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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการดำาเนินงานระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
2) เพื่อเสนอแนวทางในการดำาเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 กลุ่มตัวอย่างสำาหรับการวิจัยในครั้งนี้ 
คอื ผูบ้รหิาร และครใูนสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบรุ ี
เขต 3 จำานวน 201 คน โดยกำาหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งจากการใชต้ารางสำาเร็จรปูของเครจซีแ่ละมอรแ์กน 
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 132 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามการดำาเนินงานระบบการ
ประกนัคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และแบบสมัภาษณก์ารพฒันาแนวทางการดำาเนนิงานระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) ระดบัการดำาเนนิงานระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา
ขนาดเล็ก สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบรุ ีเขต 3 มกีารดำาเนนิงานระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก ทั้ง 7 ด้าน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดทำารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: 
SAR) มรีะดบัการดำาเนนิมากทีส่ดุ รองลงมา คอื ดา้นการพฒันาสถานศกึษาใหม้คุีณภาพ มปีระสทิธภิาพ 
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ด้าน
การจัดทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการดำาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา ด้านการกำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
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ศกึษา และดา้นการตดิตามผลการดำาเนนิการเพือ่พฒันาสถานศึกษาให้มคีณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ตามลำาดับ 2) การพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 มีทั้งหมด 7 ด้าน มีการ
พัฒนาแนวทาง 7 แนวทาง

คำ�สำ�คัญ: ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

Abstract

The objectives of this study are 1) to study the internal quality assurance  
implementation of small-sized schools under Kanchanaburi Provincial Primary Educational 
Service Area Office 3 ; and 2) to propose the guidelines for the internal quality assurance 
implementation of small-sized schools under Kanchanaburi Provincial Primary Educational 
Service Area Office 3. The population were 201 of the administrators and the teachers in 
small-sized schools under Kanchanaburi Provincial Primary Educational Service Area Office 
3. The sample size which was determined using the ready-made tables of Crazy and Morgan 
comprised 132 subjects. The research instruments used in this study were the questionnaire 
of the internal quality assurance implementation and the interview form of the development 
of the guidelines for the internal quality assurance implementation. The statistics used to 
analyze the data consisted of Percentile, Means and Standard Deviation.

The results were as follows: 1) The level of the internal quality assurance  
implementation in the small-sized schools had implemented an internal quality assurance 
system of small-sized schools within seven aspects with the average of a high level. When 
considering each aspect, it was found that the aspect with the highest level of implementation 
was Self-Assessment Report (SAR), followed by the development of schools with quality,  
efficiency and continuous development ; the evaluation and assessment of internal educational 
quality ; the preparation of educational development plans for schools ; the implementation 
of educational development plan of schools ; the determination of educational standards of 
schools in accordance with the requirements for educational standards ; and the follow-up to 
the implementation to develop schools meeting the requirements for educational standards, 
respectively ; and 2) According to the development of the guidelines for the internal quality 
assurance implementation of the small-sized schools, there were seven aspects together 
with seven guidelines developed.

Keywords: Internal Quality Assurance
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

ในกระแสการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของ
โลกศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากการศึกษามีบทบาท
สำาคัญ ในการสร้างความได้เปรียบของประเทศ
เพือ่การแขง่ขนัและยนืหยดัในเวทีโลกภายใตร้ะบบ 
เศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปน็พลวตั ประเทศตา่งๆ ทัว่
โลกจึงให้ความสำาคัญและทุ่มเทกับการพัฒนาการ
ศึกษา เพือ่พฒันาทรพัยากรมนุษย์ของตนใหส้ามารถ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ ภูมิภาค และของโลก ควบคู่กับ
การธำารงรกัษาอตัลกัษณข์องประเทศ และในสว่นของ
ประเทศไทยไดใ้ห้ความสำาคัญกบัการจดัการศึกษา 
การพฒันาศกัยภาพและขดีความสามารถของคนไทย
ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดงานและการ
พัฒนาประเทศภายใต้แรงกดดันภายนอกจากกระ
แสโลกาภวัิตน์ และแรงกดดันภายในประเทศทีเ่ปน็
ปัญหาวิกฤตที่ประเทศต้องเผชิญ เพื่อให้คนไทยมี
คณุภาพชีวติทีด่ ีการศกึษาเปน็สทิธขิัน้พืน้ฐานของ
คนไทยทกุคน ทีร่ฐัตอ้งจดัใหเ้พือ่พฒันาคนไทยทกุ
ชว่งวยัใหม้คีวามเจรญิงอกงามทุกดา้น ประเทศไทย
จงึใหค้วามสำาคญัดา้นการศกึษาในฐานะกลไกหลกั
ในการพัฒนาประเทศมาโดยตลอด และเนื่องจาก
แผนการศึกษาแหง่ชาตฉิบบัเดมิไดส้ิน้สดุลง กระทรวง
ศกึษาธกิาร โดยสำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา
จงึไดจ้ดัทำาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
ขึน้ เพ่ือวางกรอบเปา้หมายและทิศทางการจดัการ
ศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทย
ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากำาลังคนให้
มีสมรรถนะในการทำางานที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ใน
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา
ที่ 48 คือ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา 
จดัใหม้รีะบบการประกนัคณุภาพภายในของสถาน
ศกึษาและใหถ้อืวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็น
สว่นหน่ึงของกระบวนการบรหิารการศกึษาและตอ้ง
ดำาเนนิการอยา่งตอ่เน่ือง โดยจดัทำารายงานประจำา
ป ีและเสนอตอ่หนว่ยงานตน้สงักดั และหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำาไปเปิดเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ศกึษา และเพือ่รองรับการประกนัคณุภาพภายนอก 
กระทรวงศึกษาธิการได้ส่งเสริมให้สถานศึกษามี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาและพัฒนา
อยา่งตอ่เนือ่งเพือ่สรา้งความมัน่ใจใหแ้กผู่ป้กครอง 
ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องว่าผู้เรียนจะได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา โดยผู้เรียน
จะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและ
คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ตามมาตรฐาน การศกึษา
ทีก่ำาหนดในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานอยา่งเตม็
ตามศักยภาพ การดำาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นงานสำาคัญที่
จะทำาให้สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ การดำาเนินงานมีเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริงสอดคล้องกับบริบท
สถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความ
สามารถตามมาตรฐานการศกึษา และคณุลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ตามทีก่ำาหนดไวใ้นหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานและหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมศัีกยภาพใน
การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนบรรลุผลตามเป้าหมาย 
ได้รับการยอมรับ ความศรัทธาและความไว้วางใจ 
จากผูป้กครองและชมุชน รวมถงึไดเ้ผยแพรผ่ลงาน
ของสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานต่อ
สาธารณะชน ซึง่จากการประเมนิคณุภาพภายนอก
รอบสาม ของสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถม
ศกึษากาญจนบรุ ีเขต 3 ปกีารศกึษา 2554-2558 
พบว่า สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพ
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ภายนอกรอบสาม มีทั้งหมด 80 โรงเรียน ผ่าน
การรับรองทั้งส้ิน 69 โรงเรียน และไม่ผ่านการ
รับรองทั้งหมด 11 โรงเรียน จากข้อมูลพบว่าเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ผ่านการรับรอง จำานวน 5 
โรงเรียน ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากระบบการดำาเนิน
งานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ียัง
ไม่เข้มแข็งนัก อาจเนื่องมาจากผู้บริหารและคณะ
ครูยังไมเ่ข้าใจถึงมาตรฐานการศกึษาอยา่งแจม่แจง้ 
ซึง่การกำาหนดมาตรฐานกมี็ยังคงมกีารเปลีย่นแปลง
อยู่เสมอมา ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยเองได้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา
โดยตรง จึงมีสนใจท่ีจะศึกษาใน เร่ืองการพัฒนา
แนวทางการดำาเนินงานระบบการประกนัคณุภาพการ
ศกึษาภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 3 
ว่ามีระดับการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการ
ศกึษาภายในสถานศึกษาขนาดเลก็เปน็อย่างไร และ
เพือ่หาแนวทางการพฒันาการดำาเนินงานระบบการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาขนาด
เล็ก ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการดำาเนินงานระบบการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาขนาด
เล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาญจนบุรีเขต 3

2. เพื่อเสนอแนวทางในการดำาเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3

ระเบียบวิธีการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการ
ดำาเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive) 

