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บทคัดย่อ 

การวิจ ัยครั  งนี มีจุดประสงค์เพื  อศึกษาการดําเนินงานและความต้องการในการดําเนินงานและความต้องการในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในอําเภอลําทะเมนชัย สังกัดเขตพื นที การศึกษานครราชสีมา เขต 7  
  กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการศึกษาครั  งนี  คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ประธานกรรมการสถานศึกษาจํานวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.00 เครื  องมือที ใช้ในการวิจ ัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น 5 ระดับ แบบสอบถามในการวิจ ัยมีค่าความเชื  อมั  นทั  ง
ฉบับเท่ากับ 0.86 นําแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป แล้วไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี ย และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ผลการสรุปการวิจ ัย พบว่า การปฏิบัติของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในอําเภอลําทะเมนชัย สํานักงาน
เขตพื นที การศึกษานครราชสีมา เขต 7 พิจารณารายด้าน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที สุด เมื  อพจิารณาแต่ละด้านอยู่ในระดับมากที สุด
เช่นกัน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to study process needs management in schools quality assurance in Lumtamenchai District 
schools, Nakhonratchasrima Educational Service Area Office 7. 
 The samples of this research consisted of 277 (98.00%) school principles and teachers. A  5-point rating scale questionnaire 
composed of items reflecting  five aspects with a reliability of 0.86 was administered and then the data were analyzed through percentage, 
mean, and standard deviation. 
 The research result revealed that  process needs management in schools quality assurance in Lumtamenchai District schools, 
Nakhonratchasrima Educational Service Area Office 7 either in totally or in each aspect was at the highest level. 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
 โลกในยุคป ั จจุบ ันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ที  มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี  ยนแปลงที  เกิดขึ นอย่าง
รวดเร็ว  จึงจําเป็นที  แต่ละประเทศต้องมีการเรียนรู้เพื  อปรับตัวให้ทันกับการเปลี  ยนแปลงที  เกิดขึ นอยู่ตลอดเวลาและเตรียมพร้อมที  จะเผชิญ
กับความท้าทายจากกระแสโลกโดยป ั จจัยที  สําคัญที  จะเผชิญกับการเปลี  ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าว ได้แก่ คุณภาพของคน 

การจัดการศึกษาเพื  อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื  องที  จําเป็นอย่างยิ งที  จะต้องเป็นการศึกษาที  มีคุณภาพ เพื  อทําให้ศักยภาพ
ที  มีอยู่ในตัวคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที   ทําให้คนรู้จ ักคิดวิเคราะห ์รู้จ ักแก้ป ั ญหา มีความคิดริเริ  มสร้างสรรค์ รู้จ ักเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สามารถปรับตัวเองให้ทันกับการเปลี  ยนแปลงที  เกิดขึ นอย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จ ักการพึ  งตนเอง และสามารถดํารงชีวิตอยู่ใน
สงัคมได้อย่างเป็นสุข 

ถึงแม้ว่าในระยะที  ผ่านมาได้มีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยมาโดยตลอดแต่จากการทดสอบผลสัมฤทธิ  
ทางการเรียนในระดับมัธยมศึกษาของกรมวิชาการ ปี 2550 พบว่าคะแนนเฉลี  ยของวิชาต่างๆส่วนใหญ่มีค่าตํ  ากว่าร้อยละ 50 เป็นต้นว่า
คะแนนเฉลี  ยในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั  น ม.3 มีค่าไม่ถึงร้อยละ 30 แสดงว่านักเรียนทําข้อสอบได้ไม่ถึง 1 ใน 3 ของข้อสอบ
ทั  งหมด 

นอกจากผลสัมฤทธิ  ทางวิชาการแล้ว จริยธรรม คุณธรรม และความปลอดภัยของร่างกายและจิตใจของเด็กไทยอยู่ในสภาวะที  
เสี  ยงเช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างของป ั ญหายาเสพติดที  กําลังแพร่ระบาดอยู่ในสถานศึกษาขณะนี  



 

ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์นั  น จากการศึกษาของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) 
เกี  ยวกับการทําข้อสอบวิชาคณิตศาสตร ์และวิทยาศาสตร์ของสมาคมนานาชาติเพื  อการประเมินผลทางการศึกษา พบว่า เด็กไทยทํา
คะแนนไดด้ีสําหรับข้อสอบแบบเลือกตอบ ที  ใช้ทักษะพื นฐาน (เช่น การบวก ลบ คูณ หาร) หรือข้อสอบที  ใช้ความจํา แต่ไม่สามารถทํา
ข้อสอบที  เป็นโจทย์ป ั ญหา ที  ต้องคิดวิเคราะห ์หรือต้องเขียนคําตอบอธิบายยาว  ๆแสดงให้เห็นถึงป ั ญหาในการคิดวิเคราะห์ และการเรียบ
เรียงความคิดออกมาเป็นคําพูดของเด็กไทย ในขณะที  ความสามารถดังกล่าว เป็นเรื  องที  จําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตในโลกป ั จจุบ ัน 

 จากที  กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการศึกษาของไทยที  จําเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ  น ไม่ว่าจะ
เป็นด้านสติป ั ญญา ความรู ้ความสามารถหรือจริยธรรม คุณธรรม 

