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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ การดำาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 2) สร้างแนวทางการดำาเนิน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีวิธีดำาเนินการการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development) โดยดำาเนินการเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ขั้นตอนที่ 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ จำานวน 286 คน เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถาม สถิตที่ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ดัชนีลำาดับความต้องการจำาเป็น ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best practice) จำานวน 3 โรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จำานวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ
ที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาสังเคราะห์เนื้อหา ระยะที่ 2 
สร้างแนวทางการดำาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นตอนที่ 1 สัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่ม
เปา้หมาย ผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 5 คน โดยเลอืกแบบเจาะจง เคร่ืองมอืทีใ่ช ้คือ แบบประเมนิ สถติทิีใ่ช ้คือ 
ดัชนีความสอดคล้อง ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 การประเมินแนวทางการดำาเนิน
งานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชยัภมู ิกลุม่เปา้หมาย ไดแ้ก ่
ผูบ้รหิารสถานศกึษา หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู ้ครผููร้บัผดิชอบงานประกนัคณุภาพการศกึษา จำานวน 30 
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมิน สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ การดำาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พบว่า สภาพปัจจุบันโดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์โดย
รวมอยู่ในระดับ มากที่สุด
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2. ความต้องการจำาเป็นในสร้างแนวการดำาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรียงลำาดับความต้องการจำาเป็นจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการจัด
ให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการดำาเนินงานตามแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดระบบบริหารและสาระสนเทศ ด้านการ
กำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดทำารายงานประจำาปีที่เป็นรายงงาน
ประเมินคุณภาพภายใน ตามลำาดับ

3. แนวทางการดำาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ มีวิธีการดำาเนินการ ประกอบด้วย 8 ด้าน 72 ตัวบ่งชี้ 

4. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ แนวทางการดำาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พบว่า มีความเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: แนวทางการดำาเนินการ, การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

Abstract

The objectives of this research were 1) to study current conditions and desirable 
conditions of conducting internal educational quality assurance of schools under Chaiyaphum 
Provincial Administrative Organization 2) to set up guidelines on internal educational quality 
assurance. There were 2 stages of research and development. The first stage was to study 
current conditions and desirable conditions by separating into 2 parts: part 1 was to use 
questionnaires with 286 samples including chairmen of the board of directors of the basic 
education, school executives, teachers who were in charge of educational quality assur-
ance, and chiefs of 8 learning areas and data were analyzed by mean, standard deviation, 
and requisition indexes ; part 2 was to take the study trips in 3 schools that obtained Best 
Practice Appreciation. The target group consisted of 9 people - school executive, chiefs 
of learning areas and concerned teachers, chosen by purposive sampling. Collecting data 
was conducted by using structured questionnaires and then analyzed by content analysis 
description. The second stage was to set up guidelines of internal educational quality assur-
ance. There were two steps: Step 1: In-depth interview, the target group was 5 educational 
experts chosen by purposive sampling. The tools used for collecting data was evaluation 
form. The statistics used for analyzing were Index of Item Objective Congruence, mean, and 
standard deviation. Step 2: Evaluation: the target group consisted of 30 people, including 
school executives, chiefs of 8 learning areas, and teachers who were in charge of educational 
assurance, chosen by purposive sampling. The collecting data tool was questionnaire, and 
statistics used for analyzing were mean and standard deviation.
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บทนำา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
กลไกสำาคัญประการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดำาเนินไปอย่างต่อ
เนื่องปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ผูท้ีจ่บการศกึษามคีณุภาพตามทีมุ่ง่หวงั 
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร/สถานประกอบการ
ท่ีรับช่วงผู้จบการศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือรับเข้า
ทำางาน มคีวามมัน่ใจวา่การจดัการศกึษาของสถาน
ศึกษาแต่ละแห่งมีคุณภาพได้มาตรฐานแม้จะไม่
เท่ากันแต่ก็แตกต่างกันไม่มากนัก นักเรียนที่จบ
การศึกษาจากสถานศึกษาทุกแห่งมีความรู้ความ
สามารถ มีทักษะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำาหนด ในการพัฒนา
ระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาให้
เขม้แขง็ มปีระสทิธภิาพ และดำาเนนิการอยา่งยัง่ยนื
ผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ยในสถานศกึษาตอ้งมกีารทำางาน
ที่มุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยมี

