศึ้กษาสภาพการ
ด าเนินงาน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นการบริหาร ดา้นการจดัการดา้นงบประมาณ และดา้นผล
การด าเนินงาน จากการด าเนินงาน พบว่า สถานศึกษาไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาทุก
ด้าน ซ่ึงครอบคลุมมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นบุคลากร ความพร้อมในประเด็น
ของจ านวนบุคลากรท่ีปฏิบติังานไม่เพียงพอ การจดัการอบรมและให้ความรู้ การจดันิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล ค่อนขา้งน้อย ด้านการบริหารและการจดัการในประเด็นของห้องปฏิบติังานประกนั
คุณภาพ และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานประกนัคุณภาพยงัไม่เพียงพอ ดา้นงบประมาณ ไดรั้บ
งบประมาณสนบัสนุนไม่เพียงพอ และดา้นผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของ สมศ. สถานศึกษา
ไดด้ าเนินงานทุกมาตรฐาน ส่วนใหญ่มีการด าเนินงานเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
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จาก สมศ. มีบางมาตรฐานมีความพร้อมค่อนขา้งน้อย 2. ปัญหาการด าเนินการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ภายในสถานศึกษา พบว่า ประเด็นท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดในการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่สถานศึกษาขาดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ประกนัคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง และประเด็นท่ีเป็นปัญหานอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ บุคลากรเกิดการสับสน ใน
การด าเนินงานเน่ืองจากแนวทางการด าเนินงานจากหน่วยงานต้นสังกัด และจาก สมศ. ความ
พอเพียงของแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนนอ้ย และงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพ 3. ศึกษาความพอใจของผูป้กครองนกัเรียน อาชีพรับราชการ รับจา้งและเกษตรต่อ
การจดัการศึกษา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูป้กครองมีความพอใจ
ระบบป้องกนัส่ิงเสพยติ์ด อบายมุขในโรงเรียนมากท่ีสุด และมีความพอใจเก่ียวกบันกัเรียน สามารถ
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศได ้นอ้ยท่ีสุด 4. เปรียบเทียบความพอใจของผูป้กครองนกัเรียน อาชีพรับ
ราชการ รับจา้งและเกษตรกรต่อการจดัการศึกษา พบวา่ผูป้กครองนกัเรียนอาชีพรับราชการ รับจา้ง
และเกษตรกรมีความพอใจต่อการจดัการศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกนัโดยผูป้กครองนกัเรียน
อาชีพรับราชการกบัผูป้กครองนักเรียนอาชีพรับจา้งและผูป้กครองนกัเรียนอาชีพรับราชการกบั
ผูป้กครองนกัเรียนอาชีพเกษตรกรมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส่วนผูป้กครองนกัเรียนอาชีพรับจา้งกบัผูป้กครองนกัเรียนอาชีพเกษตรกร มีความพอใจไม่แตกต่าง
กนั และการวิจยัของ อารีย์ศักดิ์  พงษ์นิรันดร ได้ศึกษาการพฒันางานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนในอ าเภอวงัน ้าเขียว จงัหวดันครราชสีมา ผลการวจิยัพบวา่ (1) โรงเรียนในอ าเภอวงัน ้ าเขียว 
จงัหวดันครราชสีมา มีการด าเนินการพฒันางานประกนัคุณภาพภายในทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากโดย
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดและรองลงไปเรียงตามล าดบัไดแ้ก่ ดา้นการบริหารและสารสนเทศของ
โรงเรียน และดา้นการวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ตามล าดบั (2) โรงเรียนท่ีไดรั้บการประเมิน
ภายนอกในรอบท่ีสองแลว้กบัโรงเรียนท่ียงัไม่ไดรั้บการประเมินมีการด าเนินการพฒันางานประกนั
คุณภาพภายในโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

5.2.7.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ด้านการ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จ าแนกตามสถานภาพ เพศ 
ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวิจยัพบว่า ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการ
จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีบทบาทในการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
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รายงานประเมินคุณภาพภายใน แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คจิตร พงษ์ค าพันธ์ ได้
ศึกษา การด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบวา่ 1) การด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดบั
มาก โดยพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือการพฒันามาตรฐานการศึกษา รองลงมาคือการจดัระบบ
บริหารและสารสนเทศ และการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ตามล าดบั 2) ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกนั มีการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยพบวา่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามากกวา่ครู 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ ผลการวิจยัพบวา่ ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการจดัท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและครูผูส้อน
ท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นในการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในไม่
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธชัย น้อยทรง ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร พบว่า 
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ ผลการวิจยัพบว่า ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการ
จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหาร
และครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นในการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยุทธชัย น้อยทรง ไดศึ้กษา
สภาพและปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามุกดาหาร พบวา่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัญหา
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร 
โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้น
การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีอยูใ่นสถานศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นในการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น
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รายงานประเมินคุณภาพภายในไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธนิตย์ ไชยแก้ว ได้
ศึกษา สภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
แพร่ เขต 2 โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน
โดยภาพรวม เปรียบเทียบการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดต่างกนั คือ ขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในโรงเรียน พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมีสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียน ไม่แตกต่างกนั 

5.2.8 ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ เพศ ประสบการณ์ และขนาดของ
สถานศึกษา  

