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บทคดัย่อ 
 

 การประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิาร
การศกึษาทีต่้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อ  1)  ศกึษา
สภาพปจัจุบนั  และปญัหาในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
และ  2)  เพื่อศกึษารูปแบบการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา  
สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5  กลุ่มตัวอย่างแบ่ง
ออกเป็น  3  กลุ่ม  กลุ่มที ่ 1  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการสอบถามสภาพปจัจุบนัและปญัหา  
คอื  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  และครูทีร่บัผดิชอบงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา  
จ านวน  306  คน  ไดม้าโดยการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย  (Simple  random  sampling)  กลุ่ม
ที ่ 2  กลุ่มตวัอยา่งในการสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้ง  (Semi  Structured  Interview)  คอื   
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ผูบ้รหิารสถานศกึษา  และครูที่รบัผดิชอบงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาจาก  
สถานศกึษา  ที่มแีนวทางปฏบิตัทิี่เป็นเลศิด้านการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศกึษา  (Best  Practice)  จ านวน  6  คน  กลุ่มที ่ 3  กลุ่มตวัอยา่งในการประเมนิ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ  เป็นผู้เชี่ยวชาญในการสมัภาษณ์เชงิลกึ  
จ านวน  9  คน  ไดโ้ดยการเลอืกแบบเจาะจง  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  และครทูีร่บัผดิชอบ
งานประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษารวมทัง้สิน้  จ านวน  40  คน  เครื่องมอืที่ใช้ใน
การวจิยัครัง้นี้  ไดแ้ก่  1)  แบบสอบถามสภาพปจัจบุนัและปญัหาการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศกึษา  จ านวน  1  ฉบบั  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า  5  ระดบั  2)  แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง  3)  แบบประเมนิความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดข้องรปูแบบการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา  สถติิ
ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปรมิาณ  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน  ส่วนการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ  ใชก้ารวเิคราะหเ์นื้อหา 
 ผลการวจิยัสรปุได ้ ดงันี้ 
  1.  ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนั  และปญัหาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น  เขต  5  
พบว่า   
   1.1  สภาพปจัจุบนัของการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5  ของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  และครทูีร่บัผดิชอบงานประกนัคุณภาพภายใน  พบว่า  สถานศกึษามี
การก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษา
ของสถานศกึษาทีมุ่ง่มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  การประเมนิคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  และการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาอยู่ใน
ระดบัมาก  ส่วนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  การจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่่งมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  การก าหนดมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา  และการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.2  สภาพปญัหาของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5  ของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  และครูทีร่บัผดิชอบงานประกนัคุณภาพภายใน  พบว่า  การจดัท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายในการพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่าง
ต่อเนื่อง  การจดัระบบการบรหิารและสารสนเทศ  และการด าเนินการตามแผนพฒันาการ
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จดัการศึกษาของสถานศึกษา  อยู่ในระดบัมาก  ส่วนการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศกึษา  การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่่งมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศึกษา  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2.  ผลการศึกษารูปแบบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น  เขต  5   
  2.1  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ต่อความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  
เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดทุกดา้นโดยเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมาก
ไปน้อย  คอื  หลกัการ  ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากนักบัการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  และ  เงื่อนไขความส าเร็จ  รองลงมา  คือ  จุดมุ่งหมายซึ่งมคี่าเฉลี่ย
เท่ากนักบัการประเมนิผล  ในส่วนความเป็นไปไดข้องรปูแบบโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดจ านวน  2  ดา้น  คอื  หลกัการ  ซึง่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากันกับจุดมุ่งหมาย  ส่วนอีก  3  ด้าน  อยู่ในระดบัมากคือ  การด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา  การประเมนิผลและเงือ่นไขความส าเรจ็ 
  2.2  ผู้บรหิารสถานศึกษาและครูผู้รบัผดิชอบงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของรูปแบบการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต  5  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุดเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน  โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  คอื  จุดมุ่งหมาย  รองลงมาคอื  
หลกัการ  ซึง่มคี่าเฉลี่ยเท่ากนักบั  การประเมนิผล  และ  เงื่อนไขความส าเรจ็  และการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  ในส่วนความเป็นไปได้ของรปูแบบโดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น  พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น  โดย
เรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย  คอื  จดุมุง่หมาย  รองลงมาคอื  หลกัการ  ซึง่มคี่าเฉลีย่
เท่ากนักบัการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  เงื่อนไขความส าเรจ็  และ
การประเมนิผล   
 สรุปรูปแบบ  คือ  คู่มือการด าเนินงานการการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษามสี่วนประกอบทีส่ าคญั  5  ขัน้ตอน  คอื  1)  หลกัการ  2)  จุดมุ่งหมาย  3)  
การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  4)  การประเมนิผล  5)  เงื่อนไข
ความส าเรจ็  มคีวามเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการปฏบิตัจิรงิ  ในระดบัมาก 
ค าส าคญั  :  รปูแบบการด าเนินงาน,  ประกนัคุณภาพภายใน,  สถานศกึษา 
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Abstract 
 Internal  quality  assurance  of  schools  is  a  part  of  education  that  
needs  to  be  taken  continuously.  This  research  aimed  to  1)  study  current  
state  and  problems  in  the  implementation  of  internal  quality  assurance  of  
schools  and,  2)  to  study  the  implementation  model  of  internal  quality  
