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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้จีดุมุง่หมายเพือ่ 1) ศกึษาองคป์ระกอบและตัวชีวั้ดของการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ของการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บึงกาฬ และ 3) พัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพภายใน สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 3 ระยะ ระยะที่ 1: 
การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน ระยะที่ 2: การศึกษา
สภาพปัจจบุนัและสภาพที ่พงึประสงคข์องการประกันคณุภาพภายใน จากกลุ่มตวัอยา่ง ผู้บริหาร จำานวน 
15 คน และครู จำานวน 190 คน โดยสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ซึ่งสุ่มจาก
ประชากรที่เป็นผู้บริหารและครู จำานวน 429 คน ในสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา
และสถานศึกษาที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ และ ระยะที่ 3: การพัฒนาแนวทาง การประกัน
คุณภาพภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแนวทางการประกันคุณภาพภายใน จำานวน 5 ท่าน เครื่องมือ
ทีใ่ช ้ประกอบด้วย (1) แบบประเมนิสำาหรบัใชป้ระเมินองค์ประกอบและตวัช้ีวัด (2) แบบสอบถามสำาหรบั
ใช้ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการประกันคุณภาพภายใน และ(3) แบบประเมิน
สำาหรับใช้ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง การประกันคุณภาพภายใน สถิติที่ใช้
ในวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. องค์ประกอบการประกันคุณภาพภายใน มีจำานวน 8 องค์ประกอบ และ 32 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1) กำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มี 4 ตัวชี้วัด 2) จัดทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มี11 ตัวชี้วัด 3) การจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ มี 3 ตัวชี้วัด 4) การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 2 
ตัวชี้วัด 5) การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มี 4 ตัวชี้วัด 6) การจัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มี 2 ตัวชี้วัด 7) การจัดทำารายงานประจำาปีที่
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เป็นรายงานประกันคุณภาพภายใน มี 3 ตัวชี้วัด 8) การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อ
เนื่อง มี 3 ตัวชี้วัด 

2. สภาพปัจจุบันของการประกันคุณภาพภายใน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพ ที่พึง
ประสงค์ของการประกันคุณภาพภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. แนวทางที่เหมาะสมสำาหรับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) กำาหนดมาตรฐานและการจัด
ระบบบริหารและสารสนเทศ ประกอบดว้ย 1.1) กำาหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา และ1.2) จดั
ระบบบรหิารและสารสนเทศ 2) กำาหนดแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา การตดิตาม ตรวจสอบการประกนั
คุณภาพภายใน ประกอบด้วย 2.1) จัดทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 2.2) ดำาเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 2.3) 
จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 2.4) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 2.5) จัดทำารายงานประจำาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ 2.6) 
จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

คำ�สำ�คัญ: การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางการประกันคุณภาพ
ภายใน 

Abstract

The purposes of this research were to 1) study the components and indicators of 
internal quality assurance in schools under Bueng Kan Primary Educational Area Office. 2) 
investigate the current condition and the desirable condition of internal quality assurance in 
schools under Bueng Kan Primary Educational Area Office. and 3) develop the guidelines of 
internal quality assurance in schools under Bueng Kan Primary Educational Area Office. This 
research composed of 3 phases. Phase 1: Analysising and synthesising of elements and 
indicators of internal quality assurance. Phase 2: Studying of the current states and desirable 
states of internal quality assurance. By the sample of 15 administrators and 190 teachers 
of 429 administrators and teachers in non-educational institutions which were approved by 
the standards of education and educational institutions with the results of the assessment  
at a fair level, and Phase 3: developing guidelines for quality assurance by a qualified  
appraisal guidelines internal quality assurance of 5 members. The instrument consisted of: 
(1) evaluation form for evaluating components and indicators, (2) questionnaires for studying 
current states and desirable states of internal quality assurance, and (3) assessment forms 
for assessing suitability and feasibility of the internal quality assurance guidelines. Statistics 
used in data analysis consisted of frequency, percentage, imean, and standard deviation.

The findings of this research were as follows:

1. The components of internal quality assurance consisted of 8 components and 32 
indicators: 1) defining the educational standards of schools has 4 indicators, 2) developing 
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an educational management development plan on results based the educational standards of 
schools has 11 indicators, 3) developing the systems of administration and information has 
3 indicators, 4) operating with educational management development plan has 2 indicators 
5) auditing the educational quality has 4 indicators 6) evaluating within the quality standards 
of education has 2 indicators, 7) to do an annual report as self-assessment report (SAR) 
has 3 indicators, and 8) to develop the educational quality continuously has 3 indicators. 

2. The current states of internal quality assurance, as a whole were in moderate level. 
And the desirable states, as a whole were in the highest level. 