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

1. ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ผูบ้รหิาร 
และครทูีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการดำาเนินงานระบบการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาขนาด
เลก็ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
กาญจนบรุ ีเขต 3 จำานวน 20 โรงเรยีน มปีระชากร
ทั้งหมดจำานวน 201 คน (ระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาญจนบุรี เขต 3) 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ  
ผูบ้รหิาร และครทูีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการดำาเนนิงาน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผู้วิจัยได้กำาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 
132 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้วิธีการจับ
สลากสถานศึกษา ได้สถานศึกษาจำานวน 12 แห่ง 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

เครือ่งมอืทีผู่วิ้จัยใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ปน็
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ โดยแบ่งเป็น 2 
ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามระดับการดำาเนิน
งานระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขนาด
เลก็ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
กาญจนบุรี เขต 3 ตามแนวปฏิบัติในการดำาเนิน
งานการประกันคุณภาพการศึกษาของสำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 ด้าน

ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำางาน
เก่ียวกับการดำาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ซึ่งประกอบด้วย 
นายสุวินัย พลีเพื่อชาติ ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้าน
กองมอ่งทะ นายนัฐกร สยุะราช รองผูอ้ำานวยโรงเรยีน
วัดศรโีลหะราษฎร์บำารงุ และนางสาวปทัมา วญิญกูลู  
ศกึษานเิทศกใ์นสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เพื่อหาแนวทางในการ
พฒันาการดำาเนนิงานระบบประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้
ดำาเนินการดังนี้ 

1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากวิทยาลัยครูสุริยเทพ 
มหาวิทยาลัยรังสิต ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

2. ผูว้จิยันำาแบบสอบถามพรอ้มหนงัสอืขอ
ความอนุเคราะหไ์ปยงัหน่วยงานต้นสงักดัของผูต้อบ
แบบสอบถาม ตามจำานวนกลุม่ตวัอยา่ง 132 ฉบบั 

3. ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามไปแจกและเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบรุ ี
เขต 3 จำานวน 12 แห่ง ที่ได้มาจากการจับสลาก
และไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกแห่ง 

4. ตรวจเช็คแบบสอบถามที่ส่งคืนมา ว่า
ได้ครบตามจำานวนที่กำาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งได้รับ
แบบสอบถามกลบัมาครบ 132 ฉบบั เปน็จำานวนที่
เทา่กบักลุ่มตัวอย่างทีก่ำาหนดไว ้คดิเปน็รอ้ยละ 100

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดำาเนินการ
ตามข้ันตอน โดยการใชโ้ปรแกรมสำาเร็จรปูในการหา  
ค่าสถิติของข้อมูล โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้

ตอนที ่1 วเิคราะหร์ะดับการดำาเนนิงานระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ของผู้บรหิาร และครูทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งใน

การดำาเนนิงานระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 3 ตาม
ความคิดเห็น ของผู้บริหาร และครู โดยการหาค่า
เฉลีย่ ( ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
มีการแปลผลความหมายระดับค่าเฉลี่ย 

ตอนที่ 2 การสรุปแบบสัมภาษณ์ ซึ่ง 
ผูใ้ห้สมัภาษณไ์ดแ้สดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอ
แนะแนวทางในการพฒันาการดำาเนนิงานระบบการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาขนาด
เล็ก สังกดัสำานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษากาญจนบุรี
เขต 3 ประกอบด้วย นายสุวินัย พลีเพื่อชาติ  
ผู้อำานวยการโรงเรียนบ้านกองม่องทะ นาย นัฐกร 
สุยะราช รองผู้อำานวยโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์
บำารุง และนางสาวปัทมา วิญญูกูล ศึกษานิเทศก์
ในสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาแนวทางการ
ดำาเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
3 พบว่า 

1. ระดบัการดำาเนนิงานระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบรุ ี
เขต 3 มีการดำาเนินงานระบบการประกันคุณภาพ
การศกึษาภายในสถานศึกษาขนาดเลก็ในภาพรวม
ทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก 