5.2.7.1 ผลการวจิยั พบวา่ ความคิดเห็นต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการจดัให้มีการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดยภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าปัญหา
การด าเนินการสูงสุดคือ การน าผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานในสถานศึกษาตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย 
รองลงมาคือ การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้ในการปรับปรุงหรือวางแผนในการ
จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบติัการในปีต่อไป การน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาและการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง การด าเนินการตามระบบการประดนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ยตามล าดบั เปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพ พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติอยู่ท่ีระดบั .01 อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อนมีสภาพแตกต่างกนัโดยหนา้ท่ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จ าเริญ สีสังข์
และคณะ ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การศึกษาการด าเนินงานพฒันาการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวดัก าแพงเพชรโดยศึกษาการด าเนินงาน
พฒันาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษา
จงัหวดัก าแพงเพชรและเปรียบเทียบการด าเนินงานพฒันาการประกนัคุณภาพภายในของผูบ้ริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดก าแพงเพชรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการบริหารและขนาดโรงเรียน ผลการศึกษาพบว่า 1.โรงเรียนประถมศึกษาสังกดั
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชรมีการด าเนินงานพฒันาการประกนัคุณภาพภายในทั้ง 
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4 ดา้น คือ การตรวจสอบสภาพโรงเรียน การจดัท าแผน การท าแผนสู่การปฏิบติั และการตรวจสอบ
คุณภาพอยู่ในระดับมาก 2. เปรียบเทียบการด าเนินงานพฒันาการประกันคุณภาพภายในของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชร 2.1 ผูบ้ริหารมี
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต ่ากว่าผูบ้ริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีการ
ด าเนินงานพฒันาการประกนัคุณภาพภายในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 2.2 ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณ์ในการบริหาร 1 – 10 ปี กบั 11 ปีข้ึนไป แตกต่างกนั
อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ 2.3 ผูบ้ริหารท่ีมาจากโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกันมีการด าเนินงาน
พฒันาการประกนัคุณภาพภายใน ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการตรวจสอบสภาพโรงเรียนการจดัท าแผนและการน าแผนสู่การ
ปฏิบติัมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตาม เพศ 
ประสบการณ์ และขนาดของสถานศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ คนึง
นิจ อุตรพงศ์ ได้ศึกษาการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรณีศึกษา
โรงเรียนห้วยมา้วิทยาคม สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัแพร่ เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบส ารวจ แบบ
สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม จ านวน 4 ฉบบั สถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนตวัแปรเดียว และการเปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวิธีการของทูคี ผลการวิจยั
พบวา่ 1. สภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา ไดศึ้กษาสภาพการด าเนินงาน 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ ด้านบุคลากร ด้านการบริหาร ด้านการจดัการดา้นงบประมาณ และดา้นผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงาน พบวา่ สถานศึกษาไดด้ าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาทุกดา้น ซ่ึงครอบคลุม
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านบุคลากร ความพร้อมในประเด็นของจ านวน
บุคลากรท่ีปฏิบติังานไม่เพียงพอ การจดัการอบรมและให้ความรู้ การจดันิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
ค่อนขา้งน้อย ดา้นการบริหารและการจดัการในประเด็นของห้องปฏิบติังานประกนัคุณภาพ และ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบติังานประกนัคุณภาพยงัไม่เพียงพอ ด้านงบประมาณ ได้รับงบประมาณ
สนบัสนุนไม่เพียงพอ และดา้นผลการด าเนินงานตามมาตรฐานของ สมศ. สถานศึกษาไดด้ าเนินงาน
ทุกมาตรฐาน ส่วนใหญ่มีการด าเนินงานเพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. มีบาง
มาตรฐานมีความพร้อมค่อนขา้งน้อย 2. ปัญหาการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ภายใน
สถานศึกษา พบว่า ประเด็นท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุดในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าสถานศึกษาขาดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการประกนัคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง และประเด็นท่ีเป็นปัญหาน้อยท่ีสุด ได้แก่ บุคลากรเกิดการสับสน ในการด าเนินงาน
เน่ืองจากแนวทางการด าเนินงานจากหน่วยงานตน้สังกดั และจาก สมศ. ความพอเพียงของแหล่ง
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เรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนนอ้ย และงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพ 3. 
ศึกษาความพอใจของผูป้กครองนกัเรียน อาชีพรับราชการ รับจา้งและเกษตรต่อการจดัการศึกษา ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูป้กครองมีความพอใจระบบป้องกนัส่ิง
เสพยติ์ด อบายมุขในโรงเรียนมากท่ีสุด และมีความพอใจเก่ียวกบันกัเรียน สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได ้นอ้ยท่ีสุด 4. เปรียบเทียบความพอใจของผูป้กครองนกัเรียน อาชีพรับราชการ รับจา้ง
และเกษตรกรต่อการจดัการศึกษา พบวา่ผูป้กครองนกัเรียนอาชีพรับราชการ รับจา้งและเกษตรกรมี
ความพอใจต่อการจดัการศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกนัโดยผูป้กครองนกัเรียนอาชีพรับราชการ
กบัผูป้กครองนกัเรียนอาชีพรับจา้งและผูป้กครองนกัเรียนอาชีพรับราชการกบัผูป้กครองนกัเรียน
อาชีพเกษตรกรมีความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนผูป้กครอง
นกัเรียนอาชีพรับจา้งกบัผูป้กครองนกัเรียนอาชีพเกษตรกร มีความพอใจไม่แตกต่างกนั และการวิจยั
ของ อารีย์ศักดิ์ พงษ์นิรันดร ไดศึ้กษาการพฒันางานประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนในอ าเภอวงัน ้ า
เขียว จงัหวดันครราชสีมา ผลการวจิยัพบวา่ (1) โรงเรียนในอ าเภอวงัน ้ าเขียว จงัหวดันครราชสีมา มี
การด าเนินการพฒันางานประกนัคุณภาพภายในทุกด้านอยู่ในระดบัมากโดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุดและรองลงไปเรียงตามล าดบัไดแ้ก่ ดา้นการบริหารและสารสนเทศของโรงเรียน และดา้นการ
วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ตามล าดบั (2) โรงเรียนท่ีไดรั้บการประเมินภายนอกในรอบท่ีสอง
แลว้กบัโรงเรียนท่ียงัไม่ไดรั้บการประเมินมีการด าเนินการพฒันางานประกนัคุณภาพภายในโดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

5.2.8.2 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ด้านการจัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง จ าแนกตามสถานภาพ เพศ ประสบการณ์ และขนาดของ
สถานศึกษา 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพ ผลการวิจยัพบว่า ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการจดั
ให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีบทบาทในการจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ คจิตร พงษ์ค าพันธ์ ไดศึ้กษา การด าเนินงานตาม
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 พบว่า 1) การด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก โดยพบว่า ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือการพฒันามาตรฐานการศึกษา รองลงมาคือการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
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และการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ตามล าดบั 2) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
มีต าแหน่งหนา้ท่ีต่างกนั มีการด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยพบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามีการด าเนินงาน
ตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามากกวา่ครู 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามเพศ ผลการวิจยัพบวา่ ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการจดัให้มีการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีเพศ
ต่างกนัมีความคิดเห็นในการจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ไม่แตกต่างกนั ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ยุทธชัย น้อยทรง ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร พบว่า ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร โดยรวมไม่แตกต่างกนั 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามประสบการณ์ ผลการวิจยัพบว่า ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้นการจดั
ให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นในการจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยุทธชัย น้อยทรง ไดศึ้กษาสภาพและปัญหา
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร 
พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อปัญหาการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามุกดาหาร โดยรวมไม่
แตกต่างกนั 

กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ดา้น
การจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนท่ีอยูใ่นสถานศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นในดา้นการจดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง ไม่แตกต่างกนัซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธนิตย์ ไชยแก้ว ได้ศึกษา สภาพการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียน ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแพร่ เขต 2 โดยมี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนโดยภาพรวม 
เปรียบเทียบการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดต่างกนั คือ ขนาดใหญ่ ขนาด
กลาง ขนาดเล็ก และเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
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โรงเรียน พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมีสภาพการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
โรงเรียน ไม่แตกต่างกนั 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน ต่อการศึกษา
ปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 มีขอ้เสนอแนะเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 5.3.1.1 ดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาควรให้ทุกฝ่ายเห็น
ความส าคญัในการพฒันามาตรฐานการศึกษาขององค์กร ทุกฝ่ายควรพฒันาความเป็นผูน้ าทาง
วชิาการ ทุกฝ่ายควรจดัท ามาตรฐานแต่ละกลุ่มสาระ 
 5.3.1.2 ด้านการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสถานศึกษาให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ควรมีแนวทางการด าเนินการในการจัดท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
 5.3.1.3 ด้านการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ สถานศึกษาควรมีการจดัท าข้อมูลเป็น
ปัจจุบนัและต่อเน่ืองรองลงมาคือควรมีระบบสารสนเทศการบริหารการจดัการ 
 5.3.1.4 ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา บุคลากรท่ีได้
รับผิดชอบในกิจกรรม โครงการ ควรด าเนินงานตามแผนพฒันาท่ีจดัท าไว ้สถานศึกษาควรการ
นิเทศ ติดตาม การปฏิบติักิจกรรมตามแผนพฒันา 
 5.3.1.5 ดา้นการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาควรมีเกณฑ์และแนวทาง
ในการตรวจสอบท่ีชดัเจนและเป็นระบบ ทุกฝ่ายควรร่วมกนัวางแผนในการตรวจสอบ 
 5.3.1.6 ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาควรมี
แนวทางในการประเมินท่ีชดัเจนทุกคร้ัง สถานศึกษาควรมีการนิเทศการปฏิบติังานก่อนการประเมิน 
 5.3.1.7 ดา้นการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน สถานศึกษา
ควรเห็นความส าคญัในการรายงานคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาควรมีผูรั้บผิดชอบในการรายงาน
บุคคลากร 
 5.3.1.8 ด้านการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองสถานศึกษาควรก าหนดวิธีการ
ปฏิบติังานในระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และผูบ้ริหารสถานศึกษาควรนิเทศ ก ากบั ติดตาม
สม ่าเสมอ 
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 5.3.2.1 ควรมีการน าผลไปใชใ้นงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาต่อไป  
 5.3.2.2 ควรมีการน าผลการวิจยัไปใช้ในงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาต่อไป 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 5.3.3.1 ควรมีการศึกษา วเิคราะห์ วจิยั เก่ียวกบัการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ดว้ยการวจิยัเชิงคุณภาพ  
 5.3.3.2 ควรศึกษาปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในสถานศึกษาระดบัอ่ืน ๆ และเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ 
 5.3.3.3 ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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2542.  

กรมวชิาการ. การวางแผนพฒันาคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2539.  
กระทรวงศึกษาธิการ.  แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ, 2553. 
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ภทัราพร เกษสังข์. การวิจัยทางการศึกษา. เลย : ภาควิชาวิจยัและประเมินผลการศึกษา คณะครุ
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วนัทยา วงศศิ์ลปภิรมณ์ และคนอ่ืนๆ. การประกันคุณภาพการศึกษา ชุดอบรมผู้บริหาร :ประมวล
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วาสนา สุขกระสานติ. โลกของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2541.  
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3. แผนปฏิบัติการ, 2556. (อดัส าเนา).  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. การน ามาตรฐานสู่โรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : 

องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุครุภณัฑ,์ 2546.  
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองคก์ารมหาชน . หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ระกับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน. กรุงเทพมหานคร : 
21 เซ็นจูร่ี, 2546.  

ส านักนิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา.  แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา. 
กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2545.  

ส านกันิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา. การน ามาตรฐานสู่โรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : องคก์าร
รับส่งสินคา้และพสัดุครุภณัฑ,์ 2546 .  

ส านกันิเทศและพฒันามาตรฐานการศึกษา. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  การน า
มาตรฐานสู่โรงเรียน. กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุครุภณัฑ,์ 2546 .  

สุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท.์ แผนพัฒนาคือเป้าหมายท้าทายสู่การปฏิบัติ ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองการ
พฒันาสถานศึกษาเข้าสู่ระบบประกนัคุณภาพภายใน เล่ม 1-8. ก าแพงเพชร : ส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชร, 2545.  

อุทุมพร อามรมาน. ศ.ดร.. ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา. เล่มท่ี ป01. 
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพฟั์นน่ี, 2543.  

 

2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
คจิตร พงษ์ค  าพนัธ์. “การด าเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 3”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย, 2550.  

คะนึงนิจ อุตรพงศ์.  “การด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา : กรณีศึกษา
โรงเรียนห้วยมา้วิทยาคมสังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัแพร่”.  วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั :สถาบนัราชภฏัอุตรดิตถ,์ 2546.  
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ประถมศึกษาสังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชร”. การศึกษาค้นคว้า
อสิระการศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยันเรศวร, 2544.  
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ณฐัฐินนัท ์พราหมณ์สังข ์และคนอ่ืน ๆ.  “สภาพและปัญหาการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา
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อสิระการศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยันเรศวร, 2544.  
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ลาดกระบงั, 2545. 