3. The appropriate guidelines of internal quality assurance in schools under Bueng 
Kan Primary Educational Area Office had two main activities: 1) the standardization and  
management of information and administration, including: 1.1) to define the educational 
standards of schools and 1.2) to develop the systems of administration and information,  
2) to define educational standards of school, follow up checking the internal quality consisted  
of: 2.1) to develop an educational management development plan on results based  
the educational standards of schools 2.2) to operate with educational management  
development plan; 2.3) to audit the educational quality, 2.4) evaluate within the quality  
standards of education 2.5) to do an annual report as self-assessment report (SAR) and 
2.6) to develop the educational quality with continuously.

Keywords: internal quality assurance, educational quality assurance, the guidelines of 
Internal Quality Assurance 

บทนำา

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พุทธศักราช2553 กล่าวในมาตรา 4 ว่า “การ
ศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการ
ถา่ยทอดความรู ้การฝึก การอบรม การสบืสานทาง
วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการ
จดัสภาพแวดล้อม สงัคม การเรยีนรูแ้ละปจัจยัเกือ้
หนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่ง
การศึกษาเป็นรากฐานสำาคัญที่สุดประการหนึ่งใน
การสรา้งความเจรญิกา้วหน้าและพัฒนาประเทศใน
ด้านต่างๆ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำาคัญอย่าง
ยิ่งในการพัฒนาประเทศ 

ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามีการเชื่อมโยงกับการดำาเนิน
งานของสถานศึกษา ซึ่งจะเห็นว่าในมาตรา 47-
51 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้
ถือวา่การประกนัคณุภาพภายในเปน็สว่นหนึง่ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยสำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งมีฐานะเป็น
องค์การมหาชนทำาหน้าที่การตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษาและสถานศึกษาจะต้องให้ความ
ร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่
สว่นเกีย่วขอ้งกบัสถานศกึษาในการประเมนิ และใน
กรณทีีผ่ลการประเมนิภายนอกของสถานศกึษาใด
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ไมไ่ดต้ามมาตรฐานทีก่ำาหนด จะตอ้งดำาเนนิการให้
มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สถานศึกษานั้นได้ตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาต ิซึง่สอดรบักบันโยบาย
การปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 2552 
– 2561) ที่มุ่งเน้นให้ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อยา่งมคีณุภาพ” โดยมเีปา้หมายหลกัประการหนึง่ 
คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเรยีนรูข้องคนไทย ภายใต้มาตรการการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552:15 ) 

ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
น้ัน จะต้องมีการประกันคุณภาพการภายในอยู่
ในกระบวนการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งมีแนวทาง
ในการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ได้แก่ 
กำาหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา จดัทำา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดำาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัด
ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัด
ใหม้กีารประเมนิคณุภาพภายในตามมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษา จัดทำารายงานประจำาปี ที่
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสถาน
ศึกษาควรมีความตื่นตัวในการดำาเนินการประกัน
คุณภาพภายในอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (สำานัก
ทดสอบทางการศึกษา. 2556 ก: 82-83)

แต่อย่างไรก็ตามจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า ผลการ
ประเมินทั้งจากหน่วยงานภายในประเทศและต่าง
ประเทศต่างมีท่าทีและทิศทางที่สอดคล้องตรงกัน
วา่คณุภาพการศกึษาของประเทศไทยยงัต้องไดร้บั
การพัฒนาให้สูงขึ้นและให้มีมาตรฐานระดับสากล 
พรอ้มสง่สญัญาณผา่นสือ่ตา่งๆ ใหจ้ดัเปน็เรือ่งเรง่
ดว่นทีห่นว่ยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งใหค้วามสำาคญั
และเรง่ดำาเนนิการ จากการวเิคราะห์ผลการประเมนิ
คุณภาพภายนอกของสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาตั้งแต่รอบหนึ่งถึง

รอบสาม (พ.ศ.2544-2557) พัฒนาการของผล
การจัดการศึกษาในรอบ 10 ปีที่ผ่านมามีทั้งแบบ
เพิม่ขึน้ คงที ่และลดลง สถานศกึษาทีม่พีฒันาการ
เพิม่ขึน้คอื ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการศกึษาทัง้ 
รอบสองและรอบสาม จำานวน 17,543 โรง ไม่มี
พัฒนาการ คือ ไม่ได้รับการรับรองทั้งรอบสอง
และรอบสาม จำานวน 1,422 โรง พัฒนาการลด
ลง คือ รอบสองได้รับการรับรองแต่รอบสามไม่
รับรอง จำานวน 5,403 โรง พัฒนาการเริ่มดีขึ้น 
คือ ไม่ได้รับรองรอบสองแต่ได้รับการรับรองรอบ
สาม จำานวน 3,593 โรง ในขณะเดียวกันจากการ
วิเคราะหผ์ลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 
พบว่า สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยละ 40 มี
สถานศกึษาทีไ่มไ่ดร้บัรองมาตรฐานการศกึษารอบ
สาม จำานวนตั้งแต่ 30 โรงขึ้นไป และที่น่ากังวล
เป็นลำาดับต่อไป คือ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มากกวา่รอ้ยละ 60 มจีำานวนสถานศกึษาทีไ่มไ่ดร้บั
การรับรองเพิม่ขึน้เมือ่เทียบกับการประเมนิภายนอก
รอบสอง (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. 2558:102-103)

จากการดำาเนนิงานประกนัคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษาท่ียังไม่ประสบความสำาเร็จเท่าท่ี
ควร ซึง่จะเหน็ไดจ้ากการดำาเนนิงานการดำาเนนิการ
ประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาในสงักดัสำา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มี
โรงเรยีนทีย่งัไมไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานการศกึษา
รอบสามจากสำานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) จำานวน 31 โรง จาก
การรายงานการดำาเนินงานการ ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาบางแห่ง
ยงัไมใ่ห ้ความสำาคญักบัระบบการประกนัคณุภาพ
ภายใน การบริหารจัดการยังไม่ครบวงจร PDCA 
เป้าหมายของสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับแผน
พฒันาคณุภาพของตน้สังกัด ส่งผลใหก้ารประเมิน
ไมบ่รรลตุามเกณฑท์ีก่ำาหนด จงึเปน็เหตใุหไ้มบ่รรลุ
ผลตามเกณฑ์ของสำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมนิคณุภาพการศึกษา (สมศ.) และไมบ่รรลุผล
ตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาและแผนปฏบิตัิ
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การของสถานศกึษา ซึง่ทางสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ประถมศกึษาบึงกาฬ ควรส่งเสรมิ ใหก้ารชว่ยเหลือ 
สนบัสนนุ นเิทศตดิตามผลสถานศึกษาใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาใน
ดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพภายในไดอ้ยา่งเปน็
ระบบ เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ
สูงสุดเต็มตามศักยภาพ (สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ. 2558:4 ) 

จากสภาพปญัหาในการดำาเนินงานประกนั
คณุภาพภายในของสถานศกึษาในสงักดัสำานกังาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ทำาให้ผู้
วิจัยตระหนักถึงความสำาคัญที่จะพัฒนาแนวทาง
การดำาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาภายใต้กรอบและนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยยึดเอาแนวทางของการดำา
เนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
หลกัเกณฑข์องกระทรวงศึกษาธกิารและสำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฐานมากำาหนดเป็น
แนวทางการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาบงึกาฬ เพือ่รองรบัการประกนัคณุภาพ
ภายนอกรอบ 4 และเปน็แนวทางการดำาเนนิงานที่
ดอีนัจะเกดิประโยชนต์อ่การประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบและตัวชีว้ดัการ
ประกันคุณภาพภายใน สำาหรับสถานศึกษาสังกัด
สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบงึกาฬ

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาบึงกาฬ 

3. เพือ่พฒันาแนวทางการประกันคุณภาพ
ภายใน สำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

วิธีการวิจัย

ประช�กรและตัวอย่�ง

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัว
ชี้วัดของการประกันคุณภาพภายใน สำาหรับสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา บึงกาฬ

ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน 
การประกันคุณภาพภายใน ได้แก่ ผู้อำานวยการ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
อาจารย์มหาวิทยาลัย จำานวน 5 ท่าน เพื่อยืนยัน 
องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพ
ภายใน 

ระยะท่ี 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่งึประสงคข์องการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ

ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูในสถาน
ศกึษาทีไ่มผ่า่นการรบัรองมาตรฐานการศกึษา และ
สถานศกึษาทีผ่า่นการรบัรองมาตรฐานการศกึษาแต่
ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัพอใช ้จากการประเมนิ
ภายนอกรอบทีส่ามจากสำานักงานรบัรองและประเมนิ
มาตรฐานการศึกษา (สมศ.) สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ปีการศึกษา 
2559 รวมทั้งสิ้น จำานวน 429 คน 

ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูในสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาบึงกาฬที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานการ
ศกึษา และสถานศกึษาทีผ่า่นการรบัรองมาตรฐาน
การศกึษาแต่ผลการประเมนิอยูใ่นระดับพอใช ้จาก
การประเมินภายนอกรอบที่สามจาก สำานักงาน
รับรองและประเมินมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) 
ผู้วิจัยกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
คำานวณขนาดกลุม่ตวัอยา่งของเครจซีแ่ละมอรแ์กน 
(Krejcie and Morgan, 1970 อ้างถึงใน บุญชม 
ศรีสะอาด, 2554) และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) โดยใช้ประเภท
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ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหน่วยการสุ่มได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จำานวน 205 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร 15 
คน ครู 190 คน

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการประกัน
คณุภาพภายใน สำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 
ทา่น โดยใช้วธีิการเลอืกแบบเจาะจง (Purposeive 
Sampling)

