บทความการวิจัย
การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในอาเภอช้างกลาง
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ปิยะวรรณ ชนะราวี
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในอาเภอช้างกลาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 ตามวุฒิ
การศึกษา สภาพการดารงตาแหน่ง ประสบการณ์ การทางานและขนาดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง จานวน 181
คน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและครูผู้สอน
จานวน 181 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จานวน 58 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดย
ทดสอบที (t-test) และทดสอบเอฟ (F-test)
ผลการวิจัย พบว่า
1. การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในอาเภอช้างกลาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก
2. บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน ขนาดโรงเรียนต่างกัน การดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน
3. บุคลากรที่มีสภาพการดารงตาแหน่งต่างกันมีความเห็นต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาสภาพการด าเนิ นงานประกั นคุ ณภาพการศึ กษาโรงเรี ยนในอ าเภอช้ างกลาง สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต2
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในอาเภอช้างกลาง
สั งกัดส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึ กษานครศรีธ รรมราช เขต 2 ตามความคิดเห็ น ของผู้ บริห าร
สถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาและครูผู้สอน จาแนกตามวุฒิการศึกษา สภาพ
การดารงตาแหน่ง ประสบการณ์การทางาน และขนาดของโรงเรียน
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วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือโดยดาเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
2. กาหนดนิยามปฏิบัติการตามเอกสาร และงานวิจัยที่ศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นกรอบกาหนดการ
สร้างแบบสอบถาม
3. สร้างแบบสอบถามตามตัวแปร ที่ใช้ในการศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง 8 ด้าน ดังนี้
1. การจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ
2. การกาหนดมาตรฐานการศึกษา
3. การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
4. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4. นาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อที่จะได้นาข้อมูลที่ได้รับการพิจารณาและข้อเสนอแนะในด้าน
ต่างๆ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมยิ่งขึ้น
5. แบบสอบถามปรับปรุงแก้ไข แล้วนาไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ในการศึกษา เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในสานวนภาษาจานวน 30 คน
แล้วหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยวิธีการวิเคราะห์จากคอมพิวเตอร์ โดยหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 :96) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95
6. นาแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาสภาพการดาเนินงานประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโรงเรี ย นในอ าเภอช้ า งกลาง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน
อาเภอช้างกลาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นแบบลักษณะมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
แบ่งเป็น 8 ด้าน ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ
การกาหนดมาตรฐานการศึกษา
การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างมีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 90.61 สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 9.39 สภาพ
การดารงตาแหน่งส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอนร้อยละ 59.12 ผู้บริหารโรงเรียน ร้อยละ 20.44 ครูผู้รับผิดชอบร้อยละ
20.44 ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อยละ 58.56 และโรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 41.44 มี
ประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป มากที่สุด ร้อยละ 55.80 ประสบการณ์การทางาน 6-10 ปี ร้อยละ
32.60 ประสบการณ์การทางาน 1-5 ปี ร้อยละ 11.60
การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในอาเภอช้างกลาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1. ด้านการจัดระบบการบริหารและสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก
2. ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับมาก
3. ด้านการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก
4. ด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก
5. ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก
6. ด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาอยู่ในระดับมาก
7. ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปีอยู่ในระดับมาก
8. ด้านการคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องอยู่ในระดับมาก
การเปรี ย บเที ย บการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโรงเรี ย นในอ าเภอช้ า งกลาง สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า
1.
เปรียบเทียบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในอาเภอช้างกลาง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน จานวน 8
ด้านจาแนกตาม ตัวแปรวุฒิการศึกษา พบว่าไม่แตกต่างกัน
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2.
เปรียบเทียบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในอาเภอช้างกลาง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน จานวน 8
ด้านจาแนกตาม ตัวแปรสภาพการดารงตาแหน่ง พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.
เปรียบเทียบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในอาเภอช้างกลาง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน จานวน 8
ด้านจาแนกตาม ตัวแปรประสบการณ์การทางาน พบว่าไม่แตกต่างกัน
4.
เปรียบเทียบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในอาเภอช้างกลาง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน จานวน 8
ด้านจาแนกตาม ตัวแปรขนาดโรงเรียน พบว่าไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลวิจัย
1. การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในอาเภอช้างกลาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา รายด้าน ได้แก่ ด้านการ
จัดระบบการบริหารและสารสนเทศ การกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลวิจัยปรากฏเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่าโรงเรียนในอาเภอช้างกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ส่วนใหญ่ดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรา 47, 48 กาหนดให้โรงเรียนจัดให้มีการดาเนินการตามระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกาหนดในกฎกระทรวง และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง นาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 : 29–30) ซึ่งสอดคล้องกับขนิษฐา จรูญชนม์ (2550: บทคัดย่อ)
ที่ได้ศึกษาการปฏิบั ติงานการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทราบการ
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลการเปรียบเทียบความเห็น
ของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานฝ่ ายต่ างๆที่ มี ต่ อการปฏิ บั ติ งาน การประกั นคุ ณ ภาพภายในของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่าการปฏิบัติ งานการประกัน คุณภาพภายในของของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 โดยภาพรวมตามขั้นตอนการประกัน
คุณภาพภายใน 8 ด้าน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสงัด เกตุรัตน์ (2548: บทคัดย่อ) ได้
ทาการศึกษาการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาใน
อาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อทราบการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ปัญหาการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษา และแนวการดาเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
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พบว่า การดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในอาเภอดาเนิน
สะดวก จังหวัดราชบุรี พบว่าในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. เปรียบเทียบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในอาเภอช้างกลาง สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมและเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้