2. สรุปการพฒันาแนวทางการดำาเนนิงาน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ได้ทั้งหมด 
7 ด้าน ดังนี้ 
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2.1 ดา้นการกำาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษาใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานการศึกษา คือ 
สถานศกึษาตอ้งมกีารศกึษาและวเิคราะหน์โยบาย 
จดุเนน้ ของรัฐบาลในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา 
และควรกำาหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา
ให้ชัดเจนครอบคลุมทุกด้าน สถานศึกษาต้องจัด
ทำาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และสถาน
ศึกษาต้องดำาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการ 
ศึกษาของสถานศึกษาที่วางแผนไว้ให้มีความ 
ต่อเนื่อง และหน่วยงานต้นสังกัดต้องให้การ 
สง่เสรมิและสนบัสนนุให้คำาแนะนำากบัสถานศกึษา
ทุกแห่ง 

2.2 ดา้นการจดัทำาแผนพฒันาการจัดการ
ศกึษาของสถานศึกษา คอื สถานศึกษาทกุแหง่ตอ้ง
จัดทำาแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
จำาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการใช้
กระบวนการของ SWOT Analysis นำามาวิเคราะห์
สภาพปญัหา และความตอ้งการทีจ่ำาเปน็ของสถาน
ศึกษา แล้วจึงนำาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มากำาหนด
วสิยัทศัน ์พนัธกจิ เป้าประสงค ์และอัตลกัษณข์อง
สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของ และต้องมี
การระดมความคดิเหน็จากทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ได้แผน
พฒันาคณุภาพทีส่ามารถปฏบิตัไิดจ้รงิ และตรงกบั
ความต้องการของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

2.3 ดา้นการดำาเนนิการตามแผนพฒันาการ
จดัการศกึษาของสถานศกึษา คอื สถานศกึษาตอ้ง
ดำาเนินการตามแผนพัฒนาท่ีกำาหนดไว้ และต้อง
กำาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบงานอย่าง
ชัดเจน ควรให้บทบาทแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มี
ส่วนร่วมในการดำาเนินงานต่างๆ พร้อมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของทุกฝ่าย เพื่อ

นำาไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป สถานศึกษาควรเสนอ
แผนการจัดการศกึษาตอ่คณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาและลงนามให้ความเห็น
ชอบ และรายงานผลการปฏบิตังิานตามแผนปฏบิตัิ
การ โครงการ กิจกรรม ทุกโครงการ เพื่อให้เกิด
ประสทิธิภาพในการทำางาน และท่ีสำาคัญควรกำาหนด
ปฏิทินการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำา
ปีที่ชัดเจน เพื่อให้การดำาเนินงานมีระบบและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้กระบวนการบริหาร
งานตามแนวทางการดำาเนินการอย่างมีคุณภาพ
ครบวงจร (PDCA) ร่วมด้วย 

2.4 ด้านการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา คือ สถาน
ศึกษาต้องมีการประเมินผลการดำาเนินงานระบบ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กำาหนดไว้ 
ให้ครอบคลมุทกุดา้นเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
และเมื่อดำาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาแล้วนั้น จะต้องมีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคณุภาพของการปฏิบัตงิานตามโครงการ 
ทั้งก่อนดำาเนินการ ระหว่างดำาเนินการ และหลัง
จากดำาเนนิการเสรจ็แลว้ ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย 
และสามารถเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นให้เหมาะสมและ
เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ และควรมีคณะกรรม
จากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 มานิเทศ กำากับ ติดตาม การ
ดำาเนนิงานของสถานศกึษาทกุแหง่ในสงักดัเพือ่ขบั
เคลือ่นการดำาเนนิงานให้มรีะบบและมปีระสทิธภิาพ
ไปพร้อมกันๆ ทั้งหน่วยงาน 