assurance  of  schools  under  Khon  Kaen  Primary  Educational  Service  Area  
Office  5.  The  samples  were  divided  into  3  groups:  the  first  group  was  the  
samples  that  used  in  query  current  state  and  problems,  consisted  of  306  
persons  of  school  administrators  and  teachers  who  responsible  for  internal  
quality  assurance,  these  samples  were  from  simple  random  sampling  
technique,  the  second  group  was  the  samples  used  in  semi  structured  
interview,  consisted  of  6  persons  of  school  administrators  and  teachers  who  
responsible  for  internal  quality  assurance  of  schools,  these  were  best  
practice  in  the  implementation  of  internal  quality  assurance,  the  third  group  
was  the  samples  that  used  to  assess  an  appropriateness  and  the  feasibility  
of  model,  consisted  of  9  experts  in-depth  interview  which  chose  from  40  
persons  of  school  administrators  and  teachers  who  responsible  for  internal  
quality  assurance  of  schools  by  used  purposive  sampling.  The  instruments  
used  in  this  research  were  1)  current  state  and  problems  in  implementing  
internal  quality  assurance  questionnaire,  1  copy,  the  5-level  rating  scale  
questionnaire,  2)  semi-structured  interview,  and  3)  feasibility  and  
appropriateness  assessments  of  the  implementation  of  internal  quality  
assurance  of  schools.  The  statistics  used  to  analyze  data  were  quantitative  
and  qualitative  analyses,  for  quantitative  analysis,  the  statistics  used  in  
analyzing  data  were  mean  and  standard  deviation,  and  for  qualitative  
analysis,  used  content  analysis. 
 The  results  were  as  followed, 
  1.  The  result  of  the  study  of  current  state  and  problems  in  
implementing  internal  quality  assurance  of  schools  under  Khon  Kaen  Primary  
Educational  Service  Area  Office  5  found  that 
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   1.1  Current  state  of  internal  quality  assurance  of  schools  
under  Khon  Kaen  Primary  Educational  Service  Area  Office  5  of  school  
administrators  and  teachers  who  responsible  for  internal  quality  assurance,  it  
was  found  that  institutions  have  defined  the  educational  standard  of  schools,  
manipulated  educational  development  plan  which  aimed  at  educational  
standard  of  schools,  evaluated  internal  quality  following  educational  standard  
of  schools,  and  monitoring  and  auditing  of  educational  quality  in  high  level.  
As  for  monitoring  and  auditing  of  educational  quality,  manipulated  
educational  development  plan  which  aimed  at  educational  standard  of  
schools,  defined  the  educational  standard  of  schools,  and  evaluated  internal  
quality  following  educational  standard  of  schools  were  in  medium  level. 
   1.2  Problems  of  internal  quality  assurance  of  schools  under  
Khon  Kaen  Primary  Educational  Service  Area  Office  5  of  school  
administrators  and  teachers  who  response  for  internal  quality  assurance,  it  
was  found  that  the  preparation  of  annual  reports  which  was  the  report  that  
evaluated  internal  quality  assurance  in  developing  education  continuously,  
management  and  information  technology  systems,  and  the  implementation  
that  following  the  educational  development  plan  of  schools  were  in  high  
level.  As  for  monitoring  and  auditing  the  educational  quality,  manipulated  
educational  development  plan  of  schools  that  aimed  at  educational  standard,  
defined  educational  standard,  and  internal  quality  evaluation  following  
standard  of  schools  were  in  medium  level. 
  2.  The  result  of  the  study  model  of  internal  quality  assurance  of  
schools  under  Khon  Kaen  Primary  Educational  Service  Area  Office  5 
   2.1  Experts  have  an  opinion  on  the  appropriateness  in  overall  
at  the  highest  level.  When  considered  in  each  side,  it  was  found  that  all  
sides  were  in  the  highest  level,  sorted  by  average  from  high  to  lower,  the  
highest  was  Principle,  which  has  the  same  average  as  the  Implementation  
of  internal  quality  assurance  of  schools,  and  Achievement  Criteria,  followed  
by  Aim,  which  has  an  average  equal  to  Evaluation.  As  for  the  feasibility  of  
model  in  overall  was  at  high  level.  When  considered  in  each  side,  it  was  
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found  that  2  sides  were  at  the  highest  level:  Principle,  which  has  an  
average  equal  to  Aim.  Another  3  sides:  implementation  of  internal  quality  
assurance  of  institutions,  Evaluation,  and  Achievement  Criteria,  were  in  high  
level. 
   2.2  School  administrators  and  teachers  who  responsible  for  
internal  quality  assurance  have  an  opinion  on  the  appropriateness  of  
implementation  model  of  internal  quality  assurance  of  schools  under  Khon  
Kaen  Primary  Educational  Service  Area  Office  5  in  overall  at  the  highest  
level.  When  considered  in  each  side,  it  is  found  that  all  sides  were  at  the  
highest  level,  sorted  by  average  from  high  to  lower,  the  highest  was  Aim,  
followed  by  Principle,  which  has  the  same  average  as  Evaluation,  and  
Achievement  Criteria.  And  the  implementation  of  internal  quality  assurance  of  
institutions  as  for  the  feasibility  of  model  in  overall  was  at  high  level.  
When  considered  each  side,  it  is  found  that  all  sides  were  at  high  level,  
sorted  by  average  from  high  to  lower,  the  highest  was  Aim,  followed  by  
Principle,  which  has  an  average  equal  to  the  Implementation  of  internal  
quality  assurance  of  institutions,  Achievement  Criteria,  and  Evaluation. 
 In  conclusion,  model  was  a  manual  of  the  implementation  of  
internal  quality  assurance  of  institutions  which  consisted  of  important  
components  5  steps  were:  1)  Principle  2)  Aim  3)  the  Implementation  of  
internal  quality  assurance  of  schools  4)  Evaluation  5)  Achievement  Criteria.  
It  has  an  appropriateness  and  feasibility  in  the  real  practice  at  high  level.   
 
