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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื อศึกษาสภาพและปัญหาการด่าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส่านักงานเขตพื้นที การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และ 2) เพื อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด่าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส่านักงานเขตพื้นที 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จ่าแนกตามต่าแหน่งหน้าที  และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ก่าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ่านวน 310 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งช้ันตามสัดส่วน สถิติที ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี ย ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าทดสอบที และค่าทดสอบเอฟ  
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1. สภาพการด่าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส่านักงานเขตพื้นที การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
  2 .ปัญหาการด่าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  
  3. การเปรียบเทียบสภาพการด่าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ่าแนกตามต่าแหน่งหน้าที  และ
ขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ที ระดับ .05  
  4. การเปรียบเทียบปัญหาการด่าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ่าแนกตามต่าแหน่งหน้าที  และ
ขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ที ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ สภาพการด่าเนินงาน, ปัญหาการด่าเนินงาน, ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
2สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
3ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านเลยตาดโนนพัฒนา ส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาเลย เขต 2  
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Abstract 
 The purposes of this study were 1) to study the operation and problem of the internal quality 
assurance of the schools based on the internal quality assurance under Phetchabun Primary Educational 
Service Area Office 2 and 2) to compare the operation and problem of the internal quality assurance of the 
schools between respondents’ positions and size of schools. The samples of this study were 310 schools’ 
administrators and teachers using Krejcie and Morgan table and the stratified random sampling method. 
Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test.  
 The study findings revealed as follows :  
  1. The operation of the internal quality assurance of the schools in total was at high level.  
  2. The problem of the internal quality assurance of the schools in total was at low level.  
  3. The comparison between the respondents’ position and the size of schools on the operation 
of the operation of the internal quality assurance of the schools in total was not different at a level of .05.  
  4.. The comparison between the respondents’ position and the size of schools on the problem 
of the operation of the internal quality assurance of the schools in total was not different at a level of .05. 
 
Keywords : Operation, Problem, Internal Quality Assurance 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการส่าคัญยิ งในการ
พัฒนาคนให้สามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี ยนแปลงต่าง ๆ  
ตามสภาพความต้องการทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง
และวัฒนธรรมของประเทศ  ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมีการ
พัฒนาปรับปรุงเปลี ยนแปลงและพัฒนาเข้าสู่เศรษฐกิจยุค
ใหม่ มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดย
พัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย การหล่อหลอมให้คนไทย
มีค่านิยมตามบรรทัดฐานที ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะ
ที ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส่านึกที ดี
ต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที สอดคล้องกับความ
ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที จ่าเป็นต่อการด่ารงชีวติ
ในศตวรรษที  21 ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ (ส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2559) 
 ทั้งนี้การพัฒนาคนจะส่าเร็จได้มากน้อยเพียงใด
ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการที 
ใช้ในการจัดการศึกษา ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที  3) 
พ.ศ.2553 ระบุไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ  ประกอบด้วย  ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที ต้องด่าเนินการอย่างต่อเนื อง โดยมีการ
จัดท่ารายงานประจ่าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื อน่าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื อรับรองการประกันคุณภาพ
ภายนอก (ส่านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 2542)   
 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการ
วางแผน และกระบวนการจัดการของผู้รับผิดชอบการจัด
การศึกษาที จะรับประกันให้สังคมเชื อมั นว่า จะพัฒนาให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพที 
ระบุไว้ในหลักสูตร และตรงตามความมุ่งหวังของสังคม ผู้ที 
รับประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง คือ  ผู้ บริหาร
สถาบันการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้มี
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ส่วนเกี ยวข้องกับการจัดการศึกษา ต้องมีการรับผิดชอบเรื อง
การประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกัน  นอกจากนี้ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Internal Quality 
Assurance) เป็นระบบที สถานศึกษาสร้างความมั นใจ 
(Assure)  แก่ผู้ รั บบริการ  ว่ าสถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที สถานศึกษา
ก่าหนด  ผู้ส่าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ ทักษะ
และมีคุณลักษณะที พึงประสงค์ตามที หลักสูตรและสังคม
คาดหวัง  ด่ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้ง
สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและชุมชนตามความ
เหมาะสมด้วยการบริหารจัดการที มีคุณภาพทั้งองค์กร 
(ส่านักงานทดสอบทางการศึกษา, 2553) 
 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอนาคต 
โรงเรียนควรพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ งข้ึน ด้วยการวิเคราะห์เปาหมาย
ในการพัฒนา ผู้เรียนตาม หลักสูตร น่าทุก ายที เกี ยวข้องมา
ร่วมมือกันก่าหนดเปาหมาย การพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตร
และมาตรฐานการศึกษาก่าหนดแนวทางการพัฒนาไปสู่
เปาหมายดังกล่าว เมื อถึงสิ้นปีการศึกษาก็น่าข้อมูลการ
ประเมินผลการท่างานทั้งข้อมูลเกี ยวกับผู้เรียนตามราย
มาตรฐาน ประมวลหาความส่าเร็จที เกิดขึ้น อุปสรรค ปญหา
ที มี ก่าหนดเป็นแนวทางการแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ งขึ้น 
ได้ผลอย่างไรก็รายงานแก่ผู้มีส่วนเกี ยวข้องให้ทราบอย่าง
กว้างขวาง เพื อสร้างความมั นใจให้แก่ผู้ปกครองและชุมชน 
ในคุณภาพ การศึกษาของโรงเรียน (จ่าลอง บุญหล้า, 255 )  
 จากการด่าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของส่านักงานเขตพื้นที 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  2 ยังมีปญหา
อุปสรรคหลายประการ เช่น ความเข้าใจและความร่วมมือ
ของบุคลากรต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษายังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน การสร้างความเข้าใจ
ให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเพื อให้มีความรู้ความ
เข้าใจ  การประสานงานของสถานศึกษาและหน่วยงาน
ภายนอกยังไม่เชื อมโยงเพียงพอ และการน่าผลการประกัน
คุณภาพภายในไปใช้และการเผยแพร่ต่อสาธารณชน ยัง
กระท่าจ่ากัดไม่เป็นผลเป็นรูปธรรม (ส่านักงานเขตพื้นที 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2,  2559)  