2.5 ด้านการตดิตามผลการดำาเนินการเพือ่
พฒันาสถานศกึษาใหม้คุีณภาพตามมาตรฐานการ
ศึกษา คอื สถานศกึษาควรมกีารรวบรวมผลงานของ
สถานศึกษาไว้ที่เดียวอย่างเป็นระบบ และมีข้อมูล
สารสนเทศทีม่คีวามเปน็ปจัจบุนัทีส่ดุ และสามารถ
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ตรวจสอบได้ทุกเมื่อ และสถานศึกษาต้องมีการ
ทบทวนและปรับปรงุพฒันาแผนพฒันาคุณภาพการ
ศึกษาอยูเ่สมอ โดยใชผ้ลการตดิตามการดำาเนนิการ
มาเป็นฐานข้อมูล เพื่อให้แผนพัฒนาคุณภาพ การ
ศึกษามีความทันสมัยและสามารถพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาไดอ้ยา่งแทจ้รงิ และควรมคีณะกรรมการ
ที่แต่งตั้งโดยสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ออกนิเทศติดตาม ให้ 
คำาปรึกษาและคำาแนะนำาในการดำาเนินงานของ
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2.6 ดา้นการจดัทำารายงานผลการประเมนิ
ตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) คือ 
สถานศึกษาควรศึกษารายละเอียดในการจัดทำา
รายงานผลการประเมินตนเอง และควรรายงาน
ผลตามสภาพจริง ตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ได้
ขอ้มลูท่ีแทจ้รงิ สถานศกึษาตอ้งแตง่ตัง้คณะทำางาน
จัดทำารายงานประจำาปีของสถานศึกษาที่ประกอบ
ด้วย บุคลากรที่มีความรู้ความความสามารถและ 
มีความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และต้องมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบและมี
ความเปน็ปจัจบุนัสามารถตรวจสอบได ้จงึสามารถ
นำาข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว มาวิเคราะห์แปลผล 
อยา่งเปน็ขัน้ตอน เน่ืองจากเปน็ส่ิงสำาคัญทีจ่ะทำาให้
การรายงานประจำาปีมคีวามสมบรูณ์ มคุีณภาพตรง
ตามสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษา และให ้
ทกุฝา่ยทีมี่สว่นเกีย่วขอ้งไดม้สีว่นรว่มในการประเมนิ
คณุภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา และสำานกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษากาญจนบรีุ เขต 3 
ควรมกีารจัดอบรม การเขยีนรายงานผลการประเมนิ
ตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) เป็น
ประจำาทุกปี โดยมีศึกษานิเทศก์คอยให้คำาปรึกษา
และคำาแนะนำาในการดำาเนินการทุกขั้นตอนของ
การเขียนรายงาน และดำาเนินการจัดส่งรายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา ภายในระยะ
เวลาที่กำาหนด 

2.7 ด้านการพฒันาสถานศกึษาใหมี้คณุภาพ 
มปีระสทิธภิาพ และพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง คอื สถาน
ศึกษาต้องมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี และสถานศึกษาต้อง
ใหค้วามสำาคญักบัทกุฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งในการดำาเนนิ
งานระบบการประกนัคณุภาพ ใหม้บีทบาท มสีว่น
ร่วม ในการดำาเนินงานมากข้ึน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
รอบดา้นและสามารถมองเห็นภาพไดอ้ย่างชดัเจน 
สถานศึกษาควรจัดให้ครูบุคลากรทางการศึกษา
ได้พัฒนาตนเอง โดยการส่งไป อบรม ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีระบบการ
ดำาเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาทีด่ทีีผ่า่น
การประเมนิแลว้ หรอืโรงเรยีนตน้แบบ เพือ่ไดแ้ลก
เปลีย่นความรูแ้ละประสบการณร์ว่มกนั แลว้นำากลบั
มาพัฒนาระบบการดำาเนินงานของสถานศึกษาให้
มีคุณภาพที่ดีขึ้นต่อไป และในการจัดทำารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษาทุกแห่ง ในปี
การศึกษาต่อไปต้องนำากลับมาสังเคราะห์อีกครั้ง  
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในของสถานศึกษาต่อไป 

อภิปรายผล

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดำาเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 3 พบวา่ 

1. ระดบัการดำาเนนิงานระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาญจนบรุ ีเขต 3 
มีการดำาเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก ทั้ง 7 ด้าน พบว่าภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ วนัทนา 
เนือ้นอ้ย (2560) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองการดำาเนนิงาน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
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ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษายะลา เขต 1 พบว่า ระดับการดำาเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษาสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยะลา เขต 1 อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัญชลี ทันที (2557) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องการดำาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  
เขต 3 พบวา่ การดำาเนินงานประกนัคณุภาพภายใน
ของสถานศกึษาขนาดเลก็ โดยภาพรวมมกีารดำาเนนิ
งานอยู่ในระดับมาก

2. การพฒันาแนวทางการดำาเนินงานระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพภายในโดยตรง ได้การ
พัฒนาแนวทางการดำาเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ทั้งสิ้น 7 แนวทาง ดังนี้