Keywords  :  The  development  the  Model,  Internal  Quality  Assurance,  schools 

 
บทน า 
 สถานศึกษาเ ป็นหน่ วยงาน
การศึกษาที่ส าคัญที่สุ ด   เพราะเป็น
ห น่ ว ยง านปฏิ บั ติ ภ า รกิ จหลัก ขอ ง
สถานศกึษา  คอื  การจดัการเรยีนการสอน  

เพื่อให้นักเรยีนบรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตร  นัน่คือ  คุณภาพทางด้าน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้ และคุณลกัษณะ
ที่พึงประสงค์  ตลอดจนมีระบบบริหาร
จัดการที่มีคุณภาพ  โดยเกิดจากความ
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รว่มมอืรว่มใจในการพฒันาสถานศกึษาของ
ผู้บรหิารสถานศกึษา  คณะครู  ผู้ปกครอง
และชุมชนการด าเนินงานของสถานศึกษา
จะประสบผลส าเร็จย่อมต้องมีความรู้  
ความสามารถ  คุณลกัษณะทีด่ขีองบุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกๆ  ฝ่าย  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ 2544  :  
2) 
 จ า ก ก า ร ร า ย ง า น ข อ ง
คณะกรรมาธกิารการศกึษาที่วเิคราะห์การ
ประกนัคุณภาพการศกึษาตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พุทธศกัราช  2542  พบปญัหาและอุปสรรค
ที่ส าคญัในการด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาคอื  1)  ความเขา้ใจและ
ความรว่มมอืของบุคลากรต่อการด าเนินงาน
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษายงั
เขา้ใจไม่ตรงกนั  และยงัไม่ใหค้วามร่วมมอื
อย่ างเพียงพอ  2)  การฝึกอบรมคร ู 
ผูบ้รหิารและบุคลากรทางการศกึษา  เพื่อให้
มคีวามรูค้วามเขา้ใจ  สามารถมสี่วนร่วมใน
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  และ
เตรยีมรบักบัการประกนัคุณภาพภายนอก
ยงัไมค่รอบคลุมและกวา้งขวางเพยีงพอ   
3)  กระบวนการมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง  
ชุมชนและนักเรยีนยงัมไิด้รบัการส่งเสริม
อย่างเป็นรูปธรรมเพียงพอ  4)  การ
ประสานงานของหน่วยงานต่างๆ  ของ
กระทรวงศึกษาธิการยังไม่ เชื่ อมโยง