เครื่องมือ

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเปน็แบบประเมนิ
องคป์ระกอบและตวัชีว้ดั แบบมาตราสว่นประมาณ
คา่ (Rating Scale) 5 ระดบั ตามขัน้ตอนของลเิคริท์ 
(Likert) (Best and Kahn, 1993) แบบสอบถาม
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการ
ประกันคุณภาพภายในสำาหรับสถานศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบงึกาฬ 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จำานวน 1 ขอ้
คำาถาม ลกัษณะคำาถามเปน็แบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ได้แก่ สถานภาพตำาแหน่งของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยว
กบัสภาพปจัจบุนั และสภาพทีพ่งึประสงคข์องการ
ประกันคุณภาพภายในสำาหรับสถานศึกษาสังกัด
สำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบงึกาฬ 
จำานวน 49 ข้อ และแบบประเมินความเหมาะสม
และความเป็นได้ของแนวทางการประกันคุณภาพ
ภายใน แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ตามขั้นตอนของลิเคิร์ท (Likert) 
(Best and Kahn, 1993) 

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนำามาวิเคราะห์เป็นกรอบแนวคิด
องค์ประกอบและตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพ
ภายใน และยืนยันองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ได้
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 ท่าน

2. สรา้งแบบสอบถามเพือ่สำารวจหาสภาพ
ปัจจุบัน และสภาพท่ีพึงประสงค์ของการประกัน
คณุภาพภายในสำาหรบัสถานศกึษา สงักัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

3. ดำาเนินการขอหนังสือเก็บข้อมูลจาก
ทางคณะศกึษาศาสตรไ์ปยงัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมบึงกาฬ เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง

4. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ส่วนโรงเรียนที่อยู่
ไกลใช้วิธีการส่งทางไปรษณีย์

5. นำาแบบสอบถามทีไ่ดร้บัตอบกลบัคนืมา
ตรวจสอบความสมบรูณข์องการตอบแลว้นำาขอ้มลู
ที่ได้ไปวิเคราะห์ผลด้วยวิธีทางสถิติ

6. นำาผลการศกึษาแนวคิด ทฤษฎแีละงาน
วจิยัทีเ่กี่ยวข้อง มาวิเคราะหอ์งคป์ระกอบและตวัชี้
วัดของการประกันคุณภาพภายใน 

7. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่ 
พงึประสงคข์องการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพ
ภายใน 

8. นำาผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่งึประสงคข์องการดำาเนนิงานการประกนั
คณุภาพภายในมาเปน็แนวทางการดำาเนนิงานการ
ประกันคุณภาพภายในให้มี เหมาะสมและเป็นไป
ได้ในการนำาไปใช้

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัว
ชีว้ดัของการประกนัคณุภาพภายในใชส้ถติพิืน้ฐาน 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระยะท่ี 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่งึประสงคข์องการประกนัคณุภาพภายใน 
แบบสอบถามตอนที ่1 ประเภทผูต้อบแบบสอบถาม 
ใช้การวิเคราะห์ค่าความถี่ ร้อยละ แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
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ของการการประกันคณุภาพภายใน ใชก้ารวเิคราะห์
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการประกัน
คณุภาพภายใน สำาหรบัสถานศกึษาสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ใช้สถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัของการประกนั
คุณภาพภายใน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 32 
ตวัชีว้ดั คอื องคป์ระกอบที ่1 กำาหนดมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษา มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การ
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด 2) สาระสำาคัญที่
กำาหนดในมาตรฐาน 3) กำาหนดคา่เปา้หมายความ
สำาเรจ็ 4) ประกาศค่าเปา้หมายใหผู้เ้กีย่วข้องทราบ 
องค์ประกอบที่ 2 จัดทำาแผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มี 11 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) 
การวิเคราะหส์ภาพปญัหาและความตอ้งการจำาเปน็ 
2) กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้าน
ตา่งๆ 3) กำาหนดวธิกีารดำาเนนิงานกจิกรรมโครงการ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 4) กำาหนด
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอก 
5) กำาหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 6) กำาหนด
บทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วม 7) ใช้
งบประมาณและทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ 8) 
เสนอแผนพฒันาการจดัการศกึษาตอ่คณะกรรมการ
ใหค้วามเหน็ชอบ 9) จดัทำาแผนปฏบิตักิารประจำาป ี
10) กำาหนดปฏิทินการนำาแผนปฏิบัติ 11) เสนอ
แผนปฏบิตักิารประจำาปตีอ่คณะกรรมการใหค้วาม
เห็นชอบ องค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การจัด
โครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาที่
เอ้ือต่อการพัฒนาระบบ 2) กำาหนดผู้รับผิดชอบ
และจัดระบบสารสนเทศ 3) นำาข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา องค์