ความตระหนกั รบัรู้และเห็นคณุค่าของการทำางาน
เปน็ระบบมคีณุภาพผูเ้รยีนตามมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศึกษามกีารกำาหนดเปา้หมายและดำาเนนิ
กิจกรรม/โครงการที่ใช้ผลการประเมินตนเองผล
การประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอกหรือผล
การวิจัยที่สถานศึกษาจัดทำาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาเองตลอดจนใช้ผล
การวิจัยอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องเป็นฐานในการกำาหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน การติดตามตรวจสอบ
และปรับปรุงงานเป็นระยะจะช่วยให้งานบรรลุผล
ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน
กจ็ะเปน็ทีพ่งึพอใจกบัผูป้กครอง ชมุชนและองคก์ร
หรอืสถานประกอบการทีร่บัชว่งตอ่จากสถานศกึษา
ดว้ยการดำาเนนิงานทีท่กุคนมจีติสำานกึและความรบั
ผิดชอบร่วมกัน เช่นนี้ ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาท่ีแท้จริงและมีการพัฒนาอย่าง
ตอ่เนือ่งจนเปน็วถิชีวีติในการทำางานของทกุคนเปน็
วัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดคุณภาพผู้เรียนฝังแน่น

The study found that:

1. The current conditions of internal educational quality assurance of schools under 
Chaiyaphum Provincial Administrative Organization was in high level, while desirable condi-
tions was in considerably high. 

2. Requisite of setting up the guidelines on internal educational quality assurance 
used in schools under Chaiyaphum Provincial Administrative Organization arranged from 
the highest level to the lowest level were shown as follows: internal educational assurance  
arrangement following the educational standard, implementation on school development  
plan, administrative and informative management, setting up educational standard,  
continuous improvement on educational quality, following up and monitoring educational 
quality, and writing an annual self-assessment report (SAR).

3. Guidelines on internal educational assurance contained 8 ways, consisting of 72 
indicators.

4. The evaluation of guidelines on internal educational assurance showed that their 
suitability was in high level, and their possibility was also in high level.

Keywords: guidelines of internal educational quality, Assurance Implementation in School 
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อยู่ในจิตใจตลอดเวลา สำาหรับระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดจะทำาหน้าที่ส่งเสริม 
สนับสนุนและร่วมพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถ
ดำาเนินการได้อย่างราบรื่นตลอดทั้งเสริมสร้างให้
สถานศึกษาเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับตาม
มาตรฐานการศึกษาอย่างแท้จริง ดังนั้น ผู้เรียน
จึงเป็นบุคคลสำาคัญที่สุดที่สถานศึกษา (ซึ่งหมาย
ถึงผู้บริหาร ครู และบุคลากรสนับสนุนทุกคนใน
สถานศึกษา) ต้องคำานึงถึงตลอดเวลาไม่ว่าจะคิด
ทำากจิกรรมใดหรอืโครงการใดกต็ามผูเ้รียนจะต้อง
ไดรั้บผลหรือประโยชนท์ีเ่กดิขึน้ทัง้โดยตรงและโดย
ออ้มนอกจากนีใ้นการจดัการศกึษาจำาเปน็ตอ้งอาศยั
การมีสว่นร่วมของบคุคลทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งมคีณุภาพตามทีค่าดหวงั
กระบวนการประกนัคณุภาพการศกึษาจงึเปน็เครือ่ง
มือที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาใน
ปัจจุบันและต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง และใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 ไดก้ำาหนดสทิธเิสรภีาพของปวงชน ชาวไทย
เกีย่วกบัการศกึษา ใหบ้คุคลยอ่มมสีทิธเิสมอกนัใน
การไดร้บัการศึกษาขัน้พืน้ฐานไมน่อ้ยกวา่สบิสองป ี
ทีร่ฐัตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถงึ และมคีณุภาพ ซึง่ในการ
จดัการศกึษาเพือ่พฒันาคนใหม้คีณุภาพจงึเปน็เรือ่ง
ที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องเริ่มจากการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อทำาให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัว
คนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่และทำาให้บุคคลได้
รู้จักคิด วิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ รู้จักตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึนอยา่งรวดเรว็ มจีรยิธรรม 
คุณธรรม สามารถพึ่งตนเองและดำารงอยู่ในสังคม
ได้อย่างเป็นสุข (สำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา. 2545) จึงได้มีการ
ออกพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 
เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพการศกึษา
ของประเทศไทย 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กำาหนดอย่างชัดเจนถึง