วิชัย เหมืองหม้อ.  “สภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุตรดิตถ์”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. 
บณัฑิตวทิยาลยั : สถาบนัราชภฏัอุตรดิตถ์, 2546.  
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วทิยาลยั :  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์, 2550.  

สมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ. อา้งใน สมบติั เสนวิรัช. “การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนท่ีผา่นการประเมินจากส านกัรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กรณี
ตวัอยา่ง 3 โรง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแพร่ เขต 1”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
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จงัหวดันครราชสีมา”. การค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต . บณัฑิตวิทยาลัย :
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มหาสารคาม, 2551.  

อุดม หงส์อินทร์ . “สภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
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เลขท่ีแบบสอบถาม   
แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง  ปัญหา การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึน โดยมีวตัถุประสงคเ์ก็บขอ้มูลเพื่อการวิจยั เร่ือง ความคิดเห็น
ต่อปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3 ซ่ึงผลการวจิยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการบริหารงานโรงเรียน กล่าวคือ 
ท าใหท้ราบถึง ปัญหาการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จะเป็นขอ้มูลสารสนเทศใหผู้ท่ี้
เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุงโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพใน
การเตรียมการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา มากยิง่ข้ึน แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
คือ 

 ตอนที ่1 สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพ เพศ และประสบการณ์ของผูต้อบแบบสอบถาม         
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนต่อปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต    

จึงใคร่ขอความกรุณาท่าน ไดโ้ปรดตอบค าถามตามสภาพความเป็นจริง และค าตอบน้ี 
จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่านแต่ประการใด แต่จะน าไปวิเคราะห์ในภาพรวม เพื่อใช้
พฒันาการบริหารการศึกษา 

    ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอยา่งสูง 

นายสมหมาย   กุลสังขาร 
นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  (    )   หนา้รายการท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

 

1. สถานภาพ 
 (  )  ผูบ้ริหารสถานศึกษา   (   )  ครูผูส้อน 
  

 2.  เพศ 
 (  )  ชาย   (   )  หญิง 
 
3. ประสบการณ์การท างาน 

(   )  ประสบการณ์นอ้ยกวา่  10 ปี 
(   )  ประสบการณ์มากกวา่  10 ปี 

 
4. โรงเรียนท่ีท่านท าการสอนเป็นโรงเรียนขนาดใด 
 (    )   ขนาดเล็ก    ( มีนกัเรียนไม่เกิน 120 คน ) 
 (    )   ขนาดกลาง ( มีนกัเรียนตั้งแต่ 121 - 300 ) 
 (    )   ขนาดใหญ่  ( มีนกัเรียนตั้งแต่ 301คนข้ึนไป ) 
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ตอนที ่ 2 ปัญหา การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ค าช้ีแจง      โปรดพิจารณาวา่สถานศึกษาของท่านมีปัญหาการด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยเร่ืองระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแต่ละขอ้ต่อไปน้ีมากนอ้ย
เพียงใด แลว้ท าเคร่ืองหมาย     ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัของปัญหาการด าเนินการของ
สถานศึกษาของท่าน  

5    หมายถึง  มีระดบัสภาพการด าเนินงาน   มากท่ีสุด 
                4    หมายถึง  มีระดบัสภาพการด าเนินงาน   มาก     

3 หมายถึง  มีระดบัสภาพการด าเนินงาน  ปานกลาง   
                2    หมายถึง  มีระดบัสภาพการด าเนินงาน  นอ้ย     
                1    หมายถึง  มีระดบัสภาพการด าเนินงาน  นอ้ยท่ีสุด 

 
ตัวอย่างการตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อ
ที่ 

สภาพปัญหา 
ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 

ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      

0 การวิเคราะห์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ เพื่อก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   

     

00 การวเิคราะห์มาตรฐานระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานของ ส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) เพื่อก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   

     
 

 
ค าอธิบายตัวอย่าง 
             ขอ้ (0) แสดงวา่ ผูต้อบพิจารณาเห็นวา่ มีระดบั ปัญหา การประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปานกลาง จึงท าเคร่ืองหมายลงในช่อง ปานกลาง 
            ขอ้ (00) แสดงวา่ ผูต้อบพิจารณาเห็นวา่ มีระดบั ปัญหา การประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษานอ้ยท่ีสุด จึงท าเคร่ืองหมายลงในช่อง นอ้ยท่ีสุด 
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ข้อ
ที่ 

สภาพปัญหา 
ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 

ด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      

1 การขาดการวเิคราะห์มาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ เพื่อก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   

     

2 การขาดการวิเคราะห์มาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ 
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) เพื่อก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   

     

3 การขาดการวเิคราะห์มาตรฐานสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา   

     

4 การขาดการวเิคราะห์มาตรฐานของส านกังานตน้สังกดั คือ ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต   เพื่อก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   

     

5 การขาดการศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา ชุมชนและ
ศกัยภาพของสถานศึกษา เพื่อก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา   

     

6 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้นส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ หรือ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์ารมหาชน) หลกัสูตร และหน่วยงานตน้สังกดั  

     

7 การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพท่ีมีคุณสมบติั
ไม่เหมาะสม 

     

8 
 

การมีการก าหนดบทบาทหน้า ท่ีของคณะกรรมการจัดท า
แผนพฒันาคุณภาพไม่ชดัเจนและไม่ครอบคลุม 

     

9 การขาดการก าหนดแนวทางปฏิบติัในการจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพคุณภาพการศึกษาและแจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบโดยทัว่กนั 
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ข้อ
ที่ 

สภาพปัญหา 
ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 

ด้านการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     

10 การไม่ไดศึ้กษาความตอ้งการ ดา้นคุณภาพการศึกษาของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อน ามาวางแผน
พฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

     

11 การขาดการศึกษานโยบาย กฎระเบียบ แนวปฏิบติัและแนวโนม้
การพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อน ามาวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     

12 การขาดการศึกษาจุดแขง็และจุดอ่อนของสถานศึกษาเพื่อน ามา
วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

     

13 การขาดการศึกษาโอกาสและปัญหาอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้ม
เพื่อน ามาวางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

     

14 การก าหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจและกลยทุธ์ของการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา ไม่สอดคลอ้งกบัสภาพของสถานศึกษา 
ชุมชน และศกัยภาพของสถานศึกษา 