ประกอบที่ 4 การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  
1) การนำาแผนปฏิบัติการประจำาปีแต่ละปีสู่การ
ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการ
ที่กำาหนดไว้ 2) มีผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิด
ชอบตามทีไ่ดก้ำาหนดอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิ
ประสทิธผิลสงูสดุ องค์ประกอบท่ี 5 การจัดใหมี้การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มี 4 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 1) การกำาหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 2) ติดตามตรวจ
สอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ1 
ครั้ง 3) รายงานและนำาผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
พัฒนา 4) เตรียมการและให้ความร่วมมือในการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วย
งานต้นสังกัด องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ให้มีคณะ
กรรมการประเมนิเขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายในการศึกษา 2) ดำาเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศกึษาโดยใชว้ธิกีารและเครือ่งมอืทีห่ลาก
หลายและเหมาะสม องค์ประกอบที่ 7 การจัดทำา
รายงานประจำาปีท่ีเป็นรายงานประกันคุณภาพ
ภายใน มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การสรุปและจัดทำา
รายงานประจำาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำาหนด 
2) นำาเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการให้ความเห็น
ชอบ 3) เผยแพร่รายงานตอ่สาธารณชน หนว่ยงาน
ตน้สงักดัและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง องคป์ระกอบที ่
8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่1) การส่งเสริมแนวคิด
เรือ่งการประกนัคณุภาพการศกึษาทีมุ่ง่การพฒันา
คณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง 2) สง่เสรมิแนวคดิ
เรือ่งการประกนัคณุภาพการศกึษาทีมุ่ง่การพฒันา
คณุภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ือง 3) เผยแพรผ่ลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้
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เพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งในสถานศกึษา 

2. สภาพปจัจบุนัของการประกนัคุณภาพ
ภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (
=2.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบ
ว่า ทกุองคป์ระกอบอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเรยีง
ลำาดบัคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย คือ การจดัระบบ
บริหารและสารสนเทศ ( =2.81) การจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( =2.79) 
การกำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (
=2.77) การจดัทำารายงานประจำาปีท่ีเป็นรายงาน

ประเมนิคณุภาพภายใน ( =2.77) การดำาเนนิงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
( =2.77) การจัดทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษา ( =2.75) การจัดให้มีการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนือ่งสถานศกึษา 
( =2.74) การจดัใหม้ ีการประเมนิคณุภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ( =2.69) 
ตามลำาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวช้ีวัดในแต่ละ
องคป์ระกอบพบวา่ ทกุตัวช้ีวัดอยูใ่นระดับมาก โดย
ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ตัวชี้วัดที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดระบบสารสนเทศที่
เอือ้ตอ่การประกนัคณุภาพภายในใหเ้ปน็หมวดหมู่
ตามลกัษณะของขอ้มูล ( =2.87) ตัวชีว้ดัท่ีมีค่านอ้ย
ทีส่ดุ คอื การนำาขอ้มลูสารสนเทศไปใชป้ระโยชนใ์น
การประกันคุณภาพภายใน ( =2.77) ด้านการจัด
ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตัว
ชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การรายงานผลการ
ติดตามตรวจสอบการดำาเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ( =2.80) ตัวชี้วัดที่มีค่าน้อย
ทีส่ดุ คือ การนำาผลตดิตามตรวจสอบการดำาเนนิงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (
=2.79) ด้านการกำาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การ
แต่งตั้งคณะทำางานหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทำา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( =2.96) ตัวชี้วัด
ที่มีค่าน้อยที่สุด คือการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ค่าเป้าหมายความสำาเร็จของแต่ละมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ ( =2.60) ด้านการจัดทำารายงานประจำา
ปทีีเ่ปน็รายงานประเมนิคณุภาพภายใน ตวัชีว้ดัทีม่ี
ค่าเฉลีย่มากท่ีสดุ ด้านการเผยแพรร่ายงานประจำา
ปต่ีอหน่วยงาน ต้นสงักดัและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
คือ ( =2.81) ตัวชี้วัดที่มีค่าน้อยที่สุด คือ การเปิด
เผยรายงานประจำาปขีองสถานศกึษาตอ่สาธารณชน 
( =2.75) ดา้นการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ การดำาเนินงานตามกรอบระยะเวลา
ที่กำาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำาปีของสถาน
ศึกษา ( =2.81) ตัวชี้วัดที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ผู้รับ
ผิดชอบปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ( =2.72) ด้านการ
จดัทำาแผนพฒันาการ จดัการศกึษาของสถานศกึษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา ตัวชีว้ดัทีม่คีา่เฉล่ียมากทีสุ่ด คอื การกำาหนด
ปฏิทินการนำาแผนปฏิบัติการประจำาปีสู่การปฏิบัติ
อยา่งชดัเจน ( =2.85) ตวัชีว้ดัทีม่คีา่นอ้ยทีส่ดุ คอื 
การแตง่ตัง้คณะทำางานหรอืผูร้บัผดิชอบในการจดัทำา
แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา ( =2.62) ด้านการ
จดัใหม้กีารพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง
สถานศึกษา ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การ
พฒันาสถานศกึษาใหเ้ปน็องคก์รแหง่การเรยีนรูจ้น
เปน็วฒันธรรมในการทำางานของบคุลากรในสถาน
ศึกษา ( =2.78) ตัวชี้วัดที่มีค่าน้อยที่สุด คือ การ
สง่เสรมิแนวความคิดเรื่องการประกนัคณุภาพการ
ศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดกับทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ( =2.72) ด้านการ
จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา ตัวชีว้ดัท่ีมค่ีาเฉลีย่มาก
ทีส่ดุ คอื การนำาผลการประเมนิคณุภาพภายในมา
ปรบัปรงุพฒันาใหต้รงตามมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศึกษา ( =2.7) ตัวชี้วัดที่มีค่าน้อยที่สุด คือ 
คณะกรรมการดำาเนินการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศกึษาโดยใชวิ้ธีการท่ีหลากหลาย 
( =2.65) ตามลำาดับ