เพยีงพอ  5)  การผดุงรกัษาและการขยาย
ผลรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษายังมีประสิทธิภาพไม่เด่นชัด  
(ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศกึษา.  2546  :  19) 
 ผลการประเมนิคุณภาพภายนอก
สถานศึกษารอบสาม  ระดับขัน้พื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5  จ านวน  
161  แห่ง  โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน
ภายนอกรอบสาม  จ านวน  135  แห่ง  
โรงเรยีนที่ไม่ผ่านการประเมนิภายนอกรอบ
สาม  จ านวน  26  แห่ง  โรงเรยีนขนาด
กลาง  จ านวน  3  แห่ง  โรงเรยีนขนาดเลก็  
จ านวน  23  แห่ง  (กลุ่มงานนิเทศและ
ตดิตามตรวจสอบ.  2556  :  21) 
 จากสภาพปญัหาดงักล่าวผู้วจิยั
จึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น  เขต5   
ที่เป็นรูปแบบชดัเจนเพื่อให้สถานศึกษาใน  
สังกัดส านักงานส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น  เขต  5   
ได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
การประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมี
คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด   
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อนัเป็นเป้าหมายที่จะน าไปสู่การพฒันาที่
ต่อเนื่องและยัง่ยนืต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1)   ก า รก าหนดมาตร ฐ าน
การศกึษาของสถานศกึษา   
 2)  การจดัท าแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา   
 3)  การจดัระบบการบรหิารและ
สารสนเทศ   
 4)   ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
แผนพัฒนาก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ขอ ง
สถานศกึษา   
 5)   ก า รติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศกึษา 
 6)  การประเมนิคุณภาพภายใน   
 7)  การจดัท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายใน   
 8)  การพฒันาคุณภาพการศกึษา
อยา่งต่อเนื่อง 
 กรอบแนวคิดการสร้างรูปแบบ
และองคป์ระกอบรปูแบบจาก  ทศินา   
แขมมณ ี (2548  :  16)  2)  ธรีะ  รุญเจรญิ  
(2553  :   162 -163)   3 )   สรุป เ ป็น
องค์ประกอบรูปแบบได้  6  องค์ประกอบ  
ดังนี้   1 )   หลักการของรูปแบบ  2 )  
วตัถุประสงคข์องรปูแบบ  3)  ระบบงานและ
กลไกของรูปแบบ  4)  วิธีด าเนินงานของ

รปูแบบ  และ  5)  แนวการประเมนิรปูแบบ  
6)  เงื่อนไขความส าเร็จของรูปแบบและ
กรอบแนวคดิการพฒันารปูแบบ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาสภาพปจัจุบนั  
และปญัหาในการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ขอนแก่น  เขต  5 
 2.  เพื่อศึกษารูปแบบการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น  เขต  5 
 

วิธีการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1.  ขอบเขตดา้นเนื้อหา 
 การวิจัยครั ้งนี้ ผู้ วิ จ ัยศึกษา
รปูแบบการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  สงักดัส านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น  
เขต  5  แนวคิดขัน้ตอนการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายในจากกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา  พ.ศ.  2553  8  
ดา้น   
  1)  การก าหนดมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา   
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  2)  การจดัท าแผนพฒันาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ มุ่ ง
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา   
  3)  การจดัระบบการบริหาร
และสารสนเทศ   
  4)   การด า เนิ นการตาม
แผนพัฒน าก า ร จัด ก า รศึ กษ าข อ ง
สถานศกึษา   
  5)  การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศกึษา   
  6)   การประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา   
  7)   ก า ร จั ด ท า ร า ย ง า น
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน   
  8)   ก า รพัฒนาคุ ณภาพ
การศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 
 2.  ดา้นประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง  การวิจ ัยครัง้นี้   ก าหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลู  เป็น  2  ระยะ   
   ระยะที ่ 1    
    1.1.  ประชากรทีใ่ชใ้น
การวจิยัคอืผูบ้รหิารสถานศกึษา  และครูที่
รบัผดิชอบงานประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น  เขต  5   