2.1 การพฒันาแนวทางการดำาเนนิงานดา้น
การกำาหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา คือ สถานศึกษา
ต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย จุดเน้น 
ของรัฐบาลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา และ
ควรกำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้ชัดเจนครอบคลุมทุกด้าน และสถานศึกษาต้อง
จัดทำาแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
สอดคล้องกบับรบิทของสถานศึกษา และสถานศึกษา
ตอ้งดำาเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของ
สถานศึกษาที่วางแผนไว้ให้มีความต่อเนื่อง และ
หนว่ยงานตน้สงักดัตอ้งใหก้ารสง่เสรมิและสนบัสนนุ
ใหค้ำาแนะนำากบัสถานศกึษาทกุแหง่ สอดคลอ้งกบั

งานวิจัยของ วันทนา เน้ือน้อย (2560) ได้วิจัย
เร่ือง การดำาเนนิงานระบบการประกนัคณุภาพการ
ศกึษาภายในสถานศึกษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีแนวทางใน
การพัฒนา คือ สถานศึกษาควรกำาหนดมาตรฐาน 
การศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามหลักสูตร 
และแนวทางการจัดการศึกษา

2.2 การพัฒนาแนวทางการดำาเนินงาน
ด้านการจัดทำาแผนพัฒนาการจัดของการศึกษา
สถานศึกษา คือ สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดทำา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ
จำาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการใช้
กระบวนการของ SWOT Analysis นำามาวเิคราะห์
สภาพปญัหา และความตอ้งการทีจ่ำาเปน็ของสถาน
ศึกษา แล้วจึงนำาข้อมูลที่วิเคราะห์ได้มากำาหนด
วสิยัทศัน ์พนัธกจิ เปา้ประสงค ์และอตัลกัษณ์ของ
สถานศกึษา ท่ีสอดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษา
และต้องมีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  
เพื่อให้ได้แผนพัฒนาคุณภาพที่สามารถปฏิบัติได้
จริง และตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน 
อย่างแทจ้รงิ สอดคล้องกบังานวจิยัของ อญัชล ีทนัท ี
(2557) ได้วิจัยเรื่อง การดำาเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 แนวทางในการพัฒนา คือ 
ควรมีการวิเคราะห์ปัญหาของสถานศึกษาเพื่อนำา
มาเป็นแนวทางในการจัดทำาแผนพฒันาการจดัการ
ศกึษา โดยอาศยัความรว่มมอืจากทกุฝ่าย และตอ้ง
สอดคลอ้งกบักรอบกลยทุธข์องคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.3 การพฒันาแนวทางการดำาเนนิงานดา้น
การดำาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา คือสถานศึกษาต้องดำาเนินการ 
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ตามแผนพัฒนาที่กำาหนดไว้ และต้องกำาหนด
บทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน 
ควรใหบ้ทบาทแกผู้่ท่ีมีสว่นเกีย่วขอ้ง เชน่ กรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่นๆ ให้มี
ส่วนร่วมในการดำาเนินงานต่างๆ ของระบบการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา พร้อมทัง้รับฟงัความคดิ
เหน็ และขอ้เสนอแนะของทกุฝา่ย เพือ่ไปปรบัปรงุ 
แกไ้ข พฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาใหด้ ี
ยิ่งๆ ข้ึนไป และที่สำาคัญควรกำาหนดปฏิทินการ
ดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำาปีที่ชัดเจน 
เพื่อให้การดำาเนินงานมีระบบและมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ โดยใชก้ระบวนการบรหิารงานตามแนวทาง
การดำาเนินการอย่างมีคุณภาพครบวงจร (PDCA)  
รว่มดว้ย สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รัตนา ศภุปรญิญา 
และพศิน แตงจวง (2560) ได้วิจัยเรื่อง แนวทาง
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
บา้นหว้ยยา อำาเภอกลัยาณิวัฒนา จังหวดัเชยีงใหม ่
ผลการวิจัยพบว่า เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ท่ีเกีย่วขอ้งทกุฝา่ยใช้เทคนิคการบรหิารและการจดัการ
ให้สามารถดำาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ต้องจัดเป็น 
กระบวนการบรหิารงานตามแนวทางการดำาเนนิการ
อย่างมคีณุภาพครบวงจร (PDCA) ซึง่ประกอบดว้ย
การวางแผน (Plan) ปฏบัิติตามแผน (Do) ประเมนิ
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา (Check) 
และพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ(Act)