 ด้วยเหตุนี  จึงมีความจําเป็นที  จะต้องพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของไทยโดยจะต้องเริ มจากสถานศึกษาทุกแห่งดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพของตนเอง โดยการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษานั  นจะต้องมีการประกันคุณภาพภายในผสมผสานอยู่ในกระบวนการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษาเพื  อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื  องตลอดเวลา อันจะเป็นการสร้าง
ความมั  นใจว่าสถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน เพื  อให้เด็กไทยเป็นคนดี มีความสามารถ มีความสุข จะได้ช่วยกัน
สร้างสรรค์สังคมให้มีส ันติ สิ งแวดล้อมยั  งยืน เศรษฐกิจมั  นคง สามารถร่วมมือและแข่งข ันกับประเทศอื  นๆได้อย่างมีศักดิ  ศรีในสังคมโลก
ต่อไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต.ิ 2543: 8) 

ป ั จจุบ ันสังคมของโลกและสังคมไทยมีการเปลี  ยนแปลงในอัตราที  รวดเร็วและมากขึ  นเมื  อเปรียบเทียบกับชีวิตและวัยการเรียนรู้
ของคนแต่ละคนของครอบครัวและการเรยีนรู้ส ังคมเป็นสิ  งสําคัญ และมีความจําเป็นอย่างยิ  งที  จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต การระดมสรรพกําลัง
และการผนึกกําลังจากทุกส่วนของสังคมเพื  อการเรียนรู้สิ งที  มีคุณภาพ เพื  อยกระดับสติป ั ญญา ทักษะคุณภาพชีวิตสังคมและสิ งแวดล้อมที  
ขยายตัวกว้าง การจัดการที  มีประสิทธิภาพจึงจําเป็นต่อการเรียนรู้เพื  อการเสริมสร้างและพัฒนาคนไทย สังคมไทยให้เก่ง ด ีมีสุข มี
ความสามารถในการแข่งข ัน ร่วมมือและบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่โลก มีสันติกับเพื  อนร่วมชาติ เพื  อนร่วมโลก มีสันติกับธรรมชาต ิตามนัยนี 
คนไทยและสังคมไทยจะก้าวทันโลกในยุคป ั จจุบ ันเป็นที  ยอมรับกันแล้วว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ประเทศจะดีเพียงใดการแข่งข ัน
ในตลาดโลกขึ นอยู่ก ับคุณภาพของประชาชน คุณภาพแรงงานและคุณภาพของผู้นําในวงการต่าง  ๆและเป็นที  ยอมรับกันว่าคุณภาพของคน
ขึ นอยู่ก ับคุณภาพการศึกษา (สุจิตรา พัฒนภูม.ิ 2549: 12) 

การศึกษาของไทยนั  นต้องมีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา ทั  งในส่วนที  เป็นป ั จจัยกระบวนการ และการผลิต ซ ึ  งสถานศึกษา
และหน่วยงานที  เกี  ยวข้องต้องร่วมมือกันจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานเพื  อเตรียมคนให้มีคุณลักษณะ "มองกว้าง คิดไกล ใฝ ่ ด"ี นั  นคือ การ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และจะต้องทัดเทียมกันทั  วประเทศ แต่จากอดีตถึงป ั จจุบ ันคุณภาพการจัดการศึกษาของไทยมีโรงเรียนบางโรง
เท่านั  นที  ได้รับความนิยมจากผู้ปกครอง เนื  องจากมีความเชื  อด้านคุณภาพของแต่ละโรงเรียน ดังนั  นการจัดการศึกษาจึงต้องเร่งให้มี
คุณภาพทัดเทียมกันเพื  อพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนเพื  อให้เกิดความเชื  อมั  นและศรัทธาแก่ผู้ปกครอง (บุญทิพย ์สุริยวงค.์ 2548: 9) 

เพื  อให้บุคคลและสังคมได้รับการพัฒนาไปสู่คุณภาพตามเป้ าหมาย การจัดการศึกษาต้องเปลี  ยนแปลงให้สอดคล้องกับสภาพ
สังคมเศรษฐกิจ ป ั จจุบ ันที  เปลี  ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลักสูตร กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอนต้องมีการเปลี  ยนแปลง
พัฒนาให้มีการตอบสนองสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร หลักสูตรต้องมีการปรับปรุงให้มีสาระความรู้มากขึ นในวิชาพื  นฐานและทักษะวิชาชีพ 
เนื อหาสาระความรู้สมัยใหม่และมีความเป็นสากล มีกระบวนการบริหารจัดการในระบบคุณภาพ และการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้
ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีวิจารณญาณสามารถนําความคิดสร้างสรรค์
ไปปรับเปลี  ยนรู้วิธีการแก้ป ั ญหา กล้าตัดสินใจ มีความเชื  อมั  นในตนเอง มีการยอมรับผู้อื  น สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างฉลาดและมีความสุข 
ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื  อพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที  สมบูรณ์ทั  งร่างกาย จิตใจ สติป ั ญญา ความรู้ คุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื  นได้อย่างมีความสุข (วันทนา เมืองจันทร.์ 2550: 15) 

