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บทท่ี 5

บทสรุป

การศึกษาคนควาเร่ืองการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนพณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีสาระสําคัญตามลําดับ คือ
จุดมุงหมายของการศึกษา เพื่อศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของ
ครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค และเพื่อเปรียบเทียบการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตาม
ความคิดเห็นของครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค เขตดิ นแดง กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
ประสบการณสอน โดยใชวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Sampling) ซึ่ง ประกอบดวย  ผูบริหาร
ระดับสูง  ผูบริหารระดับกลาง  ครูผูสอนและบุคลากรสายสนับสนุนการสอน โรงเรียนพณิชยการ
จํานงค  จํานวน 75 คน ในปการศึกษา 2553 ไดแบบสอบถามคืน จํานวน 75 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 100 แลวนําแบบสอบถามมาวิเคราะห และประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
เพื่อนํามาหาคาสถิติตาง ไดแก คํานวณความถ่ี (Frequencies) และคารอยละ (Percentage)
คํานวณคาเฉล่ีย (Mean: X ) และสวนเบ่ียงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และใช
สถิติในการทดสอบสมมุติฐาน เพื่อควบคุมไมใหความคลาดเคล่ือนมีคามากกวาระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีกําหนดคือ 0.05 จึงใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนตัวแปรพหุนาม (MANOVA :
Multivariate Analysis of Variance) ผูศึกษาสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และ
ขอเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลการวิจัยสามารถสรุปไดดังน้ี
1.กกสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม  ครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค จํานวน 75 คน

สวนมากมีประสบการณสอนมากกวา10 ปข้ึนไป รองลงมา ต้ังแต 5 – 10 ป และนอยกวา 5 ป
ตามลําดับ

2.กกผลการศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็ นของครู
โรงเรียนพณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นตอการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตละดานการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมาก เชนกัน โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ดานการ
ดําเนินการ  รองลงมาคือ ดานการวางแผน  ดานการตรวจสอบการประเมินผล ดานการนําผลการ
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ประเมินมาปรับปรุง ซึ่งมีคาเฉล่ียเทากัน  สวนดานการเตรียมการ มีคาเฉล่ียตํ่าสุด  และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแตละดานปรากฎผลดังน้ี

2.1กกดานการเตรียมการ  พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน อยูในระดบมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา มีคาเฉล่ียสูงสุดคือ การสราง
ความตระหนักและพัฒนาความรูและทักษะโดยการอบรม / สัมมนา  ใหความรูเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ การแตงต้ังคณะกรรมการ หรือคณะทํางานในการประกันคุณภาพ
การศึกษา สวนคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ โครงสรางการบริหารเอ้ือตอการมีสวนรวมของบุคลากรในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งคาเฉล่ียยังอยูในระดับมาก

2.2กกดานการวางแผน  พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับคาเฉล่ีย 3 ขอแรก พบวา
แตละขอมีระดับการดําเนินการอยูในระดับมากเชนกัน โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ การจัดทํา
แผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรท่ีสอดคลองกับแผนการประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ
การกําหนดบทบาทหนาท่ีของครูและบุคคลากรของสถานศึกษาทุกคนตลอดจนผู เรียนไวอยาง
ชัดเจน และการจัดทําแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สวนคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ
การกําหนดวิธีการดําเนินงานท่ีครอบคลุมการพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการมีคาเฉล่ีย มี
การดําเนินการอยูในระดับ ปานกลาง

2.3กกดานการดําเนินการ  พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีการดําเนินการประกันคุณภาพอ
ยูในระดับมากเชนกัน โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ความรวมมือในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา รองลงมาคือ การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตอประสานงาน
ในการดําเนินงานตามแผนงาน และงบประมาณในการดําเนินงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของตนเอง สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ การนิเทศ กํากับ ติดตาม เพื่อกระตุนใหการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ

2.4กกดานการตรวจสอบการประเมินผล  พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยูในระดับปานกลางถึงมาก โดยสวนใหญมีการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ การประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ เก็บรวมรวมขอมูลจากผลการดําเนินงาน ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอท่ีมีคาเฉล่ียมากตํ่าสุดคือ การตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพการ
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ประเมินผล ยกเวนการจัดหา/จัดทําเคร่ืองมือการประเมินผล มีการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในอยูในระดับปานกลาง

2.5กกดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุง พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็น
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมากเชนกัน โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ การนําผล
การประเมินไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ การตรวจสอบและทบทวน
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
จัดทําระบบสารสนเทศ สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียดับตํ่าสุดเทากัน คือ การวิเคราะหจุดเดน - จุดดอย เพื่อ
นําผลไปพัฒนาการดําเนินงาน และการปรับปรุงการดําเนินงานของครูและบุคลากรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

2.6กกดานการรายงานคุณภาพประจําป พบวา โดยภาพรวมมีความคิดเห็นการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมากเกือบทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ การรวบรวมผลการ
ดําเนินงานและผลของการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมาคือ การจัดทํา
รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และการวิเคราะห และสรุปผลการประเมินดานผูเรียน ดาน
กระบวนการและดานปจจัย ยกเวนการเผยแพรขอมูลการประเมินผลหนวยงานตนสังกัด หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ และสาธารณชน อยูในระดับปานกลาง

สรุปโดยภาพรวมท้ัง 6 ดาน การดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพณิชยการ
จํานงคตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานการดําเนินการทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉล่ียคือ ดานการ
ดําเนินการ ดานการวางแผน ดานการตรวจสอบการประเมินผล ดานการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุง และดานการเตรียมการ ดานการรายงานคุณภาพประจําป ตามลําดับ

2.กกผลการทดสอบสมมุติฐานของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียพณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  จากการต้ังสมมุติฐานไว
ดังตอไปน้ี

ครูท่ีมีประสบการณสอนตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนแตกตางกัน

ผลการวิเคราะหการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
พณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบวา ตัวแปรอิสระไมมีผลกระทบตอตัวแปรตาม
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โดยระดับความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณสอนตางกันมีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ประสบการณสอนนอยกวา
5 ป มีคาเฉล่ียระดับมากสูงสุด รองลงมา ประสบการณสอนมากกวา 10 ป และประสบการณสอน
5 – 10 ป ตามลําดับ

การเปรียบเทียบครูท่ีมีประสบการณสอนตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ

อภิปรายผล
จากสรุปผลการวิจัยประเด็นสําคัญท่ีนํามาอภิปรายผลดังน้ี
1.กกผลการศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็ นของครู

โรงเรียนพณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย คือ ดานการดําเนินการ  ดานการวางแผน ดานการตรวจสอบ
การประเมินผล ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุง ดานการเตรียมการ และดานการรายงาน
คุณภาพประจําป ตามลําดับ ท้ังน้ีผูศึกษาใหขอสังเกต  พบวาการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนควรมีการวางระบบประกันคุณภาพภายในใหมีมาตรฐานการทํางานใหครบวงจร
ท่ีเรียกวา วงจร PDCA ซึ่งตรงกับทฤษฎีของ (Deming, 1986) วาดวยหลักการสําคัญของแนวคิดน้ี
อยูบนพื้นฐานของการทํางานท่ีมีความคงเสนคงวา (Stable) และสามารถทํานายได (Predictable)
เมื่อใชหลักการดังกลาวในการปรับปรุงงานอยางตอเน่ืองแลวจะสงผลใหงานท่ีกระทําอยูน้ันมี
คุณภาพตลอดไป  ภารกิจหลักของการปรับปรุงคุณภาพโดยการใชวงจร PDCA คือ การวางแผน
(Plan – P) การปฏิบัติตามแผน (Do –D) การตรวจสอบ (Check – C) ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ แ ก ไ ข
ปรับปรุง (Act – A) โดยโรงเรียนตองสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในใหสําเร็จ เพื่อใหมีมาตรฐานและครอบคลุมทุกดาน เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมีการกําหนดโครงสรางการ
ดําเนินการใหครบวงจร PDCA อยางตอเน่ือง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย (สุกิจ กลางสุข, 2546) เร่ือง
การพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในข องโรงเรียนหนองเบิด สังกัดสํานักงาน
ประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด พบวาการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ของ
โรงเรียนบานหนองเบิด โรงเรียนมีการดําเนินการงานตลอดปซึ่งถือวาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โรงเรียน
ไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยการดําเนินการเปนระบบครบวงจร PDCA ซึ่งประกอบดวย
การรวมกันวางแผน (P) รวมกันปฏิบัติตามแผน (D) รวมกันตรวจสอบ (C) และรวมกันปรับปรุง
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(A) โดยใชกลยุทธในการพัฒนา คือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใชรูปแบบวิธีการวิจัย
ปฏิบัติการ เพื่อใหครูนําผลมาแกไขปรับปรุงในคร้ังตอไป

