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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำและเปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำโรงเรียนในอ ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุ
รำษฎร์ธำนี เขต 3 จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ สภำพกำรด ำรงต ำแหน่ง ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและขนำดของ
โรงเรียน กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 181 คน ประกอบด้วย ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำและครูผู้สอน เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำม เป็นแบบ
มำตรำส่วนประมำณค่ำ 5 ระดับ จ ำนวน 58 ข้อ กำรวิเครำะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำเบี่ยงเบน
มำตรฐำน ทดสอบสมมุติฐำนโดยทดสอบที (t-test) และทดสอบเอฟ (F-test) 
 ผลการวิจัย พบว่า 
 1. สภำพกำรนิเทศภำยในโรงเรียนสังกัดเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช   พบว่ำ          
โดยภำพรวมและรำยด้ำนทุกด้ำน อยู่ในระดับมำก 
 2. ปัญหำกำรนิเทศภำยในโรงเรียนสังกัดเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช    พบว่ำ         
โดยภำพรวม และรำยด้ำนทุกด้ำน มีปัญหำอยู่ในระดับน้อย 
 3. ผู้บริหำรโรงเรียนและครูสังกัดเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช   ที่มีต ำแหน่ง
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน  และปฏิบัติหน้ำที่ในโรงเรียนที่มีขนำดต่ำงกัน  มีควำมคิดเห็นต่อสภำพและปัญหำ
กำรนิเทศภำยในโรงเรียนสังกัดเทศบำลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช  ไม่แตกต่ำงกัน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. กำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในอ ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 โดยภำพรวม และ รำยด้ำน อยู่ในระดับ
มำก  
 2. บุคลำกรที่มีวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำนและขนำดโรงเรียนต่ำงกันโดยภำพรวมมี
ควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
 3. บุคลำกรที่มีสภำพกำรด ำรงต ำแหน่งต่ำงกันมีควำมเห็นต่อกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำในโรงเรียน โดยภำพรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  ในกำรด ำเนินกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้ำงเครื่องมือโดยด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1. ศึกษำเอกสำรคู่มือตำรำวิชำกำรเก่ียวกับกำรสร้ำงแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating 
Scale) ของ Likert 
 2. ศึกษำเอกสำร คู่มือ เกี่ยวกับสภำพและปัญหำกำรนิเทศภำยในโรงเรียนสังกัดเทศบำล 
 3. สร้ำงแบบสอบถำมตำมตัวแปร ที่ใช้ในกำรศึกษำให้ครอบคลุมทั้ง 8 ด้ำนโดยใช้ข้อมูลจำก
เอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนนิยำมปฏิบัติกำรเป็นกรอบก ำหนด 
 4. น ำแบบสอบถำมที่สร้ำงเสร็จแล้วเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ เพ่ือ ตรวจสอบควำมถูกต้อง
และให้ค ำแนะน ำปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 5. น ำแบบสอบถำมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์อีกครั้งเพ่ือตรวจสอบ  
ควำมถูกต้องของเครื่องมือด้ำนควำมเที่ยงตรงและครอบคลุม เนื้อหำ 
 6. แบบสอบถำมปรับปรุงแก้ไข แล้วน ำไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่ำงที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่ำงที่ก ำหนดไว้ในกำรศึกษำ เพ่ือตรวจสอบควำมเข้ำใจในส ำนวนภำษำจ ำนวน 30 คน 
แล้วหำค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำม (Reliability) ด้วยวิธีกำรวิเครำะห์จำกคอมพิวเตอร์ โดยหำค่ำ
สัมประสิทธิ์แอลฟำ ของครอนบำค ได้ค่ำควำมเชื่อม่ันเท่ำกับ .95 
 7. น ำแบบสอบถำมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและทดลองใช้แล้ว  เสนออำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ 
จัดท ำเป็นฉบับที่สมบูรณ์น ำไปใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อกำรวิจัยต่อไป 

 
  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถำมประกอบด้วย  แบบสอบถำม  2  ตอน 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรำยกำร (Checklist) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับสภำพกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนใน
อ ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 เป็นแบบลักษณะ
มำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) ตำมแบบของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ คือ มำกที่สุด มำก ปำน
กลำง น้อย และน้อยที่สุด แบ่งเป็น 8 ด้ำน 
 

สรุปผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่ำงมีวุฒิกำรศึกษำ ระดับปริญญำตรี ร้อยละ 90.61 สูงกว่ำปริญญำตรี ร้อยละ 9.39 สภำพ
กำรด ำรงต ำแหน่งส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอนร้อยละ 59.12 ผู้บริหำรโรงเรียน ร้อยละ 20.44  ครูผู้รับผิดชอบร้อย