2.1 ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาและครูผู้สอน ที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน มีการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ สอดคล้องกับสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่านโยบายด้านการพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาของกระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้ การประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนเป็นภาระงานที่บุคลากรในโรงเรียนทุกคนต้องปฏิบัติ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และรองรับการประเมินภายนอก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546) ประกอบกับบุคลากรส่วนใหญ่ในอาเภอช้างกลาง
จั งหวัดนครศรี ธรรมราช สั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มีความ
กระตือรือร้นที่จะหาความรู้ในเรื่องนี้ โดยการอบรมประชุมสัมมนา ศึกษาเอกสาร และนาไปดาเนินการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในอาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 มีการนิเทศ ติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดอย่าง
สม่ าเสมอ ทาให้ความคิดเห็น ของบุ คลากรในการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับผลการวิจัยของประเสริฐ ศรีอยู่; จุไร โชคประสิทธิ์; และ อรสา โกศลานันทกุล (2551: 38-39) ที่ศึกษา
ปัญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุ รีพบว่าผลการ
เปรียบเทียบปัญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
จาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครูและผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการประกัน
คุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ไม่แตกต่างกัน ทั้งโดยรวม และ
รายด้าน
2.2 ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนและ ครูผู้สอนที่มี
สภาพการดารงตาแหน่งต่างกัน มีการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา แตกต่างกันซึ่งตรงกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามสภาพการดารงตาแหน่งที่แตกต่างกันการ
ปฏิบัติงานหรือการมีส่วนร่วมของบุคลากรแตกต่างกันทาให้ความคิดเห็น ในการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราชเขต 2 (2553 : บทคัดย่อ) และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของประเสริฐ ศรีอยู่; จุไร โชค
ประสิทธิ์; และ อรสา โกศลานันทกุล (2551: 38-39) ที่ศึกษาปัญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรพี บว่าผลการเปรียบเทียบปัญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ใน
สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าผลการเปรียบเทียบปัญหาการ
ประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จาแนกตามตาแหน่ง
พบว่า ตาแหน่งต่างกันระดับปัญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปราจีนบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า
ทุกขั้นตอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.3 ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาและครู ผู้สอนที่มี
ประสบการณ์การทางานต่างกัน มีการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมุติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ในเรื่องการ
ประคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตั้งแต่
ระดับชาติลงมามุ่งเน้นในเรื่องนี้เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีการให้ความรู้เรื่องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาก่อนเข้าสู่ตาแหน่งและจัดให้บุคลากรเข้าอบรมสัมมนาเรื่องนี้อยู่เสมอ รวมทั้งหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบการศึกษาทุกระดับได้นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ตามกาหนดในแผนปฏิบัติ ทาให้บุคลากรทุกคน ต้อง
สนใจ ตื่นตัว ปฏิบัติตามอย่างจริงจัง ความคิดเห็นในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาจึงไม่แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของมนต์ชัย สุวรรณหงษ์ (2554: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพภายในของครูโรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพบว่าการเปรียบเทียบ พฤติกรรม
การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของครูโรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อจาแนก
ตามประสบการณ์การทางานของครู โดยภาพรวมมีระดับพฤติกรรม การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาและ ครู ผู้สอน ที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงกับสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะบุคลากรในโรงเรียนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ได้กาหนดให้ทุกโรงเรียนต้องดาเนินการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและต้องได้รับ
การประเมินภายนอก บุคลากรจึงต้องปฏิบัติงานในเรื่องนี้เหมือนกัน ความคิดเห็นจึงไม่แตกต่างกันแม้จะ
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของประเสริฐ ศรีอยู่; จุไร โชคประสิทธิ์; และ
อรสา โกศลานันทกุล (2551: 38-39) ซึ่งพบว่า ผลการเปรียบเทียบปัญหาการประกันคุณภาพภายนอกของ
โรงเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จาแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายขั้นตอน
พบว่า ขนาดโรงเรียนที่ต่างกันมีปัญหาการประกันคุณภาพภายนอกของโรงเรียน ไม่แตกต่างกันบุคลากรและยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัย ของสาธิต อุตส่าห์ (2549: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่องปัญหาการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 พบว่าใน
ภาพรวมและรายด้าน ทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกัน เมื่อจาแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ในภาพรวม 3 ด้าน ไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกันเพียงด้านเดียว คือ ด้านการเตรียมการ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัยพบว่า การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 8 ด้าน คือ การจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ การกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา การดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปีและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารโรงเรียน
ครูผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึ กษาในอ าเภอช้ างกลาง จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียน ครู ชุมชนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในอาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ควรมีการผดุงระบบการประกันคุณภาพ
และส่งเสริมให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. จากผลการวิจัยที่พบว่า บุคลากรที่มีสภาพการดารงตาแหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดาเนินงาน การ
ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยนในอาเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 แตกต่างกัน ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ครูผู้สอนควรมีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อทาความเข้าใจให้ตรงกัน จะได้ร่วมกันพัฒนา การประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
ควรจัดอบรมให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรในอาเภอช้างกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ทราบและนาไปปฏิบัติ
3. จากผลการวิจัยที่พบว่า บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน ประสบการณ์การทางานต่างกัน
ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกัน
นั้น ผู้บริหารโรงเรียนควรสนับสนุนทรัพยากรในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้ครูได้ทางาน
อย่างมีความสุข สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ควรประเมินผลการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละโรงเรียนและประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นขวัญกาลังใจของผู้ปฏิ บัติให้รักษา
คุณภาพและมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน
เท่านั้น การวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ด้านการบริหาร
จัดการ ด้านคุณภาพการสอน เป็นต้น เพื่อจะได้ข้อมูลที่หลากหลาย ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูเท่านั้น การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษา
จากบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตามหลักการบริหารในปัจจุบันที่เน้นการมีส่วนร่วมจาก ทุกฝ่ายหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เช่น นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง เป็นต้น เพื่อที่จะได้ผลการศึกษาที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