เมื่อพิจารณาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
พณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร การดําเนินการ มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ
ความรวมมือในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังน้ีผูศึกษาใหขอสังเกต พบวาผูบริหาร
ตระหนักถึงการมีสวนรวมโดยสงเสริมบุคลากรเขามามีสวนรวมในการดําเนินการกิจกรรม เพื่อ
ประโยชนตอองคกร และการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งตรงกับ วิธีการบริหารแบบ
มีสวนรวมของ ธรรมรส  โชติกุญชร มี 2 วิธี  การบริหาร โดยยึดวัตถุประสงคเปนความรวมมือ
ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชารวมมือกันในการกําหนดเปาหมาย ข้ันตอน วิธีการ
ปฏิบัติงานและมาตรฐานของหนวยงาน และกลุมสรางคุณภาพงานเปนการเปดโอกาสแกผูรวมงาน
ไดมีสวนบงชี้และแกไขปญหา หาวิธีแกไขปญหาและนําวิธีแกไขปญหาไปดําเนินการโดยไมตอง
คอยรับคําส่ังจากฝายบริหาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย นิยม ใจศิริ (2547) เร่ืองการมีสวนรวมใน
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนบานหนองผือ อําเภอเทวา
จังหวัดกาฬสินธุ พบวา โรงเรียนรวมศึกษาไดรับความรูและเขาใจวิธีการและข้ันตอนการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในเพิ่ม ข้ึน โดยใหมีสวนรวมในการศึกษามีการอภิปราย และ
แลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันสงผลใหเกิดการยอมรับความคิดเห็นตรงกัน และมีเปาหมายรวมกัน
ในการทํางาน สวนดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตํ่าท่ีสุด คือ การนิเทศ กํากับ ติดตาม
เพื่อกระตุนใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูศึกษาให
ขอสังเกต  พบวาครูควรไดรับการอบรมและพัฒนาความรู ความเขาใจในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเปนมาตรฐาน และแนวทางเดียวกัน โดยผูบริหารมีนโยบายในการกํากับ
ดูแล เพื่อนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาแกไข ปรับปรุง อยางตอเน่ือง ดังน้ันผูบริหารตองนํา
ทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ  ซึ่งผูบริหารควรมีภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม
โดยนําทฤษฏีภาวะผูนําตามสถานการณ ซึ่งตรงกับทฤษฎีของ เฮอรเซย และแบลนชารด (Hersey
and Blanchard, 1988) ไดแบงภาวะผูนําไว คือ แบบส่ังการ  แบบแนะนํา แบบการมีสวนรวม
แบบการมอบอํานาจ และทฤษฎีวิถีทางสูเปาหมายของ เฮาส (House, 1971) โดยกําหนด
ประสิทธิผลขององคการตามทฤษฎีผูนําตองประกอบดวย ภาวะผูนําแบบส่ังการ  ภาวะผูนําแบบ
สนับสนุน  ภาวะผูนําแบบมุงความสําเร็จของงาน  ภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม ดังน้ันผูบริหารควร
ตระหนักในการมีภาวะผูนําแบบใหมีสวนรวม โดยใหครูไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปญหาในการ



89

ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยมีการนิเทศ กํากับ ดูแล อยางตอเน่ือง ซึ่งสอดคลองกับวิจัย
วุฒิพงศ สนธิมาสโกมล (2548) เร่ืองปญหาเก่ียวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในดานกระบวนการของโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม อําเภอปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย  พบวา
การวางแผน การปฏิบัติงาน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบประเมินผลและการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง มีวัตถุประสงคของการพัฒนาเพื่อใหมีการจัดโครงสรางองคกรในการ
บริหารงานอยางมีระบบ มีการสงเสริมความสัมพันธกับชุมชนและมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลยุทธในการพัฒนา  ไดแก การอบรมปฏิบัติการและการนิเทศภายใน

2.กกผลการทดสอบสมมุติฐานของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
พณิชยการจํานงค จําแนกตามประสบการณสอน นอยกวา 5 ป 5 – 10 ป และมากกวา 10 ป
พบวา ประสบการณสอนท่ีตางกันไมมีผลกระทบตอการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
โดยภาพรวมแตกตาง กันอยาง ไมมี นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ งสอดคลองกับงานวิจัยของ
สมชาติ  แกวขาว (2545) เร่ืองการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการประกันคุณภาพไมแตกตางกัน นอกจากน้ีบุคลากรในโรงเรียนยังได
เสนอใหโรงเรียนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหไดมาตรฐานชัดเจนข้ึน ซึ่งเปนดังน้ี
เพราะเน่ืองมาจากการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนท่ีมีครูมีประสบการณสอนท่ี
ตางกันมีผลตอการดําเนินการประกันคุณภาพไมแตกตางกัน ซึ่งผลการศึกษาการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนพณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร พบวา ครูท่ีมีประสบการณ
สอนนอยกวา 5 ป มีระดับความคิดเห็นท่ีมากกวา ครูท่ีมีประสบการณสอนมากกวา 5 – 10 ป และ
มากกวา 10 ข้ึนไป ผูศึกษาใหขอสังเกตพบวา ครูท่ีมีประสบการณสอนนอยกวา 5 ป เปนครูท่ี
สามารถเรียนรูไดเร็ว มีความขยันในการทํางาน และเปนคนยุคใหม มีความกระตือรือรน จึงมี
การศึกษาคนควา และทําความเขาใจจากกรณีศึกษาตาง ๆ และไดมีการเทียบเคียงจาก
สถานศึกษาอ่ืน ๆ  จึงทําใหเกิดการเรียนรูไดเร็วกวา ครูท่ีมีประสบการณ 5 - 10 ป และมากกวา
10 ป ซึ่งครูเหลาน้ีควรยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะสงผลใหตองมีภาระงานเพิ่ม ข้ึน และควร
สนับสนุนในดานการทํางานรวมกันกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ โดยการทํางานของผูมีประสบการณ
สอนมากมีการยอมรับฟงการแสดงความคิดเห็นจากครูท่ีมีประสบการณนอยกวา จึงทําใหการ
ทํางานแบบการมีสวนรวมเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังน้ันการบริหาร ผูบริหารควร
ตระหนักถึงการมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมี
มาตรฐาน ซึ่งตรงกับวิธีการบริหารแบบมีสวนรวมของ  เมตต  เมตตการุณจิต  ในเชิงปฏิบัติการ คือ
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การใหคําปรึกษาเปนการท่ีผูบริหารเปดโอกาสใหผูรวมงานไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
หรือขอเสนอแนะกอนท่ีจะวินิจฉัยในภารกิจน้ัน ๆ  และการทํางานเปนทีมเปนกลุมบุคคลต้ังแต 2
คนข้ึนไป รวมกันทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค  ซึ่งในการทํางานน้ันทุกคนจะตองมีการวางแผน
การกําหนดวัตถุประสงค และมีการตัดสินใจรวมกัน ทุกคนในทีมงานจะตองเขาใจวัตถุประสงคของ
ทีมงาน มีการประสานงานกัน รวมท้ังสามารถทําหนาท่ีแทนกันไดอยางราบร่ืน โดยสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นิยม  ใจศิริ (2547) เร่ืองการมีสวนรวมในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา กรณีศึกษาโรงเรียนบานหนองผือ อําเภอเทวา จังหวัดกาฬสินธุ พบวา มีการวิเคราะห
สภาพปจจุบันปญหาและความตองการรวมกัน สงผลใหเกิดจิตสํานึกรวมกัน โดยทุกคนไดแสดง
ความคิดเห็นและกําหนดแผนงานรวมกัน โดยวิเคราะหประเด็นปญหาท่ีจะตองแกไขรวมกัน และมี
การพัฒนาทีมงานโดยใหความรูโดยวิธีประชุมปฏิบัติการ และใหศึกษาเอกสารความรูดวยตนเอง
เก่ียวกับเร่ืองของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โดยผูบริหารตองนําหลักการและทฤษฎีมาใชในการดําเนินการ เพื่อใหมีมาตรฐาน และ