ละ 20.44 ส่วนใหญ่ปฏิบัติงำนในโรงเรียนขนำดใหญ่ ร้อยละ 58.56 และโรงเรียนขนำดเล็ก ร้อยละ 41.44 มี
ประสบกำรณก์ำรท ำงำนตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป มำกที่สุด ร้อยละ 55.80 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 6-10 ปี ร้อยละ 
32.60 ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 1-5 ปี ร้อยละ 11.60  
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 กำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในอ ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำกเมื่อพิจำรณำเป็น
รำยด้ำนพบว่ำ  
   1. ด้ำนกำรจัดระบบกำรบริหำรและสำรสนเทศ อยู่ในระดับมำก  
   2. ด้ำนกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำอยู่ในระดับมำก  
   3. ด้ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอยู่ในระดับมำก  
  4. ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอยู่ในระดับมำก  
  5. ด้ำนกำรตรวจสอบและทบทวนคุณภำพกำรศึกษำอยู่ในระดับมำก  
  6. ด้ำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำอยู่ในระดับมำก  
  7. ด้ำนกำรรำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปีอยู่ในระดับมำก  
  8. ด้ำนกำรผดุงระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอยู่ในระดับมำก  
   กำรเปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในอ ำเภอเวียงสระ 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 โดยภำพรวมอยู่ใน
ระดับมำกเม่ือพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ  
  1. เปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในอ ำเภอเวียงสระ 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 โดยภำพรวมและเป็น
รำยด้ำน จ ำนวน 8 ด้ำนจ ำแนกตำม ตัวแปรวุฒิกำรศึกษำ พบว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
  2. เปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในอ ำเภอเวียงสระ 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 โดยภำพรวมและเป็น
รำยด้ำน จ ำนวน 8 ด้ำนจ ำแนกตำม ตัวแปรสภำพกำรด ำรงต ำแหน่ง พบว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .05  
  3. เปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในอ ำเภอเวียงสระ 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 โดยภำพรวมและเป็น
รำยด้ำน จ ำนวน 8 ด้ำนจ ำแนกตำม ตัวแปรประสบกำรณ์กำรท ำงำน พบว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำง
สถิติ 
  4. เปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในอ ำเภอเวียงสระ 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 โดยภำพรวมและเป็น
รำยด้ำน จ ำนวน 8 ด้ำนจ ำแนกตำม ตัวแปรขนำดโรงเรียน พบว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
 

อภิปรายผลวิจัย 
 1. กำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในอ ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 พบว่ำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก และเมื่อ
พิจำรณำ รำยด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรจัดระบบกำรบริหำรและสำรสนเทศ กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ กำร



4 

จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภำพกำรศึกษำกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ กำรรำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี กำรผดุง
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พบว่ำอยู่ในระดับมำกทุกด้ำน ผลวิจัยปรำกฏเช่นนี้ อำจเป็นเพรำะว่ำ
โรงเรียนโรงเรียนในอ ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุ
รำษฎร์ธำนี เขต 3 ส่วนใหญ่ด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือสนองนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มำตรำ 47, 48  
ก ำหนดให้โรงเรียนจัดให้มีกำรด ำเนินกำรตำมระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไป
ตำมก ำหนดในกฎกระทรวง และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำร
กำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง น ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ และรองรับกำร
ประกันคุณภำพภำยนอก พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 : 
29–30)  
 2. เปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในอ ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 พบว่ำ โดยภำพรวมและเป็น
รำยด้ำน สรุปได้ดังนี้  
  2.1 ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและครูผู้สอน ที่มีวุฒิ
กำรศึกษำต่ำงกัน มีกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐำน ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของกระทรวง 
ศึกษำธิกำรก ำหนดให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียนเป็นภำระงำนที่บุคลำกรในโรงเรียนทุกคนต้อง
ปฏิบัติ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และรองรับกำรประเมินภำยนอก (กระทรวงศึกษำธิกำร. 