สภาพทีพ่งึประสงคข์องการประกันคณุภาพ
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ภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.18) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า ทุกองค์
ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำาดับค่า
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การจัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ ( =4.75) การกำาหนดมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษา ( =4.32) การจัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ( =4.14) 
การจัดทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา ( =4.13) การจดัทำารายงานประจำาปทีี่
เปน็รายงานประเมนิคณุภาพภายใน ( =410) การ
จดัใหม้ ีการประเมนิคณุภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ( = 4.02) การดำาเนิน
งานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษา ( =4.00) การจัดให้มีการติดตามตรวจ
สอบคุณภาพการศึกษา ( =3.97) ตามลำาดับ เมื่อ
พจิารณาเปน็รายตวัชีว้ดัในแตล่ะองคป์ระกอบ พบ
วา่ ดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ ตวัชีว้ดั
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การนำาข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน์ในการประกันคุณภาพภายใน (
=4.22) ตัวชี้วัดที่มีค่าน้อยที่สุด คือ การจัดระบบ
สารสนเทศที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพภายในให้
เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะของข้อมูล ( =3.79) 
ดา้นการกำาหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การแต่งตั้งคณะ
กรรมการกำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา ( =4.82) ตัวชี้วัดที่มีค่าน้อยที่สุด คือ การ
พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบคา่เปา้หมายความสำาเรจ็
ของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ( =3.95) ด้าน
การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อ
เนื่อง ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จนเป็น
วฒันธรรมในการทำางานของบคุลากรในสถานศกึษา 
( =4.71) ตัวชี้วัดที่มีค่าน้อยที่สุด คือ การส่งเสริม
แนวความคิดเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ( =3.65) ด้านการจัดทำา
แผนพฒันาการ จัดการศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่ง่

คณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตวั
ชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การกำาหนดกลยุทธ์ 
ตวัชีว้ดัความสำาเร็จของโครงการและกจิกรรมตา่งท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ( =4.76) ตัวชี้
วดัทีม่ค่ีาน้อยทีส่ดุ คือ เสนอแผนปฏิบตักิารประจำา
ปีต่อคณะกรรมการให้ความชอบ ( =3.87) ด้าน
การจัดทำารายงานประจำาปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน ตัวช้ีวัดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
การเผยแพร่รายงานประจำาปีต่อหน่วยงาน ต้น
สงักดัและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ( =4.67) ตวัชีว้ดัที่
มคีา่นอ้ยทีส่ดุ คอื การแปลผลจากการรายงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ( =3.72) 
ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ คณะกรรมการดำาเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
โดยเครื่องมือที่หลากหลาย ( =4.29) ตัวชี้วัดที่มี
ค่าน้อยที่สุด คือ การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ( =3.72) ด้าน
การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และ ความ
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย ( =4.24) ตัวชี้
วัดที่มีค่าน้อยที่สุด คือ การดำาเนินงานตามกรอบ
ระยะเวลาทีก่ำาหนดไวแ้ผนปฏบิตักิารประจำาปขีอง
สถานศกึษา ( =3.77) ด้านการจัดใหม้ ีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดท่ีมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ การเตรียมการในการติดตามตรวจ
สอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน ต้นสังกัด (
=4.24) ตัวชี้วัดที่มีค่าน้อยที่สุด คือ การรายงาน

ผลการติดตามตรวจสอบการดำาเนินงานตามแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ( =3.73) 

3. แนวทางทีเ่หมาะสมสำาหรบัการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประกอบดว้ย 
2 กจิกรรมหลกั ไดแ้ก ่1) การกำาหนดมาตรฐานและ
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ประกอบด้วย 
1.1) การกำาหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
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และ 1.2) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 2) 
การกำาหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน 
ประกอบดว้ย 2.1) การจดัทำาแผนพฒันาการจดัการ
ศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศึกษา 2.2)การดำาเนนิงานตาม
แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 2.3) 
การจดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
2.4) การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2.5) การจัด
ทำารายงานประจำาปทีีเ่ปน็รายงานประเมนิคณุภาพ
ภายใน และ 2.6) การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