ครอบคลุมการดําเนินงานใหเปนระบบครบวงจร PDCA ซึ่งตรงกับทฤษฎี Deming เปนข้ันตอนใน
การทํางานใหสําเร็จอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือวางใจไดโดยมีจุดหมายเพื่อการ
ปรับปรุงคุณภาพ และพัฒนาการทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว  และการทํางานท่ี ดีตองมี
มาตรฐานในการควบคุมคุณภาพ โดยตรงกับทฤษฎี TQM เปนระบบการบริหารงานท่ีเนนคุณภาพ
ในทุก ๆ ดาน และทุก ๆ กิจกรรมขององคการ โดยท่ีทุกคนจะตองใหความรวมมือและรวมกัน
รับผิดชอบ  เปนระบบการปรับปรุงการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง  โดยเร่ิมต้ังแตการ
ทําใหถูกตองต้ังแตคร้ังแรก ท้ังน้ีเพื่อลดความจําเปนในการตรวจสอบ ปองกันขอผิดพลาดไมให
เกิดข้ึน โดยประยุกตใชในสถานศึกษา ดังน้ี การมุงใหความสําคัญกับนักเรียน  การปรับปรุง
กระบวนการทํางานอยางตอเน่ือง การเขามีสวนรวมของทุกคนทุกฝายท่ีเก่ียวของ และนําอีกทฤษฎี
ของ QC เปนการควบคุมคุณภาพ  มุงท่ีจะใหเกิดการพัฒนาคน การยกระดับคุณภาพของการ
ทํางานอยางสม่ําเสมอตลอดไป  ผูบริหารตองคนหาปญหาในการปฏิบัติงาน และหาวิธีอยาง
รอบคอบ เพื่อแกไขปญหา น้ัน ๆ โดยนําแนวความคิดน้ีไปประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการให
องคการของตนเองไดพัฒนาสูความเปนเลิศกันอยางกวางขวาง ซึ่งตรงกับทฤษฎีของ Balanced
Scorecard (BSC) โดยชวยในการผลักดันใหมีการนํานโยบาย หรือกลยุทธท่ีกําหนดไวไปสูการ
นําไปปฏิบัติของผูบริหารทุกระดับ โดยเปนเคร่ืองมือทางดานการบริหารจัดการท่ีชวยในการนํา
กลยุทธไปสูการปฏิบัติโดยอาศัยแนวคิดของการสรางปจจัยหลักแหงความสําเร็จ  และตัวบงชี้  โดย
ดัชนีวัดความสําเร็จจะชวยทําใหองคกรเกิดความสอดคลอง เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน ตามแนวคิดท่ี
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ประดวยมุมมอง 4 ดาน คือ การเงิน ความพึงพอใจของลูกคา กระบวนการบริหารภายในองคการ
และการเรียนรูและพัฒนา โดยมีความสัมพันธกัน ดังน้ันเพื่อพัฒนาการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และเปนท่ียอมรับกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ
จึงสอดคลองกับงานวิจัย ปริญญ  งามสุทธิ (2547) เร่ืองการพัฒนาการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทคโนโลยีคณาสวัสด์ิ พบวาการพัฒนาการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนเทคโนโลยีคณาสวัสด์ิสงผลใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
และไดรับการยอมรับจากผูปกครอง นักเรียน และนักศึกษามากข้ึน และสอดคลองกับการวิจัย
สุกิจ  กลางสุข (2546) การพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนหนองเบิด
สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดรอยเอ็ด พบวา การพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายใน ของโรงเรียนบานหนองเบิด โรงเรียนมีการดําเนินการงานตลอดปซึ่งถือวาการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง โรงเรียนไดดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยการดําเนินการเปนระบบครบวงจร
PDCA ซึ่งประกอบดวย การรวมกันวางแผน (P) รวมกันปฏิบัติตามแผน (D) รวมกันตรวจสอบ (C)
และรวมกันปรับปรุง (A) และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละดานสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี

2.1กกดานการเตรียมการ พบวา ภาพรวมมีความคิดเห็นการเตรียมการอยูในระดับ
มาก  ซึ่งเปนเชนน้ีผูศึกษาใหขอสังเกตพบวา ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมมือกัน
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา วาดวยการสรางความตระหนักใหกับครูและบุคลากร
และใหความรู ความเขาใจ โดยชี้แจงขอมูลกอนการวางแผนทุกคร้ัง ซึ่งผูบริหารตองมีวิสัยทัศน
และสามารถบริหารจัดการใหเปนไปในแนวทางเดียวกันของทุกฝาย ซึ่งการดําเนินการดังกลาว
สอดคลองกับงานวิจัยของ เมฆินทร อินตะเสาร (2546) กระบวนการรวมมือในการบริหาร
การศึกษาระหวางโรงเรียนกับชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนบานดงขนุน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
พบวา กอนการดําเนินการวางแผนตองศึกษาขอมูลรวมกัน ตรวจสอบ ดําเนินการวางแผน และ
ตองนําขอมูลชี้แจงผูรวมประชุมกอนท่ีวางแผนทุกคร้ัง

2.2กกดานการวางแผน  พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นการวางแผนอยูในระดับ
มาก  ยกเวนการกําหนดวิธีการดําเนินงานท่ีครอบคลุมการพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ
อยูในระดับปานกลาง ซึ่งเปนเชนน้ีผูศึกษาใหขอสังเกต  พบวาผูบริหารควรมีหลักการบริหาร
จัดการท่ีชัดเจนในการปฏิบัติงานตามข้ันตอนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการมีสวนรวมใน
การกําหนดแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน เพื่อท่ีจะวางแผนการดําเนินการท่ี
ครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ซึ่ งสอดคลองกับงานวิจัยของ



92

พงษศักด์ิ  อันทรินทร (2546) ไดศึกษาเก่ียวกับการมีสวนรวมของครูในการวางแผนปฏิบัติการ
ประจําปในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา การ
ดําเนินงานตามแผนคือ  ผูบริหารไมใหความสําคัญในการปฏิบัติงานตามแผน  แนวการทางแกไข
คือ  แตงต้ังคณะทํางานใหรับผิดชอบอยางชัดเจน และผูบริหารตองนิเทศ ควบคุม กํากับติดตาม
อยางใกลชิดและข้ันตอนการประเมินผล มีปญหาในเร่ืองขาดการติดตามตรวจผลงาน  ไมมีการ
ประเมินผลงานหลังจากการปฏิบัติงานเสร็จส้ินแลว  แนวทางแกไขคือ  แตงต้ังคณะทํางานในการ
ประเมินผล  และสอดคลองกับงานวิจัย ประสาร  แบงเพชร (2548) เร่ืองการมีสวนรวมของครูใน
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สุพรรณบุรี  พบวา  ครูขาดความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ครูไมมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เน่ืองจากครูขาด
ความตระหนักเก่ียวกับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมักเปนหนาท่ีของผูบริหารและครู
วิชาการ แนวทางแกไขโดยคณะครูรวมกันวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศของสถานศึกษา

2.3 ดานการดําเนินการ  พบวา  ภาพรวมมีความคิดเห็นการดําเนินการอยูใน
ระดับมาก ซึ่งเปนเชนน้ีผูศึกษาใหขอสังเกต  พบวามีการรวมมือในการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน และมีการติดตอประสานงาน เพื่อสามารถดําเนินการใหเปนไปตามแผน  สอดคลองกับ
งานวิจัยของ เสงี่ยม  เปาเลง (2546) เร่ืองการศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานเขตพื้น ท่ีการศึกษาสมุทรสาคร พบวา การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ
สอดคลองกับวิจัยของ สมชาติ แกวขาว (2545) เร่ืองการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม พบวา สภาพการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดนครปฐม  ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยบุคลากรในโรงเรียนยังไดเสนอใหโรงเรียนพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในใหไดมาตรฐานชัดเจนข้ึน และเปนการใหบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน พรอมท้ังบุคลากรอ่ืน ๆ เชน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ผูปกครอง นักเรียน
ไดมีสวนในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางตอเน่ือง

2.4กกดานการตรวจสอบและประเมินผล พบวา ภาพรวมมีความคิดเห็นการ
ตรวจสอบและประเมินผลอยูในระดับมาก ยกเวน การจัดหา/จัดทําเคร่ืองมือการประเมินผล อยูใน
ระดับปานกลาง ผูศึกษาใหขอสังเกตพบวา ผูบริหารและบุคลากรควรตระหนักถึงการนิเทศ กํากับ
ติดตาม และจัดทําเคร่ืองมือประเมินผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ดิเรก ทวยมีฤทธิ์ (2543) เร่ือง
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ปญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และข้ันตอนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา  พบวา ปญหา
การปฏิบัติงานข้ันตอนการติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุง พบปญหาโดยเรียงจากมากไปหานอย 3
ระดับแรก ดังน้ี ไมไดประเมินผลการดําเนินงาน ความพรอมของบุคลากร และการเก็บขอมูล
หลักฐาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ทําเนียบ  มหาพรม (2543) เร่ืองการติดตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพโรงเรียน  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุดมธานี พบวา การปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดีข้ึน  ควรดําเนินการดังน้ี  ใหครูตระหนักในบทบาทหนาท่ี
ผูบริหารจัดกิจกรรมใหบุคลากรในสถานศึกษา มีความรักสามัคคีกัน รักในเกียรติยศและศักด์ิศรี
ความเปนครูมีจิตใจมุงมั่นในการพัฒนาองคการรวมกัน สถานศึกษาจัดฝกอบรมสัมมนาและ
ประชุมชี้แจงเก่ียวกับแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