     

15 การจดัท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพ
การศึกษาในแต่ละปีไม่สอดคลอ้งกบัภารกิจและยทุธศาสตร์ของ
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

     

16 การก าหนดวธีิการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พฒันาคุณภาพในแต่ละปีไม่ชดัเจนและไม่เหมาะสม 

     

17 การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยขาด
ความร่วมมือกนัของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนผูป้กครอง ชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

     

18 การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาไม่
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของสถานศึกษา 
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ข้อ
ที่ 

 
สภาพปัญหา 

ระดับปัญหา 
5 4 3 2 1 

ด้านจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ      

19 
การก าหนดระบบโครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษา
ไม่ชดัเจน 

     

20 
การจดัระบบโครงสร้างของการบริหารงานภายในสถานศึกษาไม่
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของสถานศึกษา 

     

21 
การจดัระบบโครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษาไม่
สะดวก รวดเร็วและเกิดผลดีในการท างาน 

     

22 
การแต่งตั้ งบุคลากรมีคุณสมบัติท่ีไม่ เหมาะสมกับต าแหน่ง
โครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษา 

     

23 การก าหนดขอบเขตภาระงานและความรับผิดชอบให้บุคลากรท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งไม่ชดัเจนและไม่เหมาะสม 

     

24 การแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาไม่เหมาะสม 

     

25 การขาดการก าหนดสารสนเทศท่ีจ าเป็นส าหรับการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

     

26 การไม่ระบุขอ้มูลสารสนเทศท่ีตอ้งจดัเก็บ      
27 การขาดการวางแผนการจดัเก็บขอ้มูลโดยระบุผูเ้ก็บขอ้มูล แหล่งขอ้มูล

วธีิการเก็บขอ้มูล และรายละเอียดการเก็บขอ้มูลอยา่งชดัเจน 
     

28 การไม่มีการด าเนินการเก็บขอ้มูลตามแผนท่ีวางไว ้      
29 การขาดการตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนัของ

ขอ้มูล 
     

30 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดัท าสารสนเทศไม่ถูกตอ้งและไม่เป็น
ปัจจุบนั 

     

31 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดัท าเป็นสารสนเทศไม่เป็นระบบและไม่
สะดวกต่อการน าไปใช ้

     

ด้านด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา      
32 การขาดการจดัใหบุ้คลากรของสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน ผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้งไดศึ้กษาแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
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ข้อ
ที่ 

รายการ 
ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 

33 
การขาดการจดัระบบการนิเทศภายในเพื่อใหเ้กิดการพฒันา
ปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการและ
กิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 

     

34 
การขาดการจดัท าตารางปฏิทินปฏิบติังานตามกิจกรรมท่ีปรากฏ
ในแผนงานโครงการและกิจกรรมของแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

     

35 
การขาดการรายงานการปฏิบติังานต่อผูบ้ริหารเป็นระยะๆอยา่ง
ต่อเน่ืองหรือรายภาคเรียน เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุส าเร็จตาม
แผนงาน 

     

36 การขาดการปฏิบติัการนิเทศภายในและก ากบัติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบติัการ
ประจ าปี 

     

37 การขาดการรายงานผลการนิเทศภายในและการก ากบัติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทราบเพื่อปรับปรุงแกไ้ขอยา่ง
รวดเร็ว 

     

ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา      

38 การแต่งตั้งคณะกรรมการและผูรั้บผดิชอบการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษามีคุณสมบติัไม่เหมาะสม 

     

39 
การขาดการเตรียมความพร้อมของบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

     

40 ขาดการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา      
41 ขาดการตรวจสอบความชดัเจนและความสมบูรณ์ของแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษา 
     

42 ขาดการตรวจสอบคุณภาพการจดัการเรียนรู้      
43 ขาดการตรวจสอบคุณภาพการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
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48 การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามระเบียบการวดัและ
ประเมินผลทางการศึกษาไม่ถูกตอ้งตามหลกัการวดัและ
ประเมินผลการศึกษา 

     

49 การขาดการประชุมช้ีแจงแผนการประเมินมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

     

50 การวางแผนการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่
เหมาะสมไม่ถูกตอ้งชดัเจนและปฏิบติัไดย้าก 

     

51 การขาดการด าเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาตามแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา 

     

52 การวเิคราะห์และสรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาไม่ถูกตอ้ง 

     

ด้านจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน      
53 การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษา

ประจ าปีมีคุณสมบติัไม่เหมาะสม 
     

54 การรวบรวมขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นเพื่อจดัท ารายงาน
คุณภาพการศึกษาประจ าปี (ฉบบัร่าง)ไม่ถูกตอ้งครบถว้น 

     

55 การขาดการน าเสนอรายงานฉบบัร่างต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา 
คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาความถูกตอ้ง
ของเน้ือหาสาระในรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

     

ข้อ
ที่ 

สภาพปัญหา 
ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 
44 ขาดการตรวจสอบการวดัและประเมินผล      
45 ขาดการตรวจสอบการบริหารสถานศึกษา      
ด้านจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     

46 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษามีคุณสมบติัไม่เหมาะสม 

     

47 การขาดการประชุมช้ีแจงระเบียบการวดัและประเมินผล
การศึกษาของสถานศึกษาใหผู้เ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบอยา่งชดัเจนและ
ทัว่ถึง 
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ข้อ
ที่ 

สภาพปัญหา 
ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 

ด้านจัดให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง        

56 การจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา(SSR) 
ประจ าปีการศึกษามีเน้ือหาสาระไม่ถูกตอ้งครบถว้นและขาด
ความต่อเน่ือง 

     

57 การขาดการเผยแพร่รายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
(SSR) ประจ าปีการศึกษาต่อผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น 

     

58 การขาดการน าผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาใชใ้นการ
ปรับปรุงการด าเนินงานในสถานศึกษาตามแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

     

59 การขาดการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใชใ้นการ
ปรับปรุงหรือวางแผนในการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบติัการในปีต่อไป 

     

60 การด าเนินการตามระบบการประดนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ไม่ต่อเน่ืองในแต่ละปีการศึกษา 

     

61 การขาดการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและการตรวจ 
สอบคุณภาพการศึกษามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