2.4 การพัฒนาแนวทางการดำาเนินงาน
ด้านการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการ
ศึกษาภายในสถานศึกษา คือ สถานศึกษาต้องมี
การประเมินผลการดำาเนินงานระบบการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศึกษาที่กำาหนดไว้ ให้ครอบคลุมทุกด้าน
และเมื่อดำาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาแล้วนั้น จะต้องมีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคณุภาพของการปฏบิตังิานตามโครงการ 
ทั้งก่อนดำาเนินการ ระหว่างดำาเนินการ และหลัง
จากดำาเนนิการเสรจ็แลว้ ดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย 

และสามารถเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นให้เหมาะสมและ
เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ และควรมีคณะกรรม
จากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 มานิเทศ กำากับ ติดตาม การ
ดำาเนนิงานของสถานศกึษาทกุแหง่ในสงักดัเพือ่ขบั
เคลือ่นการดำาเนนิงานให้มรีะบบและมปีระสทิธภิาพ
ไปพร้อมกันๆ ทัง้หน่วยงาน สอดคล้องกบังานวจิยั
ของวันทนา เนื้อน้อย (2560) ได้วิจัยเรื่อง การ
ดำาเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 มีแนวทางในการ
พัฒนา คือ ควรจัดทำาแผนและปฏิทิน การปฏิบัติ
งานทีช่ัดเจน และควรมีการประเมินนเิทศ ตดิตาม
โครงการตา่งๆ อยา่งเปน็ระบบและตอ่เนือ่ง ตลอด
จนควรนำาผลการประเมนิมาวเิคราะหเ์พือ่หาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาต่อไป 

2.5 การพฒันาแนวทางการดำาเนนิงานดา้น
การตดิตามผลการดำาเนนิการเพือ่พฒันาสถานศกึษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา คือ สถาน
ศึกษาควรมีการรวบรวมผลงานของสถานศึกษา
ไว้ที่เดียวอย่างเป็นระบบ และมีข้อมูลสารสนเทศ
ที่มีความเปน็ปัจจุบันที่สุด และสามารถตรวจสอบ 
ได้ทุกเมื่อ และสถานศึกษาต้องมีการทบทวนและ
ปรับปรุงพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อยู่เสมอ โดยใช้ผลการติดตามการดำาเนินการมา
เปน็ฐานขอ้มลู เพือ่ให้แผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 
มีความทันสมัยและสามารถพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาได้อยา่งแทจ้รงิ และควรมีคณะกรรมการทีแ่ตง่
ตั้งโดยสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 ออกนิเทศติดตาม ให้คำาปรึกษา
และคำาแนะนำาในการดำาเนินงานของสถานศึกษา
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้อง
กับงานวิจัยของรจนา แก้วตา (2561) ได้วิจัย
เรือ่ง แนวทางการพฒันาการดำาเนนิงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในจังหวัด
กำาแพงเพชร สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษาเขต 41 ผลการวิจัยพบว่า แนวทาง
การพัฒนาการดำาเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา คือ สถานศึกษา
ควรใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งมีสว่นรว่มในการกำาหนด 
เป้าหมายต่างๆ บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาจัด
เก็บขอ้มลูสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีต่นเองรบั
ผิดชอบให้เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้  
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อติดตามตรวจสอบ
ผลการดำาเนินงานและเผยแพร่ผลการดำาเนินงาน
ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ 

2.6 การพัฒนาแนวทางการดำาเนินงาน
ด้านการจัดทำารายงานผลการประเมินตนเอง  
(Self-Assessment Report: SAR) คอื สถานศึกษา
ตอ้งมีการเกบ็รวบรวมข้อมลูสารสนเทศทีเ่ปน็ระบบ
และมีความเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ จึง
สามารถนำาขอ้มลูสารสนเทศดงักลา่ว มาวเิคราะห์
แปลผลอย่างเป็นข้ันตอน เนื่องจากเป็นส่ิงสำาคัญ
ที่จะทำาให้การรายงานประจำาปีมีความสมบูรณ์ มี
คณุภาพตรงตามสภาพความเปน็จรงิของสถานศกึษา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของรจนา แก้วตา (2561)  
ไดว้จิยัเรือ่ง แนวทางการพฒันาการดำาเนนิงานตาม
ระบบประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษาใน
จังหวัดกำาแพงเพชร สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษามธัยมศกึษาเขต 41 มแีนวทางในการพฒันา 
คอื ใหบ้คุลากรทกุคนในสถานศกึษาจดัเกบ็ ขอ้มูล
สารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบังานทีต่นเองรบัผดิชอบให้
เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ 

