
บทท่ี 1

บทนํา

ความเปนมาของปญหา
ปจจุบันการพัฒนาคุณภาพเปนสวนสําคัญท่ีประเทศตองเรียนรูแนวทางปรับตัวใหทันกับ

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา โดยเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญกับกระแสความเปล่ียนแปลง
ของโลก ซึ่งการดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดมีการศึกษาและกําหนดพันธกิจและมาตรฐานพรอมท้ัง
ตัวบงชี้การประเมินข้ึน เพื่อใชมาตรฐานและตัวบงชี้ดังกลาวเปนเคร่ืองสะทอนใหสาธารณชนไดเห็น
ถึงมาตรฐานและผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และในขณะเดียวกันก็เพื่ อใหกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายนอกท่ีอาศัยมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑดังกลาวเปนเคร่ืองผลักดันใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สํานักงานงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2546, หนา 1)

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 เปนกฎหมายแมบทในการบริหาร
และจัดการศึกษา และเปนกลไกสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะในหมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งจะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอยางนอย 1 คร้ังในทุก 5 ป การประเมินภายนอก
คร้ังแรกของสถานศึกษาทุกแหงจะตองดําเนินการภายใน 6 ป นับต้ังแตพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติมีผลบังคับใช (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ, 2544, หนา 3)

ดังน้ันตองมุงเนนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม โดยตองเร่ิมจากสถานศึกษากอน ซึ่งสถานศึกษาตอง
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยตองมีการประกันคุณภาพภายในผสมผสานอยูใน
กระบวนการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนอยางตอเน่ืองตลอดเวลา เพื่อสรางความมั่นใจใหแก บิดา มารดา ผูปกครอง และ
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ประชาชนวาลูกหลานจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ การประกันคุณภาพภายในจ ะทําให
สถานศึกษามีระบบ การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมีการทํางานท่ีมีเปาหมาย และแผนการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน โดยการดําเนินการตามแผนเพื่อใหตามเปาหมายจึงตองมีการประเมินคุณภาพ
ภายใน หรือประเมินตนเอง  เพื่อตรวจสอบ และพัฒนาปรับปรุงใหเปนไปตามเปาหมายอยู
ตลอดเวลา

การประกันคุณภาพ จึงเปนเร่ืองของทุกคนในสถานศึกษาท่ีจะตองพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยการทบทวนและวิเคราะหสภาพปจจุบันของสถานศึกษา กําหนดเปาหมายหรือ
มาตรฐานการศึกษาแลวดําเนินการวางแผนพัฒนาใหไปสูเปาหมายท่ีวางไว วิเคราะหจุดออน
จุดแข็ง ปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง โดยทีมงานทุกคนในสถานศึกษารวมมือรวมใจกันพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีวางเอาไว จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ทุกป เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ ประชาชน เปดเผยตอสาธารณชน และ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพจากภายนอก (สมคิด  พรมจุย, 2542, หนา 48) ท้ังน้ีโดยอาศัย
หลักการและวิธีการบริหารและการจัดการคุณภาพ (Quality management) ท่ีเนนการสรางความ
มั่นใจใหกับทุกฝายท่ีเก่ียวของวาการบริหารท่ีเปนผลผลิตขององคกรจะมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไว โดยท่ีความมั่นใจท่ีตองอยูบนรากฐานของหลักขอเท็จจริง  หลักฐานเชิงประจักษ และ
ความสมเหตุสมผลเปนสําคัญ (กรมวิชาการ, 2545, หนา 9)