     

ขอขอบพระคุณทีก่รุณาตอบแบบสอบถามครบทุกข้อ 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 
1. นายสมพนัธ์ โพยนอก  
  - วฒิุการศึกษาการศึกษามหาบณัฑิต(กศ.ม.)สาขาการบริหารการศึกษา 
  - ต  าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโนนธาตุ 
    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3  
    เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 
 
2. นายสุนทร หร่ีอินทร์ 

- วฒิุการศึกษาการศึกษามหาบณัฑิต(กศ.ม.)สาขาการบริหารการศึกษา 
  - ต  าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นกอกโนนแต ้
    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3  
    เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นวจิยัและภาษาไทย 
 
3. นายจรัญ  อนิทวฒัน์วงษา 

- วฒิุการศึกษาการศึกษามหาบณัฑิต(กศ.ม.)สาขาการบริหารการศึกษา 
  - ต  าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นส าราญ 
    ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต3  
    เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผลทางการศึกษา 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 176 

ที่ ศธ 6012(2)/ว486 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/ 7 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 
 

    1 กรกฎาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
 

เจริญพร      นายสุนทร  หร่ีอินทร์ 
 

  ดว้ย นายสมหมาย  กุลสังขาร นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205179 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ปัญหาการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกขอนแก่น เขต  ” ใน
การน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัใหไ้ดรั้บ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้ 
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  
 

  จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   
 

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว486 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/ 7 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 
 

    1 กรกฎาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
 

เจริญพร      นายสมพนัธ์  โพยนอก 
 

  ดว้ย นายสมหมาย  กุลสังขาร นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205179 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ปัญหาการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกขอนแก่น เขต  ” ใน
การน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัใหไ้ดรั้บ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้ 
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  
  

จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   
 

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว486 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
9/ 7 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 
 

    1 กรกฎาคม 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
 

เจริญพร      นายจรัญ  อินทวฒัน์วงษา 
 

  ดว้ย นายสมหมาย  กุลสังขาร นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205179 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ปัญหาการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกขอนแก่น เขต  ” ใน
การน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัใหไ้ดรั้บ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นวา่ท่านเป็นผูมี้ 
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอยา่งดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  
  

จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   
 

ขอเจริญพร 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(Index Of Consistency : IOC) 

------------------------------- 
เร่ือง ปัญหาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 

ช่ือนักศึกษา นายสมหมาย  กลุสังขาร 
 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
1. นายสมพนัธ์  โพยนอก  
  วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต(กศ.ม.)สาขาการบริหารการศึกษา 
  ต าแหน่งปัจจุบนั ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโนนธาตุ 
2. นายสุนทร  หร่ีอินทร์ 

วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต(กศ.ม.)สาขาการบริหารการศึกษา 
  ต าแหน่งปัจจุบนั ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นกอกโนนแต ้
3. นายจรัญ  อินทวฒัน์วงษา 

วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต(กศ.ม.)สาขาการบริหารการศึกษา 
  ต าแหน่งปัจจุบนั ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นส าราญ 
ค าช้ีแจง 

แบบประเมินดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม ท าข้ึนเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงและ 
ความเหมาะสมของเน้ือหาค าถาม โดยในแต่ละขอ้หากท่านผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาเห็นวา่ ค าถามในขอ้ 
ใดท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัตามความคิดเห็นของท่าน กรุณาโปรดใหค้ะแนนดงัน้ี 

 
ใหค้ะแนน +1 หมายถึง แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
ใหค้ะแนน   0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
ใหค้ะแนน  -1 หมายถึง แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง 
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แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(Index Of Consistency : IOC) 

 
ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

การพจิารณาของ 
ผู้เช่ียวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา - - - - - 

1 การขาดการวเิคราะห์มาตรฐานของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เพื่อก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

2 การขาดการวเิคราะห์มาตรฐานระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐานของ ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) เพื่อก าหนด
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

3 การขาดการวเิคราะห์มาตรฐานสาระการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลกัสูตร
สถานศึกษา เพื่อก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา   

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

4 การขาดการวเิคราะห์มาตรฐานของส านกังานตน้สังกดั
คือ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต   เพื่อก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา   

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

5 การขาดการศึกษาและวเิคราะห์สถานภาพของ
สถานศึกษา ชุมชนและศกัยภาพของสถานศึกษา เพื่อ
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

6 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไม่
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้น
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ หรือ 
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 
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ข้อ 
 

ข้อค าถาม 
การพจิารณาของ 

ผู้เช่ียวชาญ 
 
∑R 

 
IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ต่อ) - - - - - 

 การศึกษา (องคก์ารมหาชน) หลกัสูตร และหน่วยงาน
ตน้สังกดั 

     

7 การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพ
ท่ีมีคุณสมบติัไม่เหมาะสม 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

8 การมีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
จดัท าแผนพฒันาคุณภาพไม่ชดัเจนและไม่
ครอบคลุม 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

9 การขาดการก าหนดแนวทางปฏิบติัในการจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพคุณภาพการศึกษาและแจง้ให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบโดยทัว่กนั 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

10 การไม่ไดศึ้กษาความตอ้งการ ดา้นคุณภาพ
การศึกษาของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาเพื่อน ามาวางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 
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ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

การพจิารณาของ 
ผู้เช่ียวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

คนท
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- - - - - 

11 การขาดการศึกษานโยบาย กฎระเบียบ แนวปฏิบติั
และแนวโนม้การพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อน ามาวางแผน
พฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

12 การขาดการศึกษาจุดแขง็และจุดอ่อนของ
สถานศึกษาเพื่อน ามาวางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

13 การขาดการศึกษาโอกาสและปัญหาอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอ้มเพื่อน ามาวางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

14 การก าหนดวสิัยทศัน์ เป้าหมาย พนัธกิจและกลยทุธ์
ของการพฒันาคุณภาพการศึกษา ไม่สอดคลอ้งกบั
สภาพของสถานศึกษา ชุมชน และศกัยภาพของ
สถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

15 การจดัท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษาในแต่ละปีไม่สอดคลอ้งกบั
ภารกิจและยทุธศาสตร์ของการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

16 การก าหนดวธีิการประเมินแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพในแต่ละปีไม่ชดัเจน
และไม่เหมาะสม 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 
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ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

