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การดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
ของสถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
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The Performance of Internal Quality Assurance
System for the Third External Quality Assurance
in Private Schools under Nakhon Si Thammarat
Primary Educational Service Area Office 1
บุญศรี มณีมาส * , ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง ** ,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล ***

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดำเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน เพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามของสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้
ในการศึกษาคือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จำนวน 42 คน ครูหวั หน้างานประกันคุณภาพภายใน
จำนวน 42 คน ครูผสู้ อน จำนวน 207 คน รวมจำนวนกลุม่ ตัวอย่าง 291 คน สำหรับ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า สถิตทิ ใี่ ช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แตกต่างโดยใช้ t – test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way
Analysis of Variance) ผลการวิจยั พบว่า
1. การดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน เพือ่ รองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
*

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ประธานกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์	
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ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน
โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย 3 อันดับ พบว่า ด้านการดำเนินงานตามแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศสำหรับ
การบริหาร และด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามลำดับ
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบความแตกต่างระดับการดำเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพภายใน เพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถาน
ศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
จำแนกตาม เพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน แต่เมือ่ พิจารณาตามประสบการณ์ในการทำงาน
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05
คำสำคัญ : การดำเนินงาน, การประกันคุณภาพภายใน

Abstract

The purpose of this research was to study the performance of internal
quality assurance system for the third external quality assurance in private
schools under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area
Office 1. The research samples included 42 schools administrators, 42 teachers
acting as the head of external quality assurance affair and 207 teachers.
A rating-scale questionnaire was the research instrument. The statistics used
for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t - test.
The research results were as follows :
1. The overall performance of internal quality assurance system for the
third external quality assurance in private schools under Nakhon Si Thammarat
Primary Educational Service Area Office 1 was at high level. Considering each
aspect, three aspects arranged in descending order were: 1) the performance of
the schools’ educational management development plans, 2) arranging the data
and information technology system for administrative affair and 3) specifying the
schools’ educational standards.
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2. Classified by sex and working experience, the performance of internal
quality assurance system for the third external quality assurance in private schools
under Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area Office 1 were as
follows: there was no significant difference between male, and female ; and, there
was significant different between erperience of less than 10 years, worhing eqrerience,
10 - 20 years worhing erperience and more than 20 years worhing enperience.
Keywords : The Performance of Internal Quality Assurance

บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 ได้กำหนดให้รัฐ
ต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิด “ความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม”
และจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งนำไปสู่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2542 ก่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา คือ
ได้กำหนดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพือ่ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, มาตรา 47) และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 จึงให้
ความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดไว้ในหมวด 6 มาตร 47 ให้มีระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และมาตรา 48
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้ผู้รับบริการการศึกษา ทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพ
และสร้างสรรค์การศึกษาให้เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงขึ้น
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีความสำคัญ 3 ประการ คือ 1) ทำให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้ เกิดความเชื่อมั่นและสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการ
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ที่มีคุณภาพมาตรฐาน 2) ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเกิดความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ทัว่ ถึง 3) ทำให้ผรู้ บั ผิดชอบในการจัดการศึกษามุง่ บริหารจัดการศึกษาสูค่ ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
อย่างจริงจัง ซึ่งมีผลให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง
สถานศึกษาเอกชนเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 ซึ่งต้องมีการติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึ ก ษา เพื่ อ ประเมิ น สถานศึ ก ษาในการนำไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐาน
การศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของ
สำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จึงมีการดำเนินการวิจัย เพื่อศึกษา
แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1 เกีย่ วกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
2. เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จำแนกตาม เพศ และประสบการณ์
การทำงาน

วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ประกอบด้วยขั้นตอนในการดำเนิน
การวิจัย ดังนี้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ครูหัวหน้างาน
ประกันคุณภาพภายใน และครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 ปีการศึกษา 2555 จากจำนวน 42 โรงเรียนจำนวนผูบ้ ริหารสถานศึกษา
42 คน และครูหัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน 42 คน และครูผู้สอน จำนวน 1,091 คน
รวมทั้งสิ้น 1,175 คน กลุ่มตัวอย่าง ทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ปีการศึกษา 2555
จำนวน 42 คน ครูหวั หน้างานประกันคุณภาพภายใน 42 คน และครูผสู้ อน จำนวน 207 คน
รวมทัง้ สิน้ 291 คน สุม่ ตัวอย่างโดยใช้ตารางสุม่ ของเครจชี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan
อ้างอิงมาจาก พิสณุ ฟองศรี, 2550 หน้า 109) จำนวนกลุม่ ตัวอย่าง 291 คน สำหรับผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา จำนวน 42 คน และครูหวั หน้างานประกันคุณภาพภายใน จำนวน 42 คน ใช้วธิ สี มุ่
แบบเจาะจง (Purposive) สำหรับครูผสู้ อน จำนวน 207 คน ใช้วธิ กี ารสุม่ อย่างง่าย (Simple
Random Sampling)

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัย
สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย ระบบ
หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2553 ทัง้ 8 ด้าน คือ 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2. การจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5. การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 6. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. การจัดทำรายงานประจำปีทเี่ ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8. การจัดให้มกี ารพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ผู้ วิ จั ย ดำเนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามทั้ ง 2 ตอน โดยใช้ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for windows แยกวิเคราะห์ ดังนี้ 1) ข้อมูลเกีย่ วกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ และนำเสนอใน
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รูปตารางมีคำบรรยายประกอบ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและนำเสนอในรูปตารางมีคำบรรยาย
ประกอบ 3) เปรียบเทียบระหว่างเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ทดสอบค่าที (t-test) แบบ
Independent Sample 4) เปรียบเทียบระหว่างประสบการณ์ในการทำงานของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of
Variance)

สรุปผลการวิจยั

1. พบว่าการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน เพือ่ รองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดย
เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ พบว่า ด้านการดำเนินงานตามแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศสำหรับ
การบริหาร และด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามลำดับ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างระดับการดำเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพภายใน เพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษา
เอกชน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จำแนกตาม
เพศ และประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า
2.1 เพศชายและเพศหญิง มีการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธ รรมราช เขต 1 ทั้ ง โดยรวมและรายด้ า นไม่ มี
ความแตกต่างกัน
2.2 ผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์นอ้ ยกว่า 10 ปี ประสบการณ์ 10 - 20 ปี และประสบการณ์
20 ปีขน้ึ ไป มีการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน เพือ่ รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 1 โดยรวมไม่มคี วามแตกต่างกัน และเมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่มี
ประสบการณ์ 20 ปีขึ้นไป มีระดับการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สูงกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ 10 - 20 ปี ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจยั

จากการศึกษาการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับ
การประเมิ น คุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 มีประเด็นสำคัญทีไ่ ด้นำมาอภิปรายผล ดังนี้
1. การดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงตาม
ลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ พบว่า ด้านที่ 4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ด้านที่ 3. การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศสำหรับการบริหาร
และด้านที่ 1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามลำดับสอดคล้องกับผล
การวิจยั ของ สมเกียรติ พละจิตต์ (2545) ได้วจิ ยั สภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษา จังหวัดสกลนคร ผลการวิจยั
พบว่า สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมากและปัญหา
การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ สมชาย ใจเทีย่ ง (2545) ได้วจิ ยั เรือ่ งการศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่าสภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย 8 ขั้นตอน คือ 1. การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ 2. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3. การจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา
4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนา 5. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี 6) การตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา 7) การประเมินคุณภาพการศึกษา 8. การผดุงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ส่วนใหญ่มีสภาพการดำเนินงานอยู่ในระดับมากและมีปัญหาการดำเนิน
งานอยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อภิชาติ เตียวิเศษ (2546) ได้ทำการวิจัย
เรื่องการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผลต่อการปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา
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ในโรงเรียนเอกชนทีเ่ ป็นแกนนำปฏิรปู กระบวนการเรียนรูผ้ ลการวิจยั พบว่า การปฏิบตั กิ ารประกัน
คุณภาพภายใน และการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนทั้งโดยภาพรวมและทุกราย
ด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วัลย์ณภัสร์ สุขะวัธนกุล (2553) ได้วิจัย
เรื่องการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแม่พระฟาติมา โรงเรียนสังกัด
อั ค รสั ง ฆมณฑล กรุ ง เทพมหานคร เขต 2 ปี 2553 ผลการวิ จั ย พบว่ า การปฏิ บั ติ ง าน
การประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนแม่พระฟาติมาตามมาตรฐานระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 8 ด้าน โดยรวมมีระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก ทัง้ 8 ด้าน ดังนี้ ลำดับที่ 1 การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ลำดับที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลำดับที่ 3 การดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลำดับที่ 4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ลำดับที่ 5
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี ลำดับที่ 6 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา ลำดับที่ 7 การประเมินคุณภาพการศึกษา ลำดับที่ 8 การผดุงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน
สาเหตุที่สำคัญที่การดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 อยูใ่ นระดับทีม่ าก เมือ่ พิจารณาในรายละเอียด
พบว่าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบข้อมูล
และสารสนเทศสำหรับการบริหาร และการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จะเห็นได้ว่าสถานศึกษาให้ความสำคัญกระบวนการประกันคุณภาพภายใน สมศ. (2554, 4)
กล่าวว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติ
ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง คุณภาพอย่าง
สม่ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนำเข้า (Input)
กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output / Outcome )
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างระดับการดำเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถาน
ศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
จำแนกตาม เพศ และประสบการณ์ในการทำงาน พบว่า
2.1 ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัด
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สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ทัง้ ในภาพรวมและรายด้าน
ทุกด้านไม่มีความแตกต่างกัน ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าการดำเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพภายใน ของ เพศชาย และหญิง แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง”
2.2 ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี ประสบการณ์ 10 - 20 ปี และ
ประสบการณ์ 20 ปีขึ้นไป มีการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ในรายด้านกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ด้านจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีม่ งุ่ คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และด้านจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่า
การดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน ของผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์การทำงาน น้อยกว่า
10 ปี ระหว่าง 10 - 20 ปี และ 20 ปีขึ้นไป แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สมเกียรติ พละจิตต์ (2545) ได้วิจัยสภาพและปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษา จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัย
พบว่า สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ผูบ้ ริหารและครูผสู้ อน ทีม่ ปี ระสบการณ์
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน โดยผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
มากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพในโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 อาจเป็นเพราะว่าประสบการณ์ในการทำงาน
ที่แตกต่างกัน ได้บ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ที่มีประสบการณ์ที่มากกว่ามีความเข้าใจในระบบประกัน
คุณภาพภายใน และสามารถที่จะดำเนินการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพมากกว่า

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจยั ไปใช้
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ดังนี้
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1. ผลการวิจัยพบว่าการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยรวม
อยู่ ใ นระดั บ มาก โดยคะแนน 3 อั น ดั บ แรก พบว่ า การดำเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศสำหรับการบริหาร และ
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากผลการวิจัยที่ได้ผู้วิจัยขอเสนอแนะ
ให้สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้มกี ารกระตุน้
ส่งเสริม พัฒนา ให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้มีความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ
ภายในเรื่องการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพราะมีคะแนนต่ำกว่าด้านอื่นๆ
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ควรจัด
ประชุมสัมมนาเรื่องกระบวนการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาผู้บริหารและครูให้มีความ
รู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จะส่งผลให้ผู้บริหารและครูผู้สอนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของ
ตนเองให้ดียิ่งขึ้น และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นตามไปด้วย
3. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในสถานศึกษา ควรให้การส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ควรที่จะส่งเสริมในด้านงบประมาณ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และบุคลากร ทั้งควรให้ความสำคัญในการกำกับการ นิเทศ ติดตามและประเมินผลให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
4. ผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการบริหารแบบมีส่วนรวมและควรกระตุ้นให้ครู
มีความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพภายใน ทัง้ ต้องส่งเสริมให้ครูมคี วามรู้
ความเข้าใจในบทบาทของครูในกระบวนการประกันคุณภาพภายในให้มากยิง่ ขึน้
ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. การวิจยั ควรทีจ่ ะศึกษาการมีสว่ นรวมในการประกันคุณภาพภายในของผูบ้ ริหาร
และครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 1
2. การวิจัยควรที่จะศึกษากระบวนการประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
3. ควรทีจ่ ะศึกษากระบวนการมีสว่ นรวมในการประกันคุณภาพภายในของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ต่อสถานศึกษาในสังกัด
4. ควรที่จะศึกษาการมีส่วนรวมในการประกันคุณภาพภายในของ คณะกรรมการ
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
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