2.5 ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุง พบวา  ภาพรวมมีความคิดเห็นการนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงอยูในระดับมาก โดยผูศึกษาใหขอสังเกตพบวา ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ควรดําเนินการตรวจสอบทบทวนผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยผูบริหารตองมีการจัดต้ังคณะกรรมการในการประกันคุณภาพการศึกษา และแบง
ความรับผิดชอบ โดยนําชุมชน ผูปกครอง เขามามีสวนรวมในการดําเนินการวิเคราะห
จุดเดน – จุดดอย เพื่อนําผลไปพัฒนาการดําเนินงานใหตอเน่ือง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
เจตนสุดา  ทศานนท (2547) การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
เชียงราย พบวา ไดเสนอแนวความคิดเห็น การตรวจสอบและประเมินผลเพื่อปรับปรุงงานโรงเรียน
ควรมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลระหวางครูและผูปกครองใหเขาใจตรงกันรวมท้ังประชุม
ผูปกครองเพื่อแสดงความคิดเห็นรวมกัน

2.6กกดานการรายงานคุณภาพประจําป  พบวา ภาพรวมมีความคิดเห็นการ
รายงานคุณภาพประจําปอยูในระดับมาก ยกเวนการเผยแพรขอมูลการประเมินผลหนวยงาน
ตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และสาธารณชน อยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีผูศึกษาใหขอสังเกต
พบวา ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับกลาง  ควรมีบทบาทนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยการ
กํากับ ดูแล กระตุนในการทํางาน เพื่อลดปญหาในการปฏิบัติงาน  และนําไปสูการรวบรวมขอมูล
สารสนเทศอยางเปนระบบ เพื่อจัดทํารายงานประจําป และนําไปสูการเผยแพรตอสาธารณชน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ดิเรก  ทวยมีฤทธิ์ (2543) เร่ืองปญหาการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา ข้ันตอนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
ศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา  พบวา  การประเมินตนเองและรายงานมีปญหา
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จาการเขียนรายงานประเมินตนเอง การรวบรวมของแตละฝายใหเปนงานเดียวกัน และการวาง
แผนการประเมินท่ีตอเน่ือง  นอกจากน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ อุมา ศรีชัย (2546) เร่ืองการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดระยอง พบวา การรายงานผลการดําเนินงาน สถานศึกษาไมทํารายงานผลการ
ดําเนินงานใหคณะกรรมการทราบ และขาดการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย ดังน้ันสถานศึกษา
ควรจัดทําขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบและครอบคลุม เพื่อการทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปของสถานศึกษา และควรใหทุกฝายมีสวนรวม เพื่อชวยกันหาแนวทางในการแกไขปญหา
การดําเนินการ โดยตองนําผลการประเมินมาเผยแพรตอสาธารณชน

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เร่ืองการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิด เห็นของครู

โรงเรียนพณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีขอเสนอแนะดังน้ี
ขอเสนอแนะจากการนําผลการวิจัยไปใช
1.กกควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการประกันคุณภาพภายในการศึกษาใหมีมาตรฐานไปใน

แนวทางเดียวกัน โดยเปนระบบครบวงจร PDCA อยางตอเน่ือง
2.กกการดําเนินการประกันคุณภาพควรเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย และมีเครือขาย

เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามการปฏิรูปในทศวรรษท่ี 2
3.กกผูบริหารควรมีบทบาทและภาวะผูนําในการดําเนินการประกันคุณภาพ และมีความรู

ความเขาใจในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางแทจริง เพื่อนําไปสูหลักการปฏิบัติและการ
ทํางานท่ีเปนระบบ ครอบคลุม และตอเน่ือง

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
1.กกควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพณิชย

การจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
2.กกควรศึกษาบทบาทของคณะผูบริหารตอการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนพณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
3.กกควรศึกษารูปแบบแนวทางแกไขการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

พณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานครในแตละดานใหมีประสิทธิภาพ