ความมุง่หมายและหลกัการของการจดัการศกึษาที่
มุง่เนน้คณุภาพและมาตรฐาน โดยกำาหนดไวใ้นหมวด
ที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรา 47 ระบใุหม้รีะบบการประกนัคณุภาพการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และศึกษาในการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการ
ศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และมาตรา 48 
ระบใุหห้นว่ยงานตน้สงักดัและสถานศกึษา จดัใหม้ี
ระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาและให้
ถือวา่การประกนัคณุภาพภายในเปน็สว่นหนึง่ของ
กระบวนการบรหิารการศกึษาทีต่อ้งดำาเนนิการอยา่ง
ต่อเนื่องโดยมีการจัดทำารายงานประจำาปีเสนอต่อ
หนว่ยงานต้นสงักดั หนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้ง และเปิด
เผยตอ่สาธารณชน เพือ่นำาไปสูก่ารพฒันาคณุภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก (สำานักงานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา. 2549: 29-30) พระ
ราชบัญญัติดังกล่าวยังได้มุ่งเน้นให้สถานศึกษาทุก
แหง่มกีารประเมนิคณุภาพภายในหรอืการประเมนิ
ตนเองทุกปี โดยดำาเนินการเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารตามปกติ ซึ่งจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน 
พรอ้มจะถกูตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมนิ
ผลภายในตน้สงักดัทกุ 3 ปแีละพรอ้มทีจ่ะถกูตรวจ
สอบจากคณะกรรมการประเมินภายนอกทุก 5 ปี 
นบัตัง้แตก่ารประเมนิครัง้สดุทา้ยและเสนอผลการ
ประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
และเพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมายเจตนารมณใ์นการพฒันา
คุณภาพการศึกษา อันจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้
ปกครองและประชาชนว่า ลูกหลานจะได้รับการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ ฉะนั้นสถานศึกษาต้องจัดการ
พฒันาการจดัการศกึษาของตนเองและแสดงภาระ
ความรับผดิชอบใหป้ระจกัษแ์กส่งัคมว่าสถานศกึษา
มปีระสทิธิผลใน 2 ประเด็นหลกั คอื 1) ผูเ้รียนทกุ
คนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น
ฐานอย่างแท้จริง 2)สถานศึกษามีศักยภาพในการ
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จัดการศึกษาให้ผู้เรียนผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐาน
อย่างแท้จริง(กรมวิชาการ. 2546)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีกอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นหน่วยงาน 
ทีร่บัผดิชอบงานจดัการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดั
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชยัภูม ิซ่ึงประกอบดว้ย
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 26 โรงเรียน ได้
เห็นความสำาคัญของการพัฒนา จึงได้บรรจุลงใน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ที่ 6 ข้อที่ 
6.1.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
โดยพฒันาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามเชือ่มัน่วา่ แนวทาง
การดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ท่ีมีความชัดเจนได้มาตรฐานจะเป็น
ตัวบ่งชี้ถึงการบริหารจัดการการศึกษาในส่วนของ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษานั้นๆ 
ไดแ้ละเพ่ือเตรียมรับการประเมนิคุณภาพการศกึษา
รอบที ่3 และรบัการประเมนิคณุภาพการศกึษารอบ
ตอ่ไป จากสำานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน): สมศ ทัง้นีผ้ล
การวจิยัสามารถนำามาใชเ้ปน็ขอ้มลูสำาหรบัองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงและพัฒนาการดำาเนนิการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาใหม้คีณุภาพและมปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ ในการดำาเนนิการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษา สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชยัภมูิ

2. เพือ่สรา้งแนวทางการดำาเนนิการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

วิธีดำาเนินการวิจัย

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา ผูบ้รหิารสถาน
ศกึษา และหวัหนา้กลุม่สาระการเรยีนรู ้ครูท่ีรบัผิด
ชอบงานดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา โรงเรยีน
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปีการ
ศึกษา 2558 จำานวน 26 โรงเรียน รวมประชากร
ทั้งสิ้น 286 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ไดแ้ก ่ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา ผูบ้รหิาร
สถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครู
ทีร่บัผดิชอบงานดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา 
โรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชยัภมู ิ
ปีการศึกษา 2558 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ช้ัน (Stratified Random Sampling) (บุญชม  
ศรสีะอาด. 2545: 43-46) จำาแนกตามสถานภาพ 
โดยการใช้ตารางกำาหนดขนาดของเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie and Morgan. 1970: 608) ไดก้ลุม่
ตัวอย่างจำานวน 208 คน