2546) ประกอบกับบุคลำกรส่วนใหญ่ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี 
เขต 3 มีควำมกระตือรือร้นที่จะหำควำมรู้ในเรื่องนี้ โดยกำรอบรมประชุมสัมมนำ ศึกษำเอกสำร และน ำไป
ด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียนกับทั้งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์
ธำนี เขต 3 มีกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดอย่ำงสม่ ำเสมอ 
ท ำให้ควำมคิดเห็นของบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญ
ทำงสถิต ิ
  2.2 ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียนและ 
ครูผู้สอนที่มีสภำพกำรด ำรงต ำแหน่งต่ำงกัน มีกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งตรงกับสมมติฐำนที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อำจเป็นเพรำะว่ำบทบำทหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบตำมสภำพกำรด ำรงต ำแหน่งที่แตกต่ำงกัน กำรปฏิบัติงำนหรือกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรแตกต่ำง
กันท ำให้ควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียนแตกต่ำงกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงำนวิจัยของส ำนักงำนกำรประถมศึกษำจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (2543 : บทคัดย่อ)  
  2.3 ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและครูผู้สอนที่มี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนต่ำงกันมีกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียนแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มี
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นัยส ำคัญทำงสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐำน ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะว่ำบุคลำกรต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ ในเรื่องกำรประคุณภำพกำรศึกษำภำยในและกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รวมทั้ง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับชำติลงมำมุ่งเน้นในเรื่องนี้เพ่ือให้กำรศึกษำมีคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ มีกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำก่อนเข้ำสู่ต ำแหน่งและจัดให้
บุคลำกรเข้ำอบรมสัมมนำเรื่องนี้อยู่เสมอ รวมทั้งหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรศึกษำทุกระดับได้นิเทศ ติดตำม 
ประเมินผล ตำมก ำหนดในแผนปฏิบัติ ท ำให้บุคลำกรทุกคน ต้องสนใจ ตื่นตัว ปฏิบัติตำมอย่ำงจริงจัง ควำม
คิดเห็นในเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำจึงไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนวิจัยของเกียรติศักดิ์  ทัน
จันทร์ (2543 : 121) พบว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน
ประถมศึกษำสังกัดส ำนักงำนกำรประถม ศึกษำจังหวัดก ำแพงเพชร จ ำแนกตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำน โดย
ภำพรวมแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
  2.4 ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและ ครู ผู้สอนที่
ปฏิบัติงำนในโรงเรียนที่มีขนำดต่ำงกัน มีกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำแตกต่ำงกันอย่ำงไม่มี
นัยส ำคัญทำงสถิติ ซึ่งไม่ตรงกับสมมุติฐำนที่ตั้งไว้ อำจเป็นเพรำะบุคลำกรในโรงเรียนต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ได้ก ำหนดให้ทุกโรงเรียนต้อง
ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและต้องได้รับกำรประเมินภำยนอก บุคลำกรจึงต้องปฏิบัติงำนใน
เรื่องนี้เหมือนกัน ควำมคิดเห็นจึงไม่แตกต่ำงกันแม้จะปฏิบัติงำนในโรงเรียนที่มีขนำดต่ำงกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงำนวิจัยของ มุตอเหล็บ โตะมุสอ (2546 : บทคัดย่อ) ซึ่งพบว่ำ บุคลำกร ที่ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำที่มี
ขนำดต่ำงกัน กำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพไม่แตกต่ำงกัน กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในจะ
ประสบควำมส ำเร็จ ผู้บริหำรต้องตระหนักเห็นควำมส ำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมคิดร่วมท ำกับบุคลำกรทุก