ปีการศกึษา  2556  ทัง้หมด  258  แห่ง
จ าแนกเป็น  ผูบ้รหิาร  จ านวน  258  คน   
ครทูีร่บัผดิชอบงานประกนัคุณภาพภายใน
จ านวน  258  คน  รวมทัง้สิน้  จ านวน   
516  คน 
    1.2  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้
ในการสอบถาม  คอื  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  
ครทูีร่บัผดิชอบงานประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศกึษา  สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต  5  
ซึ่ ง ได้ มา โดยได้ ม าจากการสุ่ มจาก
ประชากรโดยเปรยีบเทียบจากตารางสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างของเครซี่   และมอร์แกน  
(Krejcie&  Morgan  1970  :  607-610)   
โดยวิธีก ารสุ่ มตั วอย่ า ง   อย่ าง ง่ าย  
(Simple  Random  Sampling)  ท าใหไ้ด้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน  153  แห่ง  จ าแนก
เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  153  
คน   
ครทูีร่บัผดิชอบงานประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  จ านวน  153  คน  รวม
ทัง้สิน้  จ านวน  306  คน 
    1.3  กลุ่มตวัอยา่ง 
ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้งคอื  
ผู้บรหิารสถานศึกษา  จ านวน  3  คน  
และครูที่รบัผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษา  จ านวน  3  คน  
จากสถานศึกษาที่มแีนวทางปฏบิตัิที่เป็น
เลิศด้านการด าเนิ นงานการประกัน
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คุณภาพภายใน  (Best  Practice)  จ านวน  
3  แห่ง  คอืสถานศกึษาขนาดเลก็  จ านวน  
1  แห่งสถานศกึษาขนาดกลาง  จ านวน  1  
แห่งสถานศึกษาขนาดใหญ่  จ านวน  1  
แห่งรวมทัง้สิน้  จ านวน  6  คน  ซึง่ไดม้า
โดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง  (Purposive  
Sampling)  (บุญชม  ศรสีะอาด.  2545  :  
40)  เกณฑ์ในการเลอืกได้จากการรบัรอง
จากส านั ก ง าน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศกึษาขอนแก่น  เขต  5   
   ระยะที ่ 2   
    2.1.  กลุ่มตวัอย่างที่
ตรวจสอบยนืยนัรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
โดยการการสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง  (Semi  
Structured  Interview)  คอื  ผู้บรหิาร
การศึกษา  จ านวน  2  คน  ผู้บริหาร
สถานศึกษาศึกษา  จ านวน  3  คน
ศึกษานิ เทศก์ เชี่ ยวชาญงานประกัน
คุณภาพภายใน  จ านวน  2  คน  หวัหน้า
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
จ านวน  2  คน  รวมทัง้สิ้น  จ านวน  9  
คน 
    2.2  กลุ่มตวัอย่างทีไ่ด้
จากการประเมนิความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของรูปแบบ  คือ  ผู้บริหาร
สถานศกึษา  จ านวน  20  คน  และคร ู
ที่รบัผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศกึษา  จ านวน  20  คน  รวม
ทัง้สิ้น  จ านวน  40  คน  ซึ่งได้มาโดย

วิธีการเลือกแบบเจาะจง   (Purposive  
Sampling)  (บุญชม  ศรสีะอาด.  2545  :  
40) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  ระยะท่ี  1 
  1.  แบบสอบถาม  ซึง่ 
แบง่เป็น  2  ตอน  ดงันี้ 
   ตอนที ่  1  แบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ไปสถานภาพผู้ ตอบ
แบบสอบถามส ารวจรายการ  (Checklist)  
ไดแ้ก่  เพศ  อายุ  ประสบการณ์  วุฒิ
การศกึษา  ต าแหน่งหน้าที ่ อายุราชการ  
และสถานภาพในโรงเรยีน   
 1.  การตรวจสอบคุ ณภาพ
เครือ่งมอืน าเครื่องมอืเสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ  
เพื่อพจิารณาตรวจสอบ  แก้ไข  ปรบัปรุง
และหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้ อหา  
(Content  Validity)  โดยหาความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา  
(IOC  :  Index  of  item  objective  
congruence)   ( บุ ญชม   