2.7 การพฒันาแนวทางการดำาเนนิงานดา้น
การพฒันาสถานศกึษาให้มีคณุภาพ มีประสทิธภิาพ 
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คือ สถานศึกษาสถาน
ศกึษาควรจดัใหค้รบูคุลากรทางการศกึษาได้พัฒนา
ตนเอง โดยการส่งไป อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ไปศกึษาดงูานโรงเรยีนทีม่รีะบบการดำาเนินงานการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาทีด่ทีีผ่า่นการประเมนิแลว้ 
หรอืโรงเรยีนตน้แบบ เพือ่ไดแ้ลกเปลีย่นความรูแ้ละ
ประสบการณ์ร่วมกัน แล้วนำากลับมาพัฒนาระบบ

การดำาเนนิงานของสถานศึกษาใหมี้คณุภาพทีดี่ข้ึน 
ตอ่ไปสอดคลอ้งกับงานวจิยัของ รัตนา แก้วจันทรเ์พชร  
และชยตุ วิจติรสนุทร (2558) ไดว้จิยัเรือ่ง แนวทาง
พัฒนาการดำาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษาของโรงเรยีนขนาดเลก็สงักดัสำานกังาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผล
การวิจัยพบว่า แนวทางพัฒนาการดำาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก พบวา่ สถานศึกษาควรจัดอบรม ประชมุ
เชงิปฏบิตัใิหค้วามรูค้ร ูบคุลากรทางการศกึษาและ
คณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ตระหนัก
ในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง และระดมความคิด 
โดยเนน้การมสีว่นร่วมทกุฝ่าย และพฒันาบคุลากร
ดว้ยรูปแบบ Coaching หรอืโดยผูท้รงคณุวุฒ ิและ
นำาบุคลากรศึกษาดูงาน โรงเรียนท่ีประสบความ
สำาเร็จหรือผ่านการประเมินแล้ว

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

1.1 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และเขตอื่นๆ สามารถนำา
ผลการวจัิยเร่ือง การพัฒนาแนวทางการดำาเนนิงาน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษาขนาดเล็กในครั้งนี้ ที่มีผลการดำาเนินงาน 
อยูใ่นระกบัมาก และมกีารพฒันาแนวทางการดำาเนนิ
งานระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาทดี ีสามารถ
นำาไปดำาเนนิการในสถานศกึษาขนาดอืน่ๆ ในสงักดั 
เพือ่ใหเ้กดิการดำาเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้

1.2 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาญจนบุรี เขต 3 และเขตอื่นๆ สามารถนำา
ผลการวจัิยเร่ือง การพัฒนาแนวทางการดำาเนนิงาน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน
ศึกษาขนาดเล็กในครั้งนี้ ที่มีผลการดำาเนินงานอยู่
ในระกับมาก และมีการพฒันาแนวทางการดำาเนิน
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งานระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีด ีไปเป็น
แนวทางในการดำาเนินงานของสถานศึกษาอื่นใน
สังกัด เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบต่อไป

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รทำ�วิจัย 
ครั้งต่อไป

2.1 การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
เกี่ยวกับแนวทางการดำาเนินงานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของสถาน
ศึกษาขยายโอกาส และสถานศึกษาขนาดอื่นๆ 

2.2 การศกึษาครัง้ตอ่ไปควรมีการศกึษาใน
เชิงเปรียบเทียบตามแนวทางการดำาเนินงานระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาด
เล็ก ที่มีบริบทของสถานศึกษาแตกต่างกัน

2.3 การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
การดำาเนินงานด้านอื่นๆ ของสถานศึกษา เช่น 
ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานงบ
ประมาณ และการบริหารงานบุคคลที่ส่งผลต่อ
การดำาเนนิงานระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายในสถานศึกษา
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