คนทุกฝ่ำย ทั้งบุคลำกรในโรงเรียนและชุมชน มีกำรดูแล ก ำกับ ติดตำมให้กำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำเป็นไปตำมตัวบ่งชี้ของมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนที่จะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
กำรประกันคุณภำพภำยใน และกำรผ่ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกเป็นสิ่งยืนยันควำมส ำเร็จของกำรจัด
กำรศึกษำตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2545 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. จำกผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียน 8 ด้ำน คือ กำร
จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ กำรพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ กำร
ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตรวจสอบและทบทวนคุณภำพกำรศึกษำ กำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ กำรรำยงำนคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปีและกำรผดุงระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ผู้บริหำร
โรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและครูผู้สอน มีควำมคิดเห็นต่อกำรด ำ เนินงำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 โดย
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ภำพรวมอยู่ในระดับมำก ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยตั้งแต่ผู้บริหำรโรงเรียน ครู ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ 
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 3 ควรมีกำรผดุงระบบกำรประกันคุณภำพและ
ส่งเสริมให้กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
 2. จำกผลกำรวิจัยที่พบว่ำ บุคลำกรที่มีสภำพกำรด ำรงต ำแหน่งต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อกำร
ด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนในอ ำเภอเวียงสระ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 แตกต่ำงกัน ผู้บริหำร ครูผู้รับผิดชอบงำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และครูผู้สอนควรมีกำรประชุมปรึกษำหำรือ เพ่ือท ำควำมเข้ำใจให้ตรงกัน จะได้ร่วมกัน พัฒนำ กำร
ประกันคุณภำพภำยในโรงเรียนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำสุ
รำษฎร์ธำนี เขต 3 ควรจัดอบรมให้ควำมรู้ทำงวิชำกำรเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้บุคลำกรใน
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมพังงำทรำบและน ำไปปฏิบัติ  
 3. จำกผลกำรวิจัยที่พบว่ำ บุคลำกรที่มีวุฒิกำรศึกษำต่ำงกัน ประสบกำรณ์กำรท ำงำนต่ำงกัน 
ปฏิบัติงำนในโรงเรียนที่มีขนำดต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำไม่แตกต่ำง
กันนั้น ผู้บริหำรโรงเรียนควรสนับสนุนทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยใน เพ่ือให้ครูได้
ท ำงำนอย่ำงมีควำมสุข ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 ควรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของแต่ละโรงเรียนและประชำสัมพันธ์เพ่ือเป็นขวัญก ำลังใจของผู้
ปฏิบัติให้รักษำคุณภำพและมีกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. กำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษำเฉพำะคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยมุ่งเน้นคุณภำพผู้เรียน
เท่ำนั้น กำรวิจัยครั้งต่อไปควรเพ่ิมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนด้ำนอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร ด้ำนคุณภำพกำรสอน เป็นต้น เพ่ือจะได้ข้อมูลที่หลำกหลำย ชัดเจนมำกยิ่งข้ึน  
 2. กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรศึกษำจำกครูเท่ำนั้น กำรวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษำจำกบุคคลอ่ืนๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องด้วยตำมหลักกำรบริหำรในปัจจุบันที่เน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ นักเรียน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครอง เป็นต้น เพ่ือที่จะได้ผลกำรศึกษำที่ครอบคลุม
มำกยิ่งขึ้น 