อภิปรายผล

1. องคป์ระกอบและตวัชีว้ดัของการประกนั
คุณภาพภายใน ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 32 
ตัวชี้วัด คือ องค์ประกอบที่ 1 กำาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มี 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่  
1) การวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด2) สาระ
สำาคัญที่กำาหนดในมาตรฐาน 3) กำาหนดค่าเป้า
หมายความสำาเร็จ 4) ประกาศค่าเป้าหมายให้ผู้
เกีย่วข้องทราบ องคป์ระกอบที ่2 กำาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มี 11 ตัวชี้วัด ได้แก่  
1) การวเิคราะหส์ภาพปญัหาและความตอ้งการจำาเปน็  
2) กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายด้าน
ตา่งๆ 3) กำาหนดวธิกีารดำาเนนิงานกจิกรรมโครงการ
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 4) กำาหนด
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอก 
5) กำาหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 6) กำาหนด
บทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วม 7) ใช้
งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
8) เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะ
กรรมการใหค้วามเหน็ชอบ 9) จดัทำาแผนปฏบิตักิาร
ประจำาป ี10) กำาหนดปฏทินิการนำาแผนปฏบิตั1ิ1) 
เสนอแผนปฏิบัติการประจำาปีต่อคณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบองค์ประกอบที่ 3 การจัดระบบ

บริหารและสารสนเทศ มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การ
จดัโครงสรา้งหรอืระบบการบรหิารของสถานศกึษา
ที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบ 2) กำาหนดผู้รับผิดชอบ
และจัดระบบสารสนเทศ 3) นำาข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษา องค์
ประกอบที่ 4 การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษามี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  
1) การนำาแผนปฏิบัติการประจำาปีแต่ละปีสู่การ
ปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการ
ที่กำาหนดไว้ 2)มีผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิด
ชอบตามทีไ่ดก้ำาหนดอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิ
ประสทิธผิลสงูสดุ องค์ประกอบท่ี 5 การจัดใหมี้การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มี 4 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ 1) การกำาหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 2) ติดตามตรวจ
สอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ1 
ครั้ง 3) รายงานและนำาผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
พัฒนา 4) เตรียมการและให้ความร่วมมือในการ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วย
งานต้นสังกัด องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่1) ให้มีคณะ
กรรมการประเมนิเขา้มามสีว่นรว่มในกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายในการศึกษา 2) ดำาเนินการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศกึษาโดยใชว้ธิกีารและเครือ่งมอืทีห่ลาก
หลายและเหมาะสม องค์ประกอบที่ 7 การจัดทำา
รายงานประจำาปีท่ีเป็นรายงานประกันคุณภาพ
ภายใน มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การสรุปและจัดทำา
รายงานประจำาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน ตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดกำาหนด 
2) นำาเสนอรายงานตอ่คณะกรรมการให้ความเห็น
ชอบ 3) เผยแพร่รายงานตอ่สาธารณชน หนว่ยงาน
ตน้สงักดัและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง องคป์ระกอบที ่
8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง มี 3 ตัวชี้วัดได้แก่ 1) การส่งเสริมแนวคิด
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เรือ่งการประกนัคณุภาพการศกึษาทีมุ่ง่การพฒันา
คุณภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง 2) สง่เสรมิแนวคดิ
เรือ่งการประกนัคณุภาพการศกึษาทีมุ่ง่การพฒันา
คณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง 3) เผยแพรผ่ลการ
พัฒนาคณุภาพการศึกษาและแลกเปล่ียนเรยีนรูเ้พือ่
ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในสถานศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน. (2556 ก: 14-15) ได้กล่าวถึงองค์
ประกอบการประกนัคณุภาพภายใน ประกอบด้วย 
8 องค์ประกอบ และสอดคล้องกับสำานักทดสอบ
ทางการศึกษาสำานกังาน (2554:5-30) ไดก้ลา่วถงึ
องคป์ระกอบการประกนัคณุภาพภายใน ประกอบ
ด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)กำาหนดมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา 2) จดัทำาแผนพฒันาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ 4) ดำาเนินงานตามแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) จัดให้
มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัด
ใหม้กีารประเมนิคณุภาพภายในตามมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดทำารายงานประจำาปี 
ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) จัดให้มี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2. การศกึษาสภาพปัจจุบันของการประกัน
คณุภาพภายในของสถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบึงกาฬ พบวา่ สภาพ
ปจัจบุนัการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพภายใน
ของโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาบงึกาฬ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (X =2.77) เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ 
ระดบัของการดำาเนนิงานการประกนัคุณภาพภายใน 
อยูใ่นระดบัปานกลางทกุดา้น ซึง่สอดคลอ้งกบังาน
วจิยัของเนตรนภา ครองยศ (2558:151) ไดศ้กึษา
รูปแบบการดำาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 5 พบวา่สภาพปจัจบุนั
ของการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพภายในของ
สถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 