โรงเรียนพณิชยการจํานงค ต้ังอยูเลขท่ี 1 ซอยสมปรารถนา  แขวงดินแดง  เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ  บริเวณใกล เคียง
โดยรอบ ไดแก  วัดจีน  รานคา  โรงเรียน  หนวยงานราชการ  อาชีพหลักของชุมชน ไดแก  การ
คาขาย  รับจาง  รับราชการ  มีฐานะปานกลาง  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  โรงเรียนเปนโรงเรียน
ขนาดใหญจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  ต้ังแต ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยโรงเรียนมีวิสัยทัศน ดังน้ี “โรงเรียนพณิชยการจํานงคจัด
การศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนท่ียอมรับของชุมชน โดยมุงเนนใหนักศึกษา ใฝรู  มีทักษะ
ในการประกอบอาชีพ   มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  รูจักการแกปญหาอยางมีเหตุผล มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความซื่อสัตย  มีระเบียบวินัย มีสุขภาพอนามัยท่ีดี  สงเสริมเอกลักษณของชาติไทย  มี
ความเปนประชาธิปไตย  และอนุรักษส่ิงแวดลอม สามารถใชชีวิตอยูรวมกับบุคคลอ่ืนในสังคมได
อยางมีความสุข” โดยมุงเนนมาตรฐานการศึกษาโดยยึดปรัชญาของโรงเรียน “สงเสริมวินัย  ให
ความรู  เชิดชูคุณธรรม  นํากีฬา” โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารงาน 4 ฝาย  คือ  ฝายวิชาการ
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ฝายบริการ  ฝายปกครอง  ฝายกิจการนักเรียน  โดยแตละฝายมีผูรับผิดชอบ  โรงเรียนได
ดําเนินการตอบสนองนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ตามสาระบัญญัติใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 คุณภาพการศึกษาจาก
การประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ผลการประเมินระดับสถานศึกษาของโรงเรียนพณิชยการจํานงค มีผลการประเมินระดับ
สถาบันไดรับระดับดี  มีคาเฉล่ีย 4.28 ผลการประเมินระดับมาตรฐานไดระดับดีมาก 1 มาตรฐาน
ไดแก มาตรฐานท่ี 5 การใหบริการทางวิชาการตอชุมชนและสังคม  ระดับดี 4 มาตรฐาน  ไดแก
มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา  มาตรฐานท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนดาน
อาชีวศึกษา  มาตรฐานท่ี 4 นวัตกรรมและการสรางองคความรูของอาจารยและนักศึกษา  และ
มาตรฐานท่ี 6 การบริหารและการจัดการ  ระดับพอใช 1 มาตรฐาน  ไดแก  มาตรฐานท่ี 1
การประกันคุณภาพภายใน (สํานักงานงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2551,
หนา 2) จากความเปนมาและความสําคัญผลการประเมินคุณภาพภายนอกในปการศึกษา 2551
คุณภาพโรงเรียนในมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในอยูในระดับพอใช  เน่ืองจากแผนการ
ปฏิบัติไมเปนระบบครบวงจร PDCA จึงทําใหตองหาแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน และดําเนินการประกันคุณภาพ ภายในของโรงเรียนตามบทบาทผูบริหาร  ครู
ผูเก่ียวของ  เพื่อนําไปสูยุทธศาสตรความสําเร็จในการประเมิน

ผูวิจัยในฐานะเปนบุคลากรคนหน่ึงของโรงเรียนมีความสนใจท่ีจะศึกษาการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน  เพื่อนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
พณิชยการจํานงค  เพื่อผลักดันใหโรงเรียนแหงน้ีไดพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีข้ึนในภาพรวม
บุคลากรมีความพึงพอใจ  สามารถตอบสนองความตองการของผูเรียน และผูเก่ียวของผูวิจัยจึงได
ทําการวิจัยเร่ือง  การดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพณิชยการ
จํานงค  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร เพื่อหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตอไป

จุดมุงหมายของการศึกษา
1.กกเพื่อศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน

พณิชยการจํานงค  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร
2.กกเพื่อเปรียบเทียบการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนพณิชยการจํานงค เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามประสบการณสอน
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.กกผลการวิจัยจะเปนแนวทางการพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของ

โรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร
2.กกเพื่อสรางความมั่นใจดานการศึกษาท่ีมีมาตรฐานของโรงเรียนโรงเรียนพณิชยการ

จํานงค  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร ใหแก  นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ขอบเขตของงานวิจัย
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย เปน 5 ดาน ดังน้ี
1.กกขอบเขตดานเน้ือหา

ศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน 6 ดาน ดังน้ี
ดานการเตรียมการ
ดานการวางแผน
ดานการดําเนินการ
ดานการตรวจสอบการประเมินผล
ดานการนําผลประเมินมาปรับปรุง
ดานการรายงานคุณภาพประจําป

2.กกขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรท่ีศึกษาประกอบดวย
2.1กกตัวแปรตน (Independent  Variable) คือ  สถานภาพสวนบุคคล  ไดแก