การพจิารณาของ 
ผู้เช่ียวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านจัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ต่อ) 

- - - - - 

17 การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยขาดความร่วมมือกนัของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ริหาร ครู และ
บุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนผูป้กครอง ชุมชน
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

18 การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของ
สถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

ด้านจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ - - - - - 

19 การก าหนดระบบโครงสร้างการบริหารงานภายใน
สถานศึกษาไม่ชดัเจน 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

20 การจดัระบบโครงสร้างของการบริหารงานภายใน
สถานศึกษาไม่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของ
สถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

21 การจดัระบบโครงสร้างการบริหารงานภายใน
สถานศึกษาไม่สะดวก รวดเร็วและเกิดผลดีในการ
ท างาน 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

22 การแต่งตั้งบุคลากรมีคุณสมบติัท่ีไม่เหมาะสมกบั
ต าแหน่งโครงสร้างการบริหารงานภายใน
สถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

23 การก าหนดขอบเขตภาระงานและความรับผดิชอบ
ใหบุ้คลากรท่ีไดรั้บการแต่งตั้งไม่ชดัเจนและไม่
เหมาะสม 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 
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ข้อ 
 

ข้อค าถาม 
การพจิารณาของ 

ผู้เช่ียวชาญ 
 
∑R 

 
IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ (ต่อ) - - - - - 

24 การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัระบบขอ้มูล
สารสนเทศของสถานศึกษาไม่เหมาะสม 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

25 การขาดการก าหนดสารสนเทศท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

26 การไม่ระบุขอ้มูลสารสนเทศท่ีตอ้งจดัเก็บ + 1 + 1 + 1 3 1.00 

27 การขาดการวางแผนการจดัเก็บขอ้มูลโดยระบุผูเ้ก็บ
ขอ้มูล แหล่งขอ้มูลวธีิการเก็บขอ้มูล และรายละเอียด
การเก็บขอ้มูลอยา่งชดัเจน 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

28 การไม่มีการด าเนินการเก็บขอ้มูลตามแผนท่ีวางไว ้ + 1 + 1 + 1 3 1.00 

29 การขาดการตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นและ
เป็นปัจจุบนัของขอ้มูล 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

30 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดัท าสารสนเทศไม่ถูกตอ้ง
และไม่เป็นปัจจุบนั 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

31 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อจดัท าเป็นสารสนเทศไม่
เป็นระบบและไม่สะดวกต่อการน าไปใช ้

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

ดา้นด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา 

- - - - - 

32 การขาดการจดัใหบุ้คลากรของสถานศึกษา 
ผูป้กครอง ชุมชน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดศึ้กษา
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

33 การขาดการจดัระบบการนิเทศภายในเพื่อใหเ้กิด
การพฒันาปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการและกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 
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ข้อ 
 

ข้อค าถาม 
การพจิารณาของ 

ผู้เช่ียวชาญ 
 
∑R 

 
IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ดา้นด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา(ต่อ) 

- - - - - 

34 การขาดการจดัท าตารางปฏิทินปฏิบติังานตาม
กิจกรรมท่ีปรากฏในแผนงานโครงการและ
กิจกรรมของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

35 การขาดการรายงานการปฏิบติังานต่อผูบ้ริหารเป็น
ระยะๆอยา่งต่อเน่ืองหรือรายภาคเรียน เพื่อใหก้าร
ด าเนินงานบรรลุส าเร็จตามแผนงาน 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

36 การขาดการปฏิบติัการนิเทศภายในและก ากบั
ติดตามการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปี 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

37 การขาดการรายงานผลการนิเทศภายในและการ
ก ากบัติดตามการด าเนินงานตามแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบติัการประจ าปีให้ผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งทราบเพื่อปรับปรุงแกไ้ขอยา่ง
รวดเร็ว 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา - - - - - 

38 การแต่งตั้งคณะกรรมการและผูรั้บผดิชอบการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีคุณสมบติัไม่
เหมาะสม 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

39 การขาดการเตรียมความพร้อมของบุคลากรท่ีท า
หนา้ท่ีตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

40 ขาดการวางแผนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา + 1 + 1 + 1 3 1.00 
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ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

การพจิารณาของ 
ผู้เช่ียวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา(ต่อ) - - - - - 

41 ขาดการตรวจสอบความชดัเจนและความสมบูรณ์
ของแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

42 ขาดการตรวจสอบคุณภาพการจดัการเรียนรู้ + 1 + 1 + 1 3 1.00 

43 ขาดการตรวจสอบคุณภาพการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

44 ขาดการตรวจสอบการวดัและประเมินผล + 1 + 1 + 1 3 1.00 

45 ขาดการตรวจสอบการบริหารสถานศึกษา + 1 + 1 + 1 3 1.00 

ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

- - - - - 

46 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามี
คุณสมบติัไม่เหมาะสม 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

47 การขาดการประชุมช้ีแจงระเบียบการวดัและ
ประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
ไดท้ราบอยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

48 การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามระเบียบ
การวดัและประเมินผลทางการศึกษาไม่ถูกตอ้งตาม
หลกัการวดัและประเมินผลการศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

49 การขาดการประชุมช้ีแจงแผนการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

50 การวางแผนการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาไม่เหมาะสมไม่ถูกตอ้งชดัเจนและ
ปฏิบติัไดย้าก 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 
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ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

การพจิารณาของ 
ผู้เช่ียวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา(ต่อ) 

- - - - - 

51 การขาดการด าเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาตามแผนการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

52 การวเิคราะห์และสรุปผลการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาไม่ถูกตอ้ง 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

ด้านจัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงาน 
ประเมินคุณภาพภายใน 

- - - - - 

53 การแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท ารายงานคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีมีคุณสมบติัไม่เหมาะสม 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

54 การรวบรวมขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้นเพื่อ
จดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (ฉบบัร่าง)
ไม่ถูกตอ้งครบถว้น 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

55 การขาดการน าเสนอรายงานฉบบัร่างต่อผูบ้ริหาร
สถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อพิจารณาความถูกตอ้งของเน้ือหา
สาระในรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