สภาพที่พึงประสงค์ของการประกัน
คุณภาพภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิทักษ์ ดวงอา
สงค ์ไดศ้กึษาสภาพความตอ้งการและแนวทางการ
พฒันาการมสีว่นรว่มในการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 (2558:206) พบ
ว่า สภาพความต้องการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก ทั้ง 8 ด้าน โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนือ่ง ดา้นการกำาหนดมาตรฐานของสถาน
ศกึษา ดา้นการจดัทำาแผนพฒันาการจดัการศกึษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน ด้านการติดตามตรวจ
สอบ คุณภาพการศึกษาด้านการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ด้านการ รายงานคุณภาพการศึกษาประจำาปี ด้าน
การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ ดา้นการดำาเนนิ
งานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. แนวทางทีเ่หมาะสมสำาหรบัการประกนั
คณุภาพภายใน สำาหรบัสถานศกึษาสงักัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ประกอบ
ด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การ
กำาหนดมาตรฐานและการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ ประกอบดว้ย 1.1) การกำาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และ1.2) การจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ 2) การกำาหนดแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบการ
ประกนัคณุภาพภายใน ประกอบดว้ย 2.1) การจดั
ทำาแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุง่
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2.2) การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการ
ศกึษาของสถานศกึษา 2.3) การจดัใหม้กีารตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 2.4) การจดัใหม้กีาร
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 2.5) การจัดทำารายงานประจำาปี
ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ 2.6) 
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การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อ
เนือ่ง ซึง่สอดคลอ้งกบัสำานกัทดสอบทางการศกึษา 
(2554: 5-30) ได้กล่าวถึงการประกันคุณภาพ
ภายในวา่ตอ้งมกีารดำาเนนิงาน 8 ประการ โดยเริม่
ตน้ตัง้แต1่) กำาหนดมาตรฐานการศกึษาของสถาน
ศึกษา 2) จัดทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศกึษา 3) จดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 
4) ดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศกึษา 6) จดัใหม้กีารประเมนิคณุภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดทำารายงานประจำาปีที่เป็นรายงานประเมิน
คณุภาพภายในและ 8) จัดให้มกีารพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง และสอดคลอ้งกับงานวจิยั
ของรัตนา ซื่อสัตย์ (2559:117-119) ได้ศึกษา
แนวทางการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพภายใน
ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 7 พบวา่ 
แนวทางการดำาเนินการประกันคุณภาพภายใน 8 
ด้าน ได้แก่ ด้านการกำาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ด้านการจัดทำาแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัด
ระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการดำาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ดา้นการจัดใหม้กีารตดิตามตรวจสอบคณุภาพการ
ศกึษา ดา้นการจดัใหม้กีารประเมนิคณุภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้าน
การจัดทำารายงานประจำาปีที่เป็นรายงานประเมิน
คณุภาพภายใน ดา้นการจดัใหม้กีารพฒันาคณุภาพ
การศึกษาอย่าง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอในก�รนำ�ไปใช้

1. ผลการวิจยันีช้ีใ้หเ้หน็องคป์ระกอบและตวั
ชีวั้ดทีส่ำาคญัของการประกนัคณุภาพภายในสำาหรบั
สถานศกึษา ดังน้ัน จงึเปน็แนวทางให้ ผู้บรหิารและ
ผูเ้กีย่วขอ้งทีม่บีทบาทสำาคญัใน การพฒันางานดา้น
การประกันคุณภาพภายในได้นำาไปใช้เพื่อให้เกิด
การพัฒนาระบบงานประกันคุณภายใน

2. ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบ
ของการการประกนัคณุภาพภายในทีม่คีวามจำาเปน็
ทีจ่ะตอ้งไดร้บัการปรบัปรงุพฒันามากทีส่ดุ คอื การ
กำาหนดมาตรฐานการศกึษาและการจดัระบบบรหิาร
และสารสนเทศ ดงันัน้ ในการดำาเนนิงานการประกนั
คุณภาพภายในควรให้ความสำาคัญในขั้นตอนการ
กำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ต้อง
มกีารกำาหนดมาตรฐานให้สอดคลอ้งกบับรบิทของ
โรงเรยีน และมกีารจดัทำาระบบสารสนเทศอยา่งเปน็
ระบบ โดยควรมกีารดำาเนนิการอยา่งเปน็ระบบตาม
วงจรการบรหิารงาน PDCA ใหบ้คุคลท่ีเกีย่วขอ้งมี
สว่นรว่มมากทีส่ดุ ควรมกีารประเมนิและดำาเนนิการ
ตรวจสอบทบทวนคุณภาพอย่างสม่ำาเสมอ เพราะ
หากมีปญัหาหรอือุปสรรคในการดำาเนนิการทีท่ำาให้
ไม่ประสบผลสำาเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ท่ีวางไวก้จ็ะได้
รว่มกนัหาแนวทางปรบัปรงุแกไ้ข และมกีารจดัเผย
แพรผ่ลงานทีป่ระสบความสำาเรจ็ใหเ้ปน็แนวทางแก่
บุคคลอื่นได้นำาไปใช้ต่อไป 

ข้อเสนอในก�รวิจัยครั้งต่อไป

ควรมกีารวจิยัพัฒนารปูแบบหรอืแนวทาง
ในการดำาเนินการประกันคุณภาพภายในสำาหรับ
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ และนำาไปทดลองใช้จริง
เพื่อหาแนวทางในการดำาเนินงานที่เหมาะสม 
สามารถนำาไปใชไ้ดจ้รงิและเกดิประสทิธภิาพกบัทกุ 
โรงเรียน
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