ประสบการณการสอน 1) นอยกวา 5 ป 2) ต้ังแต 5 -10 ป 3) มากกวา 10 ป
2.2กกตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ  ความคิดเห็นการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนพณิชยการจํานงค   ไดแก   การดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ไดแก 1) ดานการเตรียมการ 2) ดานการวางแผน 3) ดานการดําเนินการ
4) ดานการตรวจสอบการประเมินผล 5) ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 6) ดานการ
รายงานคุณภาพประจําป

3.กกขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ท่ีมีในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอนในโรงเรียน

พณิชยการจํานงค  ปการศึกษา 2553 โดยใชประชากรเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 75 คน
ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูง  ผูบริหารระดับกลาง ครูผูสอนและบุคลากรสายสนับสนุนการสอน
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4.กกขอบเขตดานพ้ืนท่ี
พื้ น ท่ี ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี เ ป น โ ร ง เ รี ย น พ ณิ ช ย ก า ร จํ า น ง ค  เ ข ต ดิ น แ ด ง

กรุงเทพมหานคร
5.กกขอบเขตดานเวลา

ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี จํานวน 1 ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนท่ี 2
ปการศึกษา 2553 ต้ังแตเดือนมิถุนายน 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2554

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยคร้ังน้ี  ตามแนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนโดยยึดแนวทาง

ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สมมุติฐานการวิจัย
ครูท่ีมีประสบการณการสอนตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียนแตกตางกัน

สถานภาพสวนบุคคล
ประสบการณการสอน

1.กกนอยกวา 5 ป
2.กกต้ังแต 5 -10 ป
3.กกมากกวา 10 ป

ความคิดเห็นการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ไดแก

1.กกดานการเตรียมการ
2.กกดานการวางแผน
3.กกดานการดําเนินการ
4.กกดานการตรวจสอบการประเมินผล
5.กกดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
6.กกดานการรายงานคุณภาพประจําป
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นิยามศัพทเฉพาะ
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง  กระบวนการ

ปฏิบัติงานเพื่อรวมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา โดย
การมีสวนรวมของคณะครูและชุมชน  ซึ่งแบงออกเปน 6 ดานดังน้ี

1.กกดานการเตรียมการ หมายถึง  ข้ันการเตรียมความพรอมของบุคลากร  ไดแก การ
สรางความตระหนัก การพัฒนาดานความรู และทักษะเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ตลอดจนการแตงต้ังกรรมการรับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

2.กกดานการวางแผน หมายถึง  ข้ันตอนการกําหนดเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา
การจัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย  การกําหนดแนวทางการดําเนินงาน  การกําหนด
ระยะเวลา  การกําหนดงบประมาณ  และการกําหนดผูรับผิดชอบ

3.กกดานการดําเนินการ หมายถึง  การดําเนินการตามแผน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  การนิเทศ  กํากับ  ติดตาม

4.กกดานการตรวจสอบประเมินผล หมายถึง  การกําหนดกรอบการประเมินผล  การ
จัดหา และการจัดทําเคร่ืองมือการประเมินผล  การกําหนดเกณฑการประเมินผล  การประเมินผล
การดําเนินงาน และการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพการประเมินผล

5.กกดานการนําผลประเมินมาปรับปรุง หมายถึง  การตรวจสอบและการทบทวนผล
การดําเนินงาน  การวิเคราะหจุดเดน  และจุดดอยของผลการประเมิน  การปรับปรุงการดําเนินงาน
ของบุคลากร และการนําผลการประเมินไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6.กกดานการรายงานคุณภาพประจําป หมายถึง  การรวบรวมผลการดําเนินงานการ
วิเคราะหและสรุปผลการประเมินดานผูเรียน  ดานกระบวนการ  และดานปจจัยและการจัดทํา
รายงานคุณภาพประจําป เพื่อการรายงานตอหนวยงานตนสังกัด  และสาธารณชน

โรงเรียนพณิชยการจํานงค หมายถึง  สถานศึกษาเอกชนท่ีเปดทําการสอนใน สาย
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาการตลาด ในระดับการศึกษา ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ครู หมายถึง  บุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ีการสอนในโรงเรียนพณิชยการ
จํานงค เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร