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นก�รเกบ็รวบรวมขอ้มลู

1. แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน 
สภาพทีพ่งึประสงค ์การดำาเนนิการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา สงักดัองค์การบรหิารสว่นจงัหวัด
ชยัภมู ิซึง่แบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) และแบบมาตราสว่นประมาณ
ค่า 5 ระดับ ตามวิธีของ (Likert’ Rating Scale) 

2. สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นตามกรอบแนวคิดกฎกระทรวงศึกษาธิการด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการ
ศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2553 และ
จากข้อมูลสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ การ
ดำาเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา สงักดั
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

3. แบบประเมิน

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้แนวทางการทางการดำาเนินการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษา สงักดัองคก์ารบริหารสว่น
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จงัหวดัชัยภมู ิและใหข้อ้เสนอแนะ ในการปรบัปรงุ
เพือ่ใหไ้ด้การพฒันาแนวทางทีม่คีวามสมบูรณ ์เปน็
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 
ระดับ มีเกณฑ์การประเมิน คือ 

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

1. แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ ความถี่ 
และร้อยละ

2. แบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ใน
การดำาเนนิการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
นำาค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์  
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 49)

 คา่เฉลีย่ 4.51 - 5.00 หมายถงึ สภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการดำาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ระดับมาก
ที่สุด

 คา่เฉลีย่ 3.51 - 4.50 หมายถงึ สภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการดำาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับ
มาก

 คา่เฉลีย่ 2.51 - 3.50 หมายถงึ สภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการดำาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

 คา่เฉลีย่ 1.51 - 2.50 หมายถงึ สภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการดำาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับ
น้อย

 คา่เฉลีย่ 1.00 - 1.50 หมายถงึ สภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการดำาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด 

3. แบบสมัภาษณ ์ผูวิ้จยันำาข้อมูลทีไ่ดจ้าก
การสมัภาษณ ์สงัเกตการณด์ำาเนนิงาน ศกึษาเอกสาร 

มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาสังเคราะห์
แนวทางการดำาเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ โดยเปรียบเทียบกับกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี
และผลงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง และการนำาเสนอขอ้มลู
ในรูปแบบความเรียง

4. การวเิคราะหข์้อมูลแบบประเมินความ
เหมาะสมและความเปน็ไปไดแ้นวทางการดำาเนนิการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา สงักดัองคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวัดชยัภูม ิโดยนำาแบบประเมนิที่ได้
รับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ
ตอบ จากนัน้นำามาวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่า
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยกำาหนดเกณฑก์ารแปล
ความหมาย ค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 
103) 

 คา่เฉลีย่ 4.51-5.00 หมายถงึ รปูแบบ
มคีวามเหมาะสม/ ความเปน็ไปได ้อยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด 

 คา่เฉลีย่ 3.51-4.50 หมายถงึ รปูแบบ
มคีวามเหมาะสม/ ความเปน็ไปได ้อยูใ่นระดบัมาก

 คา่เฉลีย่ 2.51-3.50 หมายถงึ รปูแบบ
มีความเหมาะสม/ ความเปน็ไปได ้อยู่ในระดบัปาน
กลาง 

 คา่เฉลีย่ 1.51-2.50 หมายถงึ รปูแบบ
มคีวามเหมาะสม/ ความเปน็ไปได ้อยูใ่นระดบันอ้ย

 ค่าเฉลี่ย 1.00 -1.50 หมายถึง รูป
แบบมคีวามเหมาะสม/ ความเปน็ไปได ้อยูใ่นระดบั
น้อยที่สุด 

ซึง่ผลการวเิคราะหข์อ้มลู ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้พบว่าแนวทางการดำาเนินการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา สงักดัองคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัชยัภมู ิความเหมาะสม โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนความ
เป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30 
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ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัจจุบัน 
สภาพทีพึ่งประสงค ์การดำาเนนิการประกนัคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

1.1 สภาพปจัจบุนัการดำาเนนิการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชยัภมู ิโดยรวมอยูร่ะดบั 
มาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่
ระดบั มาก เมือ่เรยีงลำาดบัคา่เฉลีย่จากมากไปนอ้ย 
3 อันดับแรกคือ ด้านการจัดทำารายงานประจำาปีที่
เป็นรายงงานประเมินคุณภาพภายใน ด้านการจัด
ให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
และดา้นการจดัใหม้กีารตดิตามตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษา 

1.2 สภาพที่พึงประสงค์ การดำาเนินการ
ประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยรวม
อยู่ระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบ
วา่ ทกุดา้นอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ เมือ่เรยีงลำาดบัคา่
เฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรกคือด้านการจัด
ทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศกึษา ดา้นการจดัใหม้กีารประเมนิคณุภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา และดา้น
การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

1.3 ความต้องการจำาเป็นในแนวทางการ
ดำาเนนิการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิเรียงลำาดับ
ความตอ้งการจำาเปน็จากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก ่ดา้น
การจดัใหมี้การประเมนิคณุภาพภายในตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศึกษา ดา้นการดำาเนนิงานตาม
แผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ด้าน
การจัดทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ด้านการจัดระบบบริหารและสาระ

สนเทศ ด้านการกำาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง ดา้นการจดัใหมี้การตดิตาม
ตรวจสอบคณุภาพการศกึษา ดา้นการจดัทำารายงาน
ประจำาปีที่เป็นรายงงานประเมินคุณภาพภายใน 

1.4 ผลสรปุประเดน็สำาคญัจากแบบสมัภาษณ์
โรงเรียน Best Practice ได้ข้อเสนอแนะแนวทาง
ทางการดำาเนนิการประกนัคุณภาพภายในของสถาน
ศึกษา ประกอบด้วย 8 ด้าน

1. ด้านการกำาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะ
กรรม การรบัผดิชอบ จดัประชมุวางแผนเพือ่กำาหนด
มาตรฐานการศกึษาแลว้นำามาปรบัใหเ้ขา้กบับรบิท
ของสถานศกึษาโดยใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งทกุฝา่ยรบั
รู้ร่วมกันแล้วมีการตรวจสอบ ทบทวน มาตรฐาน
ของสถานศึกษาเสมอ

2. ด้านการจัดทำาแผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำาแผนพัฒนา มีการวิเคราะห์เช้งกลยุทธ์โดย
การใช้วิธี SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง 
จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคอย่างรอบด้าน ใน
การจัดทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษา งบประมาณ ทรัพยากรนั้นต้องตรงตาม
โครงการ กิจกรรมและให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา

3. ดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 
แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบให้ชัดเจนและจัดระบบ
สารสนเทศให้เปน็หมวดหมู ่คลอบคลุมเปน็ปจัจบัุน 
สะดวกต่อการเข้าถึงและให้บริการ คลอบคลุมกับ
ภารกิจในการบริหารสถานศึกษา โครงสร้างหรือ
ระบบบริหารงานของสถานศึกษาที่เอื้อต่อการ
พฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

4. ดา้นการดำาเนนิงานตามแผนพัฒนาการ
จดัการศกึษาของสถานศกึษา แตง่ตัง้คณะกรรมการ
กำากับ ติดตาม ดูแลบุคลากรทุกคนในการดำาเนิน
งานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาน
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ศึกษานำาผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการ
จัดการของสถานศึกษามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านการจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดทำาปฏิทินการ
ติดตาม มีเครื่องมือในการนิเทศ ติดตามประเมิน
ผลในการตรวจสอบตามตัวชี้วดัของมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษา สรุปผลในการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาให้ทุกฝ่ายได้รับรู้และวิเคราะห์
ร่วมกันเพื่อนำาไปพัฒนาต่อไป 

6. ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำางาน ให้มีการ
อบรมพัฒนาความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาและตัว
บ่งชี้ นำาขั้นตอนการดำาเนินงานเป็นกระบวนการ
บริหารงานอย่างมีคุณภาพครบวงจร (PDCA) มา
ใช้ นำาข้อมูลที่ได้จากการประเมินมามาสรุปรวม 
วิเคราะห์ และจัดทำาเป็นสารสนเทศ เพื่อพัฒนา
เครื่องมือให้มีประสิทธิภาพในการประเมินครั้งต่อ
ไป นำาผลการประเมิน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีส่วน
เกีย่วขอ้งทราบเพือ่การสนบัสนนุรวมทัง้การมสีว่น
ร่วมในการพัฒนาครั้งต่อไป 

7. ด้านการจัดทำารายงานประจำาปีที่เป็น
รายงานประเมนิคณุภาพภายใน แตง่ตัง้คณะทำางาน
ทีป่ะกอบดว้ยบคุลากรจากทกุฝา่ยทีป่ฏบิตังิาน เพือ่
ให้ทุกฝ่ายร่วมรับรู้และนำาข้อมูลที่รวบรวมในการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการศึกษา มา
วเิคราะหร์ว่มกนัเพือ่จดัทำาเอกสารรายงานคณุภาพ
การศกึษาอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ทำาอยา่งต่อเนือ่ง
และเป็นระยะตามปฏิทินแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา นำาข้อมูลย้อนกลับไปใช้พัฒนาและส่งเสริม
พัฒนาการดำาเนินงานในแผนปฏิบัติการประจำาปี 
สง่รายงานการประเมินตนเองประจำาปตีอ่ตน้สังกัด 
เผยแพรร่ายงานการประเมนิตนเองประจำาปีตอ่ผูท่ี้
มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 

8. ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง มีการปรบัปรงุรปูแบบการ
พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถาน
ศึกษา มีการพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้าร่วมอบรม
การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีการประสาน
งานระหวา่งกนัดว้ยเทคนคิตา่งๆ ใหค้รตูน้แบบเปน็
แกนนำาในการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกันและกัน 
จัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติมีทิศทางอย่างชัดเจน มีการ
จดัทำาหลกัฐานขอ้มลูสบืคน้ของสถานศกึษา โดยมี
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

2. แนวทางการดำาเนนิการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ

2.1 แนวทางการดำาเนนิการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา สงักดัองค์การบรหิารสว่นจงัหวัด
ชยัภมู ิไดก้ารดำาเนนิการประกนัคณุภาพภายในสถาน
ศกึษา ประกอบดว้ย 8 ดา้น 72 ตวับง่ชี ้ไดแ้ก ่ดา้น
การกำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
9 ตัวบ่งชี้ ด้านการจัดทำาแผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 11 ตัวบ่งช้ี ด้านการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 10 ตัวบ่งชี้ ด้าน
การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 8 ตัวบ่งชี้ ด้านการติดตามตรวจ
สอบคณุภาพการศึกษา 7 ตวับ่งชี ้ดา้นการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถาน
ศึกษา 9 ตัวบ่งชี้ ด้านการจัดทำารายงานประจำาปี
ที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 10 ตัวบ่งชี้ 
ดา้นการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง 8 
ตวับง่ชี ้พรอ้มกบัคูม่อืแนวทางการดำาเนนิการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ

2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ แนวทางการดำาเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คนมีความ
เหมาะสมของแนวทางการดำาเนนิการประกนัคณุภาพ
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ภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด 
3 ขอ้ ระดบัมาก 3 ขอ้ เมื่อเรยีงลำาดบัคา่เฉลีย่จาก
มากไปน้อย 3 ลำาดับแรก คือ ขอบข่ายของเนื้อหา 
อยู่ในระดับมากที่สุด วัตถุประสงค์ อยู่ในระดับ
มากที่สุด และวิธีการดำาเนินการ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีความเป็นไปได้ของแนวทางการดำาเนินการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา สงักดัองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่อยู่ในระดับ
มากที่สุด 1 ข้อ ระดับมาก 5 ข้อ เมื่อเรียงลำาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลำาดับแรก คือ เงื่อนไข
ของแนวทางอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คอื วธิกีาร
ดำาเนินการ อยู่ในระดับมาก หลักการและเหตุผล
วตัถปุระสงคข์อบขา่ยของเนือ้หา และแนวทางการ
ประเมิน อยู่ในระดับมาก

2.3 ผลการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได ้คูม่อืแนวทางการดำาเนนิการประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษา จาก 26 โรงเรยีน รวม
จำานวน 30 คน มีความเหมาะสมของแนวทางการ
ดำาเนนิการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาสงักดั
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ี
อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ ระดับมาก 3 ข้อ เมื่อ
เรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลำาดับแรก 
คอื หลักการและเหตผุล ขอบขา่ยของเนือ้หา อยูใ่น
ระดับมากที่สุด และวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีความเป็นไปได้ของแนวทางการดำาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยรวม อยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกด้านอยู่
ในระดับมาก เมื่อเรียงลำาดับค่าเฉลี่ย จากมากไป
น้อย 3 ลำาดับแรก คือ วัตถุประสงค์ อยู่ในระดับ
มาก ขอบข่ายของเนื้อหา อยู่ในระดับมาก และ 
หลักการและเหตุผล อยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์ ในการดำาเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

1.1 สภาพปัจจบุนัการดำาเนนิการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ มาก 
ด้านที่มีระดับการปฏิบัติสูงสุด คือ จัดทำารายงาน
ประจำาปีท่ีเป็นรายงานประเมนิคณุภาพภายใน ท้ังนี้
เพราะ สถาบันทุกแห่งต้องจัดทำาและการประเมิน
คุณภาพการศึกษามีการดำาเนินการมากที่สุดอาจ
เนื่องมาจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และแก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 บัญญัติ
ไว้ในหมวด 6 มาตราที ่48 กำาหนดให้โรงเรียนมกีาร
จัดทำารายงานประจำาปีเสนอต่อต้นสังกัด โรงเรียน
จึงต้องมีการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อสรุป
ประเมนิผลในการจดัทำารายงานการประเมนิตนเอง
ประจำาปี สอดคล้องกับผลการศึกษาของสหชาติ 
จีนวัฒนะ (2550) 

1.2 สภาพที่พึงประสงค์การดำาเนินการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา สงักดัองคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัชยัภมู ิพบวา่โดยรวมอยูใ่นระดบั 
มากทีส่ดุ ดา้นทีม่สีภาพทีพ่งึประสงคส์งูสดุ คอืจดั
ใหม้กีารประเมนิคณุภาพในตามมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศึกษา ทัง้น้ี เพราะ ยงัขาดการวางแผนใน
การประเมนิคณุภาพศึกษาอย่างชัดเจน ขาดการจดั
ทำาเครือ่งมอืในการประเมนิผลตามแผนการประเมนิ
โดยทกุคนมสีว่นรว่ม ขาดเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้ พระราชบัญญัติ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไชเพิม่เตมิ(ฉบบั
ที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 ได้กำาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
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ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการ
ศกึษาทีต่อ้งดำาเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ นิวัติ เชียงแรง (2555: 65-78) 

1.3 ความต้องการจำาเป็นในแนวทางการ
ดำาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านที่มี
ความต้องการมากที่สุด คือด้านการจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ท้ังนีเ้พราะพบวา่ ขาดการวางแผน
ในการประเมนิคณุภาพการศึกษาอย่างชดัเจน ขาด
การจดัทำาเครือ่งมอืในการประเมนิผลคณุภาพการ
ศึกษา ขาดเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
จุลรัตน์ วุฒิวรรณ (2552) ลำาดับที่ 2 คือ ด้าน
ดำาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาทั้งนี้เป็นเพราะว่า สถานศึกษาขาด
การกำากบัและตดิตามการดำาเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่ง 
เนื่องจากว่าภาระงานของครูเยอะเกินไป คณะ
กรรมการกำากบัตดิตามยงัขาดมาตรการในการกำากบั
ติดตามอย่างจริงจัง ขาดปฏิทินการกำากับติดตาม
อย่างชัดเจน บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือในการรับ
การกำากบัตดิตามผลการดำาเนนิงาน สถานศกึษามี
การรายงานผลการดำาเนินงานตามโครงการและ
กิจกรรมไม่ชัดเจน การรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมเป็นไปอย่างล่าช้า ผลการ
รายงานการดำาเนนิการตามโครงการ/กจิกรรมไมม่ี
ความน่าเชื่อถือและไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาและสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของอิสระ เวียงสมุทร (2552: 104-
107) ลำาดับที่ 3 คือจัดทำาแผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษาทัง้นีเ้พราะบคุลากรขาด
การมีสว่นรว่มในการจดัทำาแผนปฏบิตักิารประจำาปี
ของโรงเรยีน บคุลากรขาดความตระหนกัและไมใ่ห้
ความร่วมมือในการจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำา
ปี มีการจัดทำาแผนปฏิบัติการประจำาปีไว้อย่างดี
แต่ขาดการนำาไปปฏิบัติอย่างจริงจังและขาดการมี
ส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำาแผน

ปฏิบัติการประจำาปี เช่น ครู ผู้ปกครอง ผู้เรียน 
สถานศึกษาขาดการวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา
และบรบิทของสถานศกึษา ขาดกระบวนการในการ
ปฏบิตังิานอยา่งเปน็ระบบ และขาดการมสีว่นรว่ม
ในการดำาเนินงานตามโครงการและกิจกรรม ขาด
การวิเคราะหจ์ดุแขง็ จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและวางแผนความ
ต้องการ ความจำาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ สอดคล้องกบัผลการศกึษาของวรรณภา พดุ
สี (2554: 113-119)

2. แนวทางการดำาเนนิการประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ

2.1 แนวทางการดำาเนนิการประกนัคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ได้การดำาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาประกอบด้วย 8 ด้าน 72 
ตวับง่ชี ้ไดแ้ก ่ดา้นการกำาหนดมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศึกษา 9 ตัวบ่งชี้ ด้านการจัดทำาแผน
พัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่ง่คุณภาพ
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 11 ตวับง่
ชี้ ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 10 ตัว
บ่งช้ี ด้านการดำาเนนิงานตามแผนพฒันาการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา 8 ตัวบ่งชี้ ด้านการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 7 ตัวบ่งชี้ ด้านการ
ประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 9 ตัวบ่งช้ี ด้านการจดัทำารายงานประจำา
ปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 10 ตัวบ่ง
ชี้ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
8 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้วิจัยได้แนวทางการ
ดำาเนนิการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
โดย ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตา
รา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ ทางการดำาเนินการ
ประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา สอดคล้อง
กบังานวจิยัของ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2553: 22-
35) ตามกรอบแนวคดิของประกาศกฎกระทรวงวา่
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศกึษา พ.ศ. 2553 แลว้นำามาผา่นกระบวนการ



131วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		ปีที่	9	ฉบับที่	1	มกราคม	-	เมษายน	2561

สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 9 คน 
โดยแต่ละท่านได้ประเมินความสอดคล้องของการ
ดำาเนนิการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
ทั้ง 8 ด้าน 72 ตัวบ่งชี้ ที่ผู้วิจัยได้จัดทำาขึ้น ว่ามี
ความสอดคล้องและมีความเหมาะสมและได้ข้อ
เสนอแนะแนวคิดในการปรับปรุงพัฒนาจนได้ตัวชี้
วดั แนวทางการดำาเนินการประกันคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชยัภมู ิทีม่คีวามเหมาะสมโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ ดำาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 9 คน พบว่าโดย
รวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และความ
เปน็ไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก ทัง้นีเ้ปน็เพราะวา่แนวทาง
การดำาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถาน
ศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิโดย
ผ่านกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ สร้างพัฒนา
อย่างตอ่เนือ่งและเปน็ขัน้ตอนอย่างเปน็ระบบซ่ึงมี
การศกึษาแนวคดิ หลกัการ ทฤษฎ ีมกีารสอบถาม 
สมัภาษณข์อ้มลูผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งของสถานศกึษาที่
มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

2.3 ผลการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ แนวทางการดำาเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริหารสว่นจังหวัดชยัภูม ิโดยผูบ้ริหารสถานศกึษา 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โรงเรยีนในสังกดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชยัภมู ิ
จาก 26 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จำานวน 30 คน พบ
ว่าโดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ
ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
แนวทางการดำาเนนิการประกนัคณุภาพภายในของ
สถานศึกษา สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัชยัภมู ิ
โดยผา่นการสมัภาษณเ์ชงิลกึจากผูท้รงคณุวฒุแิลว้นำา
มาปรบัปรงุไขจนไดรู้ปแบบท่ีมคีวามถูกต้องเหมาะ
สมและสามารถนาไปใช้ได้จริง

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดชยัภูม ิควร
มกีารสง่เสรมิสนบัสนนุการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษา โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับแนวทางการดำาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และจัดทำาเอกสารที่เกี่ยวข้องเผยแพร่

1.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ควรกำาหนดระยะเวลาในการนิเทศ ติดตามตรวจ
สอบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสะท้อน
ผลให้สถานศึกษานำาไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ดำาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้
มีประสิทธิภาพ

1.3 ผู้บริหารควรสร้างความตระหนักให้
กบับคุลากรภายในสถานศกึษาเกีย่วกบัการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการประชุมชี้แจง 
และกำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
กำาหนดบทบาทและหน้าที่ให้ชัดเจน ตลอดจนส่ง
เสริมสนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้

1.4 ครูและบุคลากรในสถานศึกษาควรมี
การศกึษาแนวคดิ ระเบยีบและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ตระหนักถึงความสำาคัญของการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กร

2. ขอ้เสนอแนะในก�รศกึษ�วจิยัตอ่ไป

2.1 ควรมกีารศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความ
สำาเร็จในการดำาเนนิการประกนัคณุภาพภายในสถาน
ศกึษา เพือ่ใชเ้ปน็ข้อมลูสารสนเทศในการดำาเนนิการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษานัน้ใหเ้กดิ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อไป

 2.2 ควรมีการศกึษาวิจยัการพัฒนาแนวทาง
การดำาเนนิการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพื่อไม่ให้
สถานศกึษายดึแนวทางเดยีว เพราะอาจมแีนวทาง 
อื่นๆ ที่ดีหรือดีกว่า ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาและ
การทำาวจิยัเพือ่พฒันาแนวทางอยา่งหลากหลายตอ่ไป
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