56 การจดัท ารายงานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
(SSR) ประจ าปีการศึกษามีเน้ือหาสาระไม่ถูกตอ้ง
ครบถว้นและขาดความต่อเน่ือง 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

57 การขาดการเผยแพร่รายงานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา(SSR) ประจ าปีการศึกษาต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง
อยา่งครบถว้น 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

 



 189 

 
ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

การพจิารณาของ 
ผู้เช่ียวชาญ 

 
∑R 

 
IOC 

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

ด้านการจัดให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง   - - - - - 

58 การขาดการน าผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
มาใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานในสถานศึกษา
ตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

59 การขาดการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามา
ใชใ้นการปรับปรุงหรือวางแผนในการจดัท า
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบติัการ
ในปีต่อไป 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

60 การด าเนินการตามระบบการประดนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาไม่ต่อเน่ืองในแต่ละปีการศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

61 การขาดการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
และการตรวจสอบคุณภาพการศึกษามาพิจารณา
เพื่อปรับปรุงระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ที่ ศธ 6012(2)/512 
 

     
 มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั   วทิยาเขตอีสาน 
 9/ 7 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
 อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 40000 

  5 สิงหาคม 2556 
 

เร่ือง        ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
 

เจริญพร  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกขอนแก่น เขต   
 

 ดว้ย นายสมหมาย  กุลสังขาร นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-มหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขต
อีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205179 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “ปัญหาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกขอนแก่น เขต  ” โดยมี พระ
ครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร. เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.จกัรกฤษณ์  โพดาพล เป็นท่ีปรึกษาร่วม 
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อ
อนุญาตให ้นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ป
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   
 

เจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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Reliability 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
Scale          Scale      Corrected 
Mean         Variance       Item-            Alpha 
if Item        if Item       Total           if Item 
Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

V001         262.7667       278.8057       -.1161           .9190 
V002         263.2000       267.4759        .3772           .9153 
V003         263.0333       266.8609        .5301           .9143 
V004         263.0333       265.5506        .4957           .9143 
V005         263.0333       264.9299        .4855           .9144 
V006         263.1333       269.1540        .3159           .9158 
V007         263.0000       266.6897        .4791           .9145 
V008         262.9667       262.9989        .6058           .9134 
V009         263.2000       270.7172        .2197           .9168 
V010         262.9000       263.7483        .5679           .9137 
V011         263.1000       270.7828        .2390           .9165 
V012         263.0000       266.3448        .4964           .9144 
V013         262.9333       272.3402        .1776           .9170 
V014         263.0000       273.7241        .0974           .9179 
V015         263.0333       265.5506        .4584           .9146 
V016         262.9333       271.7195        .2055           .9167 
V017         263.0000       265.5172        .5380           .9141 
V018         263.2667       266.6161        .3555           .9156 
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V019         263.0667       272.3402        .1844           .9168 
V020         263.1000       268.7828        .3556           .9155 
V021         262.9333       278.3402       -.0923           .9189 
V022         263.0667       269.5126        .3475           .9155 
V023         263.2667       273.0299        .1624           .9169 
V024         263.2333       274.0471        .0979           .9177 
V025         262.8667       274.4644        .1061           .9172 
V026         263.1667       266.5575        .4412           .9148 
V027         263.1000       265.3345        .5204           .9142 
V028         263.2333       267.8402        .3438           .9156 
V029         263.0000       264.6207        .4948           .9143 
V030         263.1667       267.0402        .3880           .9152 
V031         262.9333       279.3747       -.1273           .9197 
V032         263.2000       264.1655        .5646           .9138 
V033         262.9667       266.1023        .5595           .9141 
V034         263.1000       267.4724        .4180           .9150 
V035         263.0667       266.2023        .4712           .9145 
V036         263.0333       265.5506        .4957           .9143 
V037         263.0333       265.2057        .4419           .9147 
V038         263.0000       265.7241        .5276           .9142 
V039         262.9000       261.8862        .7874           .9124 
V040         262.9333       263.5816        .5764           .9136 
V041         263.0333       269.0678        .3062           .9159 
V042         262.8667       264.7402        .5700           .9138 
V043         262.8667       265.2230        .5459           .9140 
V044         262.9333       265.0989        .6114           .9137 
V045         262.9000       271.0586        .2348           .9165 
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V046         262.9000       274.5759        .1000           .9173 
V047         263.0000       266.3448        .4541           .9147 
V048         262.7667       273.0816        .2147           .9164 
V049         263.0667       266.2713        .4319           .9148 
V050         263.0000       269.1724        .3240           .9157 
V051         263.0000       264.6897        .5798           .9138 
V052         262.9667       264.5851        .5322           .9140 
V053         263.1333       269.0161        .2983           .9160 
V054         262.9333       270.3402        .2933           .9160 
V055         262.8667       262.8782        .6634           .9131 
V056         263.0000       263.5862        .5398           .9139 
V057         262.8667       272.3264        .2199           .9164 
V058         262.8333       271.5230        .2645           .9161 
V059         263.0667       262.4092        .5625           .9136 
V060         263.0667       265.9954        .4137           .9150 
V061         263.0333       269.7575        .3003           .9159 

 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 61 
Alpha =    .9166 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 

ช่ือ – สกุล  นายสมหมาย  กุลสังขาร 
 
วนั เดือน ปี เกดิ   20 กุมภาพนัธ์  พ.ศ.2520 
 
สถานทีเ่กดิ    70 หมู่ 15  ต าบลหนองเมก็  อ าเภอหนองสองห้อง  จงัหวดัขอนแก่น  
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   39/1 หมู่ 4 ต าบลโนนธาตุ  อ าเภอหนองสองหอ้ง  จงัหวดัขอนแก่น 
 
ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ.2543   ศาสนศาสตรบณัฑิต (ศน.บ.) คณะสังคมศาสตร์ วชิาเอกสังคมวทิยา
และมานุษยวทิยา  มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2546   ประกาศนียบตัรบณัฑิต (ป.บณัฑิต)สาขาการจดัการและการประเมิน
โครงการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

 
ต าแหน่งงานปัจจุบัน   ครู คศ.1 
 
สถานทีท่ างานปัจจุบัน   โรงเรียนบา้นกอกโนนแต ้ต าบลโนนธาตุ  อ าเภอหนองสองหอ้ง   

   จงัหวดัขอนแก่น 
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