 ผู้วิจัยป ิบัติหน้าที ในสังกัดส่านักงานเขตพื้นที 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จึงสนใจที จะศึกษา
สภาพการด่าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 ึ งผลของข้อมูลที ได้รับจากการศึกษาจะ
น่ามาเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการวางแผนการ
บริหารงานและน่าไปเป็นการพัฒนางานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

 
 1. เพื อศึกษาสภาพและปญหาการด่าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส่านักงานเขตพื้นที การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2   
 2. เพื อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการ
ด่าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส่านักงานเขตพื้นที 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 จ่าแนกตาม
ต่าแหน่งหน้าที  และขนาดสถานศึกษา 
 

าน 
 1. ความคิด เห็ นต่ อสภาพและปญหาการ
ด่าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส่านักงานเขตพื้นที 
การศึกษาประถม ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอน แตกต่างกัน 
 2. สภาพและปญหาการด่าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาประถม ศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 ที มีขนาดของสถานศึกษาต่างกัน มีสภาพ
ปญหาการด่าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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ตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที เกี ยวข้อง จึงได้ก่าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 
                 ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดส่านักงานเขต
พื้นที การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ใช้การสุ่ม
ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random 
sampling) ตามต่าแหน่งหน้าที  และขนาดสถานศึกษา แล้ว
สุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ก่าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางแสดงจ่านวนประชากรและ
จ่านวนกลุ่มตัวอย่าง ของ Krejcie and Morgan (Krejcie 
and Morgan, อ้างถึง ในจันทิพย์ เครือจันทร์, 2554 : 93) 
ก่าหนดสัดส่วนเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จ่านวน 31 คน 
ครูผู้สอน จ่านวน 279 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จ่านวน 
310 คน จากนั้นใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random 
sampling) เทียบสัดส่วน จ่าแนกต่าแหน่ง และขนาดของ
สถานศึกษา แล้วท่าการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลากตาม
สัดส่วนตามอ่าเภอ และตามขนาดของโรงเรียน 
 2. เ ค รื อ ง มื อ ที ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  เ ป็ น
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที  1 แบบสอบถาม
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที  2 แบบสอบถาม

เกี ยวกับสภาพและปัญหาการด่าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส่านักงานเขตพื้นที 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
มี 5 ระดับ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยส่งแบบสอบถาม
พร้อมด้วยหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยถึงกลุ่มตัวอย่าง 
โดยส่งและรับคืน ด้วยตนเอง และนัดหมายวัน เวลาในการ
รับแบบสอบ ถามคืน ส่วนหนึ งส่งทางไปรษณีย์แล้วให้
ส่งกลับคืนผู้วิจัยทางไปรษณีย์ น่าแบบสอบถามที รวบรวม
ได้มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ทุกชุด แล้วน่าไป
วิเคราะห์ข้อมูลเพื อหาผลการวิจัย 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส่าเร็จรูปส่าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ในการค่านวณค่าสถิติ
ต่างๆ ดังต่อไปนี ้วิเคราะห์สภาพทั วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยการแจกแจงความถี  (Frequency) และหาร้อยละ
(Percentage) วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี ยวกับสภาพและ
ปัญหาการด่าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1. ต่าแหน่งหน้าที  
 1.1 ผู้บรหิารสถานศึกษา 
 1.2 ครผูู้สอน 
2. ขนาดของสถานศึกษา 
 2.1 ขนาดเล็ก 
 2.2 ขนาดกลาง 
 2.3 ขนาดใหญ ่

การด่าเนินงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
สังกัดส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 4 ด้าน 
 ด้านที   1 คุณภาพของผู้เรยีน 
 ด้านที   2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 ด้านที   3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที เน้นผู้เรยีนเป็นส่าคัญ 
 ด้านที   4 ระบบการประกันคณุภาพภายในที มีประสิทธิผล 



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

93

ตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของ โ ร ง เ รี ย นสั งกั ด ส่ า นั ก งาน เ ขตพื้ นที ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยใช้ค่าเ ลี ย (X̅) และส่วน
เบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี ยวกับสภาพและปัญหาการ
ด่าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ่าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา และต่าแหน่งหน้าที  ด้วยการทดสอบ
ค่าเอ  (F - test) และการทดสอบค่าที (t-test)  
 
รป การวิจัย 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน 
จ่านวน 279  คน คิดเป็นร้อยละ 90 00 และส่วนใหญ่
ป ิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก จ่านวน 123  คน คิด
เป็นร้อยละ 39   
  1  สภาพการด่าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส่านักงานเขตพื้นที 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที มีการด่าเนินงานมากที สุด คือ ด้าน
กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
และด้านที มีการด่าเนินงานน้อยที สุด คือคุณภาพของผู้เรียน 
  2  ปัญหาการด่าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส่านักงานเขตพื้นที 
การศึกษาประถม ศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย โดยด้านที มีปัญหามากที สุด คือ ด้านระบบ
ประกันคุณภาพภายในที มีประสิทธิผล และด้านที มีปัญหา
น้อยที สุด คือ ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
  3  ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการ
ด่าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 จ่าแนกตามต่าแหน่งหน้าที  และขนาดของ
สถานศึกษาโดยภาพรวม พบว่า ด้านสภาพการด่าเนินงาน 
โดยภาพรวมพบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ที ระดับ 
05 ด้านปัญหาการด่าเนินงาน โดยภาพรวมพบว่า มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ที ระดับ 05 