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลที  ผา่นมาตลอดจนแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทั  ง4 ด้านและบัญญ ัต ิ10 ประการของ
กระทรวงศึกษาธิการนั  น เป็นความคาดหวังที  ตรงกับความต้องการของทุกคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที   10 
และเหมาะสมกับยุคสมัยเพราะถึงเวลาแล้วที  ต้องมีการเปลี  ยนแปลง แต่ทั  งนี นักการศกึษา ครู อาจารย์และประชาชน ตลอดจนองค์กรของ
รัฐและเอกชนต้องขานรับกันอย่างทั  วถึง โดยลงมือปฏิบัติอย่างทันท่วงทีอย่างจริงจ ัง เสมอต้นเสมอปลายอย่าเฝ้ าแต่รอคําสั  งและ
งบประมาณ อะไรที  ทําได้ก่อนต้องทําไปก่อน หากทุกคนทุกส่วนได้ร่วมอุดมการณ์อย่างจริงจ ัง การปฏิรูปการศึกษาในระดับโรงเรียนจนถึง
ระดับชาติจะสามารถพัฒนาขีดการให้บริการและผลสัมฤทธิ  ได้เร็วกว่าที  คาดหวัง การปฏิรูปการศึกษาเป็นหนทางเดียวที  จะยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาเพื  อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศสู่ความเป็นอารยะได ้ ดังนั  นจึงจําเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้าง และระบบบริหารให้มี
ประสิทธภิาพยิ งขึ น (ชวน บุญแสนแผน. 2548: 8) 



 

จุดมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษา ก็เพื  อสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู ้องค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้โดยผู้ที  
ผ่านการศึกษาแต่ละคนต้องมีความรู้ความสามารถและมีลักษณะพื  นฐานที  สําคัญของคนคือ เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยทั  งด้านร่างกายและ
จิตใจ เป็นผู้มีความสามารถในการคิดเป็นผู้ใฝ ่ รู ้และแสวงหาความรู ้ เป็นผู้ที  มีความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้มีความ
รับผิดชอบ ซ ื  อสัตย ์ไม่เห็นแก่ตัว เสียสละ ขยัน อดทน ร่วมมือกับผู้อื  นมีความเป็นประชาธิปไตยมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ทั  งนี อยู่บนพื  นฐานทางวัฒนธรรมไทย และความเหมาะสมของการศึกษาในแต่ละระดับ (ปาณต เวียงเหล็ก. 2550: 10) ถ้าจะกล่าวถึง
คุณภาพแล้วทุกสังคมทุกองค์กร ทุกชุมชน ทุกกิจกรรม ทุกกระบวนการและทุกระบบซ ึ  งล้วนต้องการ “คุณภาพ” เพราะคุณภาพคือความ
พึงพอใจของผู้ร ับบริการ คุณภาพคือความอยู่รอด คุณภาพคือความก้าวหน้า คุณภาพคือความสําเร็จ ฯลฯ สังคมที  มีคุณภาพคือ สังคมที  มี
ความอยู่ด ีกินด ีเอื ออาทรและเกื  อกูลกันมีระบบเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาและวัฒนธรรมที  ดี องค์กรที  มีคุณภาพเป็นองค์กรที  มีสมาชิกที  
มีความรู้ความสามารถมีกระบวนการทํางานที  แยกเป็นระบบมีประสิทธิภาพ จุดเริ มต้นที  ทําให้สังคมองค์กร ชุมชนหรือระบบต่าง ๆ มี
คุณภาพได้นั  นมักจะเริ  มได้จากป ั จจัยที  สําคัญ คือ “คนมีคุณภาพ”แทบทั  งสิ น คุณภาพในที  นี หมายถึงคนดีและคนเก่ง ใช้ความดีเป็นกรอบ 
และใช้ความเก่งเป็นพลังข ับเคลื  อนให้องค์กรหรือชุมชนนั  นอยู่รอดและพัฒนาต่อไปได ้ดังนั  นยอดปรารถนาของสังคมขององค์กรในป ั จจุบ ัน 
รัฐบาลจึงมุ่งตรงไปสู่การแสวงหาการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนที  มีคุณภาพ ประเทศไทยจึงให้ความสําคัญกับการศึกษาโดยกําหนดให้ม ี
พระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาเป็นเครื  องมือวัดความมุง่ม ั  นและมุ่งหวังว่าจะนําไปสู่การจัดการศึกษาของชาติให้มี
คุณภาพ สามารถพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพเป็นมนุษย์ที  สมบูรณ์ ทั  งร่างกาย จิตใจ สติป ั ญญา ความรู ้คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื  นได้อย่างมีความสุข หรือที  เรียกว่าเป็นคนเก่ง ดแีละมีความสุข กล่าวโดยสรุปก็คือ ต้องการให้การ
จัดการศึกษามีคุณภาพ เพื  อทําให้คนหรือผู้ที  ได้รับการศึกษามีคุณภาพนั  นเอง (สมศักดิ   ดลประสิทธิ  . 2549: 11) 

พระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ  มเติม (ฉบับที   2) พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แหง่ชาต ิเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการศึกษาอบรมให้สอดคล้องกับบทบัญญ ัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องดําเนินการเกี  ยวกับการประกันคุณภาพ ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื  อคุณภาพการศึกษา เพื  อศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด้วย การประกันคุณภาพในสถานศึกษาและระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ  งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที  ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื  อง โดยให้มีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที  เกี  ยวข้องและเปิดเผย
ต่อสาธารณชนเพื  อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื  อรองรับการประเมินภายนอก สาระบัญญ ัติดังกล่าวเป็นสิ  งที  
สถานศกึษาทุกแห่งจะต้องนําไปปฏิบัต ิเพื  อให้บรรลุเจตนารมณ์ ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาเป็นการสร้างความเชื  อมั  นแก่พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ประชาชนว่าลูกหลานจะได้รับการศึกษาที  มีคุณภาพตามพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรการรูปธรรมใน
การที  จะให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาต ิซ ึ  งทําให้เกิดการจัดตั  งองค์การมหาชนขึ นเพื  อทํา
หน้าที  โดยเฉพาะ นั  นคือ สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ซ ึ  งจัดตั  งขึ นโดยพระราชกฤษฎ ีกา 
2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื  อวันที   3 พฤศจิกายน 2543 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจึงไม่ใช่ภาระงานใหม่ของสถานศึกษา เพียงแต่นําภาระงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยรวมที  สถานศึกษาทุกแห่งดําเนินการอยู่แล้วและมุ่งเน้นไปที  คุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรอันเป็นการสอดคล้อง
กับหลักการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญที  ระบุไว้ในพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ ซ ึ  งสามารถจัดลําดับภาระงานได้ดังนี  