อภิปราย การวิจัย 
 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลการศึกษาเรื องการ
ด่าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 2 ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที ส่าคัญ และ
อภิปรายผลจากข้อค้นพบที ได้จากการศึกษาวิจัย ดังต่อไปนี้ 
  1  สภาพการด่าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส่านักงานเขตพื้นที 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นในระดับมาก เมื อพิจารณารายด้าน พบว่า มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสมพงษ์ อาจศัตรู (2549 : 77) ที ได้ศึกษาสภาพและ
ปัญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดส่านักงาน
เขตพื้นที การศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า สภาพการ
ด่าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดส่านักงาน
เขตพื้นที การศึกษาขอนแก่น เขต 5 อยู่ในระดับมาก และยัง
สอดคล้องกับ อุดม พวงเงินมาก (2552 : 79 – 80) ที ศึกษา
การด่าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
ห้วยหมอเ ่า อ่าเภอแม่สรวย ส่านักงานเขตพื้นที การศึกษา
เชียงราย เขต 2 ึ งพบว่า โรงเรียนมีสภาพการด่าเนินงานใน
ระดับมาก ทั้ งนี้อาจเนื องมาจากทุกโรงเรียนจะต้อง
ด่าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ ศ  2542  และ บับแก้ไขเพิ มเติม 
( บับที  2) พ ศ  2545 โดยมีการด่าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามาอย่างต่อเนื อง เพื อเป็นส่วนหนึ งของ
การเตรียมรับการประเมินภายนอก เพื อสร้างความมั นใจ
ให้กับทุก ายที เกี ยวข้องว่าโรงเรียนนั้นๆ ได้จัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ ท่าให้สภาพการด่าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
  2  ปัญหาการด่าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดส่านักงานเขตพื้นที 
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โดยภาพรวมมี
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ความคิดเห็นในระดับน้อย สอดคล้องกับ สมพงษ์ อาจศัตรู 
(2549 : 77) ที ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน สังกัดส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาขอนแก่น 
เขต 5 พบว่า ปัญหาการด่าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน สังกัดส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาขอนแก่น เขต 5 
อยู่ในระดับน้อยทุกด้าน ทั้งอาจเนื องมาจากการด่าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพิ งถูกกระทรวง
ศึกษาธิการประกาศใช้เมื อวันที  ฉบับลงวันที  11 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 ซึ งยังเป็นเวลาไม่นานนักจึงอาจจะยังพบปัญหา
น้อยอยู่ รวมทั้งการด่าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
สิ งที โรงเรียนปฏิบัติ เป็นประจ่า  ตามข้อก่าหนดของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที แก้ไข
เพิ มเติม (ฉบับที  2) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรา 48 ที กล่าว
ว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที ต้องด่าเนินการอย่างต่อเนื อง โดยมีการจัดท่า
รายงานประจ่าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที 
เกี ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื อน่าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก ท่าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคน้อยดังกล่าว 
ซึ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แทน  พมสิริ (2560 : 42 - 43) 
พบว่า ปัญหาส่าคัญด้านการควบคุมคุณภาพ ได้แก่ โรงเรียน
ขาดการศึกษาวิเคราะห์ มาตรฐานและตัวบ่งช้ี เพื อการ
ประกันคุณภาพภายในตามประกาศกระทรวงการศึกษาและ
การกีฬา ด้านการตรวจสอบคุณภาพ ได้แก่  การตรวจสอบ
และทบทวนภายในไม่มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และไม่
มีกระบวนการสร้างความเข้าใจในการตรวจสอบคุณภาพ 
และด้านการประเมินคุณภาพ ได้แก่ การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานยังไม่มีระบบการ
ประเมินที เป็นระบบชัดเจน ทั้ งนี้  อาจเนื องมาจาก
แบบทดสอบมาตรฐานเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ต้นสังกัดในระดับกระทรวงที ยังไม่มีความชัดเจนในเชิง
นโยบายที ขาดความต่อเนื อง จึงให้ให้โรงเรียนและครูผู้สอน
ยังให้ความส่าคัญค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ยังขาดแคลน
งบประมาณในการสนับสนุนการด่าเนินงาน รวมถึงโรงเรียน

ส่วนใหญ่ยังมีระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที ยังไม่ทันสมัย
จึงให้ความส่าคัญในเรื องดังกล่าวน้อย   
  3. การเปรียบเทียบสภาพการด่าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ่าแนกตามต่าแหน่ง
หน้าที โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่าผู้บริหารสถานศึกษา
และครูมีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื องมาจาก
ข้าราชการครูถึงแม้ต่าแหน่งหน้าที ต่างกันก็ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 เดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติยา 
ปทุมราษฎร์และ จิณณวัตร ปะโคทัง (2557 : 96) ได้ศึกษา
สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกัดส่านักงานเขตพื้นที การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการครูที มี
ต่าแหน่งต่างกัน เห็นว่า สภาพและปัญหาการบริหารงาน
บุคคล ในสถานศึกษา สังกัดส่านักงานเขตพื้นที การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวม และรายด้านไม่
แตกต่างกัน 
  4. การเปรียบเทียบค่าเฉลี ยเกี ยวกับสภาพ
การด่าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ่าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา พบว่า บุคลากรในสถานศึกษาขนาด
ต่างกันมีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื องมาจาก
สถานศึกษาที มีขนาดต่างกันมีจ่านวนบุคลากรต่างกันปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 เดียวกันจึงเป็นเหตุหนึ งที ความคิด
เห็นไม่แตกต่างกัน 
  5. การเปรียบเทียบปัญหาการด่าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ่าแนกตามต่าแหน่ง
หน้าที โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูมีความคิดเห็น ไม่แตกต่างกัน ท้ังนี้อาจเนื องมาจาก
ข้าราชการครูถึงแม้ต่าแหน่งหน้าที ปฏิบัติงานในโรงเรียนตาม
ระเบียบเดียวกันและต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ .2547 
เดียวกันจึงเป็นเหตุหนึ งที ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
  6. การเปรียบเทียบปัญหาการด่าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ่าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา โดยภาพรวม พบว่า บุคลากรในสถานศึกษา
ขนาดต่ างกันมี ความคิดเห็นไม่ แตกต่ างกัน  ทั้ งนี้ อาจ
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เนื องมาจากสถานศึกษาที มีขนาดต่างกันมีจ่านวนบุคลากร
ต่างกันปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เดียวกันจึงเป็นเหตุหนึ งที 
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
  1.1 โรงเรียนควรให้ความส่าคัญกับกิจกรรม
วันส่าคัญต่าง  ที จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจถึง
ความส่าคัญ ประวัติและความเป็นมา และเกิดความ
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรม รวมทั้งการหาปราชญ์ในท้องถิ นเข้า
มามีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ งเป็นท้ังการ
อนุรักษ์ภูมิปัญหาท้องถิ น ภูมิปัญญาไทย และเปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการศึกษา 
  1.2 โรงเรียนควรส่งเสริมให้บุคลากรค้นคว้า 
ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ด้วยเครื องมือที 
เหมาะสม โดยเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ซึ งจะช่วยประหยัด
ทรัพยากรหลาย  อย่าง และได้ผู้ ที เ ชี ยวชาญสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลได้ 
  1.3 ครูผู้สอนควรจะท่าความเข้าใจผู้เรียน
เป็นรายบุคคลเนื องจากผู้เรียนมีความสนใจ ความถนัด 
รูปแบบการเรียนรู้ รวมทั้งความรู้ความสามารถที แตกต่างกัน 
ซึ งมีวิธีการหนึ งที ได้ผลดี ก็คือการท่าการศึกษา วิจัย เพื อ
ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อนของผู้เรียน แล้วหาวิธีพัฒนาให้เป็น
จุดเด่น และแก้ไขจุดบกพร่อง ดังนั้นผู้บริหารควรให้
ค่าแนะน่า ปรึกษาเพื อให้ครูผู้สอนด่าเนินการศึกษา วิจัย 
เพื อพัฒนาการเรียนการสอน และติดตามผลมากขึ้น 
  1.4 โรงเรียนควรใช้ช่องทางการสื อสาร
ออนไลน์  แล ะสื อสั งคมอ อนไลน์ ต่ า ง  ที ช่ วยกา ร
ประสานงานเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการรับ–
ส่งข้อมูลก็สามารถท่าได้ทุกที  ทุกเวลา ซึ งจะช่วยให้โรงเรียน
ได้ข้อมูลที มีประโยชน์ เพื อน่าข้อมู ลสารสนเทศน่ามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื อพัฒนาโรงเรียน พัฒนานักเรียน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นได้ 
 
 
 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.  ค ว รศึ กษาสภาพและปัญหากา ร
ด่าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียน กับตัวแปรอื น เช่น ประสบการณ์การท่างานของ
ข้าราชการครู คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 
  2.2  ค วรมี วิ จั ย เ ชิ งคุณภาพ  หรื อ วิ จั ย
ภาคสนามเพื อยืนยันค่าตอบหรือข้อสรุปของวิจัยครั้งนี้ 
  2.3  ค ว รศึ กษาสภาพและปัญหากา ร
ด่าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียน โดยใช้เครื องมือการวิจัยอย่างอื น เช่น การสังเกต 
(observe) การสัมภาษณ์ (interview) 
  2.4 ควรมีการศึกษาวิจัยเรื อง การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน ให้ครอบคลุมทุก
ส่านักงานเขตพื้นที การศึกษา เพื อยืนยันถึงสภาพและปัญหา
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนได้ครอบคลุมและทั วถึง
ทุกโรงเรียนในสังกัดส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานน่าไปสู่การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนในสังกัดได้ทั วถึงอย่างแท้จริง 
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