      1.  จัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา 
      2.   กําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา 
      3.   จ ัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
      4.   ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
      5.   ตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา 
      6.   ประเมินมาตรฐานการศึกษา 
      7.   การรายงานคุณภาพการศึกษา 



 

      8.   การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
สภาพป ั จจุบ ันการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในอําเภอลําทะเมนชัย  สังกัดสํานักงานเขตพื  นที  

การศึกษานครราชสีมา เขต  7  โดยทั  วไปมีป ั ญหาอุปสรรคสําคัญในการดําเนินการพัฒนาระบบและการดําเนินการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา ดังนี  

งบประมาณในการส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาและดําเนินการพัฒนาคุณภาพภายในมีจํากัดความเข้าใจและความร่วมมือของ
บุคลากรต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายังเข้าใจไม่ตรงกันและยังไม่ให้ความร่วมมือเพียงพอ การฝึกอบรมครู 
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เพื  อใหม้ีความรู ้ความเข้าใจสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาระบบคุณภาพภายในและเตรียม
รับการประเมินคุณภาพภายนอกยังไม่ครอบคลุมและกว้างขวางเพียงพอ กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน ย่อมได้รับ
การส่งเสริม อย่างเป็นรูปธรรมเพียงพอ การสร้างเครือข่ายสถานศึกษา เพื  อให้สามารถเตรียมความพร้อมร่วมกัน การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
จึ งมิ ได้ รับ กา รส่ ง เ ส ริ ม อ ย่ า ง ต่ อ เ นื  อ ง ก า รปร ะส าน งา นของห น่ วย งา น ต่ า งๆ  ของกร ะท รว งศึ กษ าธิ ก า ร  
ย ังไม่เชื  อมโยงเพียงพอ เป็นการประสานงานเพียงพิธีเท่านั  น ดังจะเห็นได้จาก การกําหนดหลักเกณฑ ์วิธีการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ งการกําหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี ของแต่ละหน่วยงานป ั ญหาในด้านเอกภาพ เอกลักษณ์ ที  จะต้องปรับปรุงให้มีความเชื  อมโยงและ
สอดคล้องกันมากขึ นการผดุงรักษาและการขยายผลระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงไม่มีประสิทธิภาพเด่นชัด การนําผลการ
ประกันคุณภาพภายในไปใช้และเผยแพร่ผล เปิดเผยต่อสาธารณชน ยังกระทําแบบจํากัดและไม่เป็นรูปธรรม 

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวัฒนธรรมในวงการศึกษาไทย ที  ผ่านมาหรือก่อนพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 
2542 ประกาศใช ้สถาบันการศึกษาไม่ได้รับความสนใจในเรื  องนี และไม่มีวัฒนธรรม การประเมินผลการตรวจสอบการประกอบกิจกรรม
ตามภารกิจ ประจําแม้แต่รัฐบาลเองก็ไม่มีการประเมินสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอย่างเป็นระบบและจริงจ ังจึงทําให้ไม่มีกระจกส่องดู
เงาตัวเอง เมื  อกระแสสังคมโลก กระแสคุณภาพมีความรุนแรงขึ  น และมีพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติเกิดขึ  น จึงมีการตื  นตัวกันอย่าง
กว้างขวาง จากป ั ญหาดังกล่าวผู้ศึกษาในฐานะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จึงสนใจที  จะศึกษา กระบวนการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในอําเภอลําทะเมนชัย สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษานครราชสีมา เขต 7 ซ ึ  งมีจํานวนทั  งสิ น 21 โรงเรียน 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

เพื  อศึกษาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในอําเภอลําทะเมนชัย สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากรที  ใช้ในการศึกษาครั  งนี  คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ประธานกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนในอําเภอลําทะ
เมนชัย สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษานครราชสีมา เขต    จํานวน    โรงเรียน  แยกเป็นผู้บริหารการศึกษา    คน  ครู     คน 
ประธานกรรมการสถานศึกษา     คน  ทั  งสิ  น     คน  ได้จ ัดส่งแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่าง  รวมจํานวน 284 คน 
 การสร้างเครื องมือที ใช้ในการวิจัย 
       เครื  องมือที  ใช้ในการศึกษาครั  งนี เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา  มีข ั  นตอนในการสร้างเครื  องมือ  
ดังนี  
                      1.  ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎ ี และกรอบที  จะศึกษา กําหนดโครงสรา้งใน การสร้างเครื  องมือ แล้วนําไป
ปรึกษาอาจารย์ที  ปรึกษาสารนิพนธ ์
  2.  นําเสนอผู้เชี  ยวชาญ จํานวน   ท่าน ตรวจสอบคุณภาพของเครื  องมือเพื  อความเที  ยงตรงด้านโครงสร้าง 
(Construct Validity) ความเสี  ยงตรงด้านเนื อหา (Content validity) การใช้ภาษา (Wording) พิจารณาความเหมาะสม ความชัดเจน ความ
ถูกต้องของการใช้ภาษา ความเหมาะสมด้านเวลา (Timing) ในการตอบแบบสอบถาม หาค่า IOC แล้วนําแบบสอบถามไปปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที  ปรึกษา 
 ล ักษณะของเครื องมือที ใช้ในการวิจัย 
                      .  เป็นแบบสอบถามเกี  ยวกับสถานภาพ 

    .  แบบสอบตามมาตราส่วนประมาณค่า 
 



 

  การตรวจสอบคุณภาพเครื องมือ   
         เครื  องมือที  ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที  ปรึกษาและผู้เชี  ยวชาญแล้ว  ผู้ศึกษานําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) 

กับผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและประธานกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนในเขตอําเภอลําทะเมนชัย  สังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษา
นครราชสีมา เขต   จํานวน    คน  แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์หาสัมประสิทธิ  ความเที  ยงของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป  ได้ค่าความเชื  อมั  นแบบสอบถามทั  งฉบับเท่ากับ  .   

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         ผูศ้ึกษาได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี  

           1.  นําหนังสือจากบัณฑ ิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ถึงผู้อํานวยการสํานัก งานเขตพื  นที  การศึกษา
นครราชสีมา เขต   เพื  อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
          2.  ผู้ศึกษานําแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอยา่งเพื  อขอความอนุเคราะห์การตอบแบบสอบ ถาม พร้อมทั  งนัดหมายเวลาใน
การเก็บ โดยผู้ศึกษาไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
                    3.  ผู้ศึกษานําแบบสอบถามปลายเปิดให้กลุ่มตัวอย่างได้ตอบคําถาม และรับแบบสอบ ถามคืนด้วยตนเอง จํานวน
แบบสอบถามที  ส่งไปและได้รับคืน     ฉบับ คิดเป็นร้อยละ   .   
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
        ข้อมูลจากแบบสอบถาม  ผู้ศึกษาใช้เครื  องมือคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป  ดําเนินการวิเคราะห์ ดังนี  

   1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ 
                    2.  จําแนกแบบสอบถามตามลักษณะของตัวแปร คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู   และประธานกรรมการสถานศึกษาขั  น
พื นฐาน 
                        3.  วิเคราะห์ข้อมูลและแผลผลข้อมูล ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม      ผู้ศึกษาใช้เครื  องมือคอมพิวเตอร์
โปรแกรมสําเร็จรูปดําเนินการวิเคราะห์ ดังนี  
                  การแปลผล  การหาค่าเฉลี  ย  และส่วนเบี  ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามแต่ละข้อแล้วนํามาแปลผลต่อไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั  วไปเกี  ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  
 เพศ  ผู้ตอบเป็นเพศหญ ิงมากกว่าเพศชาย  โดยเพศหญ ิงมีจํานวน     คน  คิดเป็นร้อยละ    .    ส่วนเพศชาย  จํานวน 
    คน  คิดเป็นร้อยละ   .   
 อายุ  พบว่า  อายุ    –    ปี มากที  สุด จํานวน     คน  คิดเป็นร้อยละ   .    รองลงมาอายุ    –    ปี  จํานวน    คน  
คิดเป็นร้อยละ   .  อายุ    ปีขึ  นไป  จํานวน    คน  คิดเป็นร้อยละ    .    ส่วนอายุตํ  ากว่า    ปี  จํานวน    คน  คิดเป็นร้อยละ   .   
 วุฒ ิทางการศึกษา พบว่า วุฒ ิปริญญาตรีมากที  สุด จํานวน     คน คิดเป็นร้อยละ   .    รองลงมาตํ  ากว่าปริญญาตรี  
จํานวน    คน  คิดเป็นร้อยละ  .    และปริญญาโท  จํานวน    คน  คิดเป็นร้อยละ  .   
 ตําแหน่งหน้าที  รับผิดชอบ  พบว่า ครูผู้สอนมากที  สุด จํานวน     คน  คิดเป็นร้อยละ   .    รองลงมาตําแหน่งผู้อํานวยการ
และรองผู้อํานวยการ  จํานวน    คน  คิดเป็นร้อยละ   .    และประธานกรรมการสถานศึกษา  จํานวน    คน  คิดเป็นร้อยละ  .   
 ร ะ ย ะ เ ว ล า ที  ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง   พ บ ว่ า   ร ะ ย ะ เ ว ล า ม า ก ก ว่ า    ปี   ม า ก ที  สุ ด  จํ า น ว น      ค น 
คิดเป็นร้อยละ   .    รองลงมา  -  ปี  จํานวน    คน  คิดเป็นร้อยละ   .    ส่วน  -  ปี  จํานวน     คน  คิดเป็นร้อยละ   .    และ 
 -  ปี  จํานวน    คน  คิดเป็นร้อยละ   .   
 อาชีพป ั จจุบ ัน  พบว่า  อาชีพรับราชการมากที  สุด  จํานวน     คน  คิดเป็นร้อยละ   .    รองลงมา ได้แก่  อาชีพ
เกษตรกรรม  จํานวน    คน  คิดเป็นร้อยละ  .    ส่วนพนักงานปกครองส่วนท้องถิ  น  จํานวน   คน  คิดเป็นร้อยละ  .    ส่วนอาชีพ
ค้าขาย จํานวน   คน  คิดเป็นร้อยละ  .    และอาชีพอื  น จํานวน   คน  คิดเป็นร้อยละ  .   
 ตอนที     วิเคราะห์ระดับปฏิบัติของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในอําเภอลําทะเมนชัย  สํานักงานเขต
พื นที  การศึกษานคราราชสีมา เขต   โดยการหาค่าเฉลี  ย (X ) และส่วนเบี  ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวมและรายด้าน  พบว่า  ค่าเฉลี  ย
และค่าเบี  ยงเบนมาตรฐานของระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน อําเภอลําทะเมนชัย เขตพื นที  การศึกษานครราชสีมา 
เขต   พิจารณาโดยรวมและรายด้าน พิจารณาโดยรวม ค่าเฉลี  ย (X  =  .  , S.D. = 0.61)  อยู่ในระดับมากที  สุด  พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านโรงเรียน
มีการวิเคราะหข์้อมูลก่อนวางแผนสูงสุด  ค่าเฉลี  ย (X  = 4.78, S.D. = 0.56) ส่วนด้านโรงเรียนจัดให้มีการนิเทศเพื  อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพน้อยที  สุด  ค่าเฉลี  ย  (X  = 4.10, S.D. = 0.72)  อยู่ในระดับมาก  พิจารณาโดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที  สุด 



 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในอําเภอลําทะเมนชัย สํานักงานเขตพื นที  การศึกษานครราชสีมา เขต 
  ผลของการศึกษาความคิดเห็นในการดําเนินงานคุณภาพภายในของโรงเรียน  สํานักงานเขตพื นที  การศึกษานครราชสีมา เขต   โดยรวม
และรายด้าน ระดับการดําเนินงานอยู่ในระดับมากที  สุด  ทักษะการบริหารเป็นสิ งที  จําเป็นอย่างยิ งสําหรับผู้บริหารโรงเรียน  สามารถทําให้
ผู้บริหารโรงเรียนนําไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซ ึ  งเครคและโรว์  ได้เสนอแนวคิดว่า ทักษะที  จําเป็นใน
การบริหารสถานศึกษา ควรจะมี   ทักษะคือ ทักษะทางความคิดรวบยอด  ทักษะทางมนุษย์  ทักษะทางการศึกษาและการสอน  ทักษะทาง
เทคนิคและทักษะทางความรู้ความคิด (Drake; and Roe. 1986: 29-30)  โดยเฉพาะอย่างยิ ง  ป ั จจุบ ันเจตนารมณ์ของพระราชบัญญ ัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.       และที  แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที    ) พ.ศ.      ที  ให้มีการกระจายอํานาจทั  ง   ด้านสู่สถานศึกษาก็เพื  อ
เป้ าหมายสูงสุด  คือ  คุณภาพของผู้เรียน  ดังนั  น  การบริหารงานวิชาการก็ดี  การบริหารงานบุคคลก็ดี  การบริหารงบประมาณก็ดี  การ
บริหารทั  วไปก็ดี  ต้องเป็นไปเพื  อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเข้าใจในเป้ าหมายนี   และใช้อํานาจที  ได้รับมอบหมาย
มาให้เกิดคุณภาพในผู้เรียนได้  (รุ่ง  แก้วแดง.     :   ) 
  ดังนั  น  ผู้บริหารโรงเรียนจึงจําเป็นต้องมีทักษะทั  ง   ประการ คือ  ) ทักษะด้านความคิดรวบยอด  เป็นทักษะที  ช่วยให้
ผู้บริหารโรงเรียนสามารถประสานสิ  งต่าง ๆ  เข้าด้วยกันและสามารถที  จะเห็นองค์การในภาพรวม   ) ทักษะด้านมนุษย์  เป็นทักษะที  ช่วย
ให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถทํางานให้เข้ากับบุคลากรทุกฝ ่ ายที  เกี  ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ) ทักษะด้านการศึกษาและการสอนเป็น
ทักษะที  จะช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ประสบผลสําเร็จ   ) ทักษะด้าน
เทคนิค  เป็นทักษะที  จะช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถใช้เครื  องมือ  อุปกรณ์ที  จําเป็นในการปฏิบัติงานในโรงเรียน  และมีเทคนิควิธีในการ
ทํากิจกรรมต่าง ๆ   ) ทักษะด้านความรู้  ความคิด  เป็นทักษะที  จะช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียนใช้ความคิด  สติป ั ญญา และวิสัยทัศน์ในการ
บริหารงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ (วันทนา  เมืองจันทร์.     :    )  ซ ึ  งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ  มงคล  อุปพงษ์  (    : 
บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื  อง การควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตศรีวิทยาภูมิ จ ังหวัดสกลนคร  โดยภาพรวมและด้าน
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง  และมีการดําเนินงานอีก คือ การศึกษาและการ
เตรียมการ  การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  และการนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้  อยู่ในระดับมาก  ยกเว้น
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเห็นว่า มีการดําเนินงานด้านการนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ อยู่ใน
ระดับปานกลาง แต่ผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่า  มีการดําเนินการควบคุมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยรวมและเป็น รายด้าน     
  ด้าน  อยู่ในระดับมาก  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนอําเภอลําทะเมนชัยยัง พบว่า  ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ระดับมาก  
เมื  อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว  คือ  ด้านการเตรียม การประกันคุณภาพภายใน  ด้านการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  และด้าน
รายงาน  พบว่า  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน  ที  เป็นดังนี อาจเนื  องมาจาก  ป ั จจุบ ันโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื นที  การศึกษา 
นครราชสีมา  ได้ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเพิ มมากขึ  น  อีกทั  งหน่วยงานต้นสังกัด  และสํานักงานรับรอง
มาตรฐาน  และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก็จะได้จ ัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี  ยนเรียนรู้  และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ใน
เรื  องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่เสมอ ๆ  ผู้วิจ ัยจึงเห็นว่า  น่าจะมีส่วนสนับสนุนให้โรงเรียนมีความตื  นตัว  และมีความสนใจ
ในเรื  องการประกันคณุภาพภายในโรงเรียนเพิ มขึ น  ซ ึ  งสอดคล้องกับการศึกษาของ  ดวงดาว  ทองผ่อง  (    : 79)  ในเรื  องสภาพการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษาก็ พบว่า  โรงเรียนประถมศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจึงไม่ใช่
ภาระงานใหม่ของสถานศึกษา  เพียงแต่นําภาระงานการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยรวมที  สถานศึกษาทุกแห่งดําเนินการอยู่แล้วและ
มุ่งเน้นไปที  คุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตรอันเป็นการสอดคล้องกับหลักการเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญที  ระบุไว้ในพระราชบัญญ ัติการศึกษา
แห่งชาติ  ซ ึ  งสามารถจัดลําดับภาระงาน  จ ัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา  กําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา  จ ัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  ตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
การศึกษา  ประเมินมาตรฐานการศึกษา  การรายงานคุณภาพการศึกษา  และการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  สภาพป ั จจุบ ันการดําเนินประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในอําเภอลําทะเมนชัย  สํานักงานเขตพื  นที  
การศึกษานครราชสีมา  เขต    โดยทั  วไปมีป ั ญหาอุปสรรคสําคัญในการดําเนินการพัฒนาระบบและการดําเนินการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา  งบประมาณในการส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาและดําเนินการพัฒนาคุณภาพภายในมีจํากัดความเข้าใจและความร่วมมือ
ของบุคลากรต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายังเข้าใจไม่ตรงกัน  และยังไม่ให้ความร่วมมือเพียงพอ  การ
ฝึกอบรมครู  ผู้บริหาร  และบุคลากรทางการศึกษา  เพื  อให้มีความรู้ ความเข้าใจ  สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาระบบคุณภาพ
ภายในและเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกยังไม่ครอบคลุม  และกว้างขวางเพียงพอ  กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  
นักเรียน  ย่อมได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรมเพียงพอ  การสร้างเครือข่ายสถานศึกษา  เพื  อให้สามารถเตรียมความพร้อมร่วมกัน  การ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน  จึงมิได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื  อง  การประสานงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ  ย ังไม่เชื  อมโยง
เพียงพอ  เป็นการประสานงานเพียงพิธีเท่านั  น  ดังจะเห็นได้จาก  การกําหนดหลักเกณฑ ์วิธีการประกันคุณภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ  งการ



 

กําหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี ของแต่ละหน่วยงาน  ป ั ญหาในด้านเอกภาพ  เอกลักษณ์  ที  จะต้องปรับให้เชื  อมโยงและสอดคล้องกันมากขึ น  
การผดุงรักษาและการขยายผลระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงไม่มีประสิทธิภาพเด่นชัด การนําผลการประกันคุณภาพ
ภายในไปใช้และเผยแพร่ผลเปิดเผยต่อสาธารณชน  ย ังกระทําแบบจํากัดและไม่เป็นรูปธรรม 
  การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวัฒนธรรมในวงการศึกษาไทย  ที  ผ่านมาหรือก่อนพระราชบัญญ ัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.       ประกาศใช้สถาบันการศึกษาไม่ได้รับความสนใจในเรื  องนี   และไม่มีวัฒนธรรม  การประเมินผลการตรวจสอบการ
ประกอบกิจกรรมตามภารกิจ  ประจําแม้แต่รัฐบาลเองก็ไม่มีการประเมินสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาอย่างเป็นระบบ และจริงจึง จึงทํา
ให้ไม่มีกระจกส่องดูเงาตัวเอง เมื  อกระแสสังคมโลก กระแสคุณภาพมีความรุนแรงขึ  น  และมีพระราชบัญญ ัติการศึกษาแห่งชาติ 
 การวิจ ัยด้านประกันคุณภาพภายในการศึกษายังสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ สุริยา มะโยธี  (    : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา
เปรียบเทียบการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จ ังหวัดหนองคาย  ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 
โรงเรียนมีการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยรวมและในแต่ละส่วนอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นสหวิทยาเขตเทศ
รังสีมีการดําเนินงาน  ส่วนการควบคุมคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก  ส่วนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  มีป ั ญหาเกี  ยวกับการขาดแคลนสิ งอํานวยความสะดวก  ขาดการสื  อและเทคโนโลยีบุคลากรไม่ได้ศึกษาดูงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ขาดการติดตามงานที  เป็นระบบและไม่ต่อเนื  อง  ขาดการประสานงานระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองและชุมชน ขาด
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน ขาดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานและไม่มีการสรุปและจัดทํารายงาน  ผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 นอกจากนั  นยังสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ  อาวุธ  เคนแสนโคตร (    : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื  อง  ศึกษาการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จ ังหวัดอุดรธานี  ผลการศึกษาพบว่า  

1. ข้าราชการครูโดยส่วนรวมและจําแนกตามสถานภาพตําแหน่ง  และขนาดโรงเรียนเหน็ว่า  คุณภาพการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จ ังหวัดอุดรธานี  โดยภาพรวมและรายขั  นตอนอยู่ในระดับปาน
กลาง ยกเว้น ผู้บริหารและครูอาจารย์ในโรงเรียนขนาดกลาง เห็นว่า คุณภาพการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาขั  นตอนการศึกษา
และการเตรียมการ  และขั  นตอนการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดี 

2. ผู้บริหารเห็นว่าคุณภาพการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา  ในขั  นตอนการนําแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ดีกว่าครูอาจารย์  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที  ระดับ  .    

 และยังสอดคล้องกับงานวิจยัของ  บรอดฟูท  (Broadfoot. 1994: 4-8)  ได้ศึกษาวิจ ัยการเข้าสู่การประกันคุณภาพ  
และการควบคุมคุณภาพในประเทศต่าง ๆ  เพื  อเป็นการเสนอภาพและเปรียบเทียบผลกระทบทางสังคมในการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา  และการควบคุมภาพในประเทศเยอรมัน  สวีเดน  ฝรั  งเศส  นิวซ ีแลนด์ อังกฤษ และออสเตรเลีย พบว่า ในประเทศเยอรมันมี
การเปลี  ยนแปลงจากจังหวัดหนึ  งไปสู่ที  อื  น ๆ  และการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพเป็นสิ  งสําคัญในวิชาชีพครู  แต่ทั  งนี การ
ประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ  ต้องอาศัยความรู้ทางกฎหมายประกอบ  ในประเทศสวีเดน  มีการพจิารณาการประกันคุณภาพ  
ต้องอาศัยความรู้ทางกฎหมาย  ประกอบในประเทศสวีเดน  มีการพิจารณาการประกันคุณภาพ  โดยการพัฒนาความรู้และการควบคุมใน
ประเทศฝรั  งเศส  มีการให้ความเชื  อถือมากต่อการตรวจสอบภายนอกขององค์กร และการควบคุมงานในการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาและควบคุมคุณภาพ และยังสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ  เนวิล  (Nevile. 1998: Abstract) ที  ได้ทําการศึกษาเกี  ยวกับการวางแผน
ในโรงเรียน  พบว่า  การนํากิจกรรมประกันคุณภาพไปใช้ในการวางแผนของโรงเรียนได้รับการสนับสนุน ความร่วมมือ ความสนใจ  และ
ได้รับการยกย่องจากผู้ที  มีส่วนร่วมเป็นอย่างดียิ  ง 

 จากผลการวิจ ัยที  เกี  ยวข้องทั  งหมดดังกล่าวแล้ว  ทําให้เห็นได้ว่า  การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื  อความเจริญ
งอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางด้านวิชาการ การสร้างองคค์วามรู้อ ันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคม การเรียนรู้และป ั จจัยเกื อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื  อง
ตลอดชีวิต สถานศึกษาจึงต้องจัดการศึกษาเพื  อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที  สมบูรณ์ทั  งร่างกายและจิตใจ  สติป ั ญญา ความรู้และคุณธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่่วมกับผู้อื  นได้อย่างมีความสุข 

ดังนั  น  การที  จะให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  จึงต้องมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  จึงเป็นเครื  องมือสําคัญในการวางแผนดําเนินงานและจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเป้ าหมาย
ที  กําหนด  หากไม่มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจะทําให้ไม่มีทิศทางและเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที  ชัดเจน  และยังใช้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในการประเมินผลคุณภาพภายในของสถานศึกษา  การมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกสําคัญที  จะ
ทําให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุเป้ าหมายในการสร้างเด็กไทยให้มีคุณลักษณะที  พึงประสงค์  และทําให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  
และมีความสุขโดยการศึกษาที  กําหนดไว้เป็นบรรทัดฐาน 
 
 



 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
                    1.  สํานักงานเขตพื นที  การศึกษานครราชสีมา  เขต    ควรจัดให้มีการอบรมพัฒนาเพื  อเพิ  ม พูนความรู้  และทักษะในด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
                    2.  ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนมีการดําเนินการบริหารด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนอย่างถูกต้อง 
                    3.  ควรนําข้อมูลการวิจ ัยครั  งนี ไปสนับสนุนวธิีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภาย ในให้ครบกระบวนการและ
ครอบคลุมทุกโรงเรียน 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั  งต่อไป 
                 1.  ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทักษะการบริหารงานกับตัวแปรอื  น ๆ เช่น  การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการการศกึษาขั  นพื นฐาน 
                 2.  ควรมีการศึกษาเกี  ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับตัวแปรอื  น เช่น  การมีส่วนร่วมขององค์กร
ท้องถิ น 
                     3.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการประกันคุณภาพการศึกษาภาย ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่  ว่า
เป็นอย่างไรเล็ก   
                   4.  ควรมีการวิจ ัยเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษาขั  นพื นฐาน ในความเข้าใจในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอย่างไร 
                     5.  ควรมีการวิจ ัยเชิงคุณภาพเกี  ยวกับการมีส่วนการประกนัคุณภาพการศึกษภายในว่าเป็นอย่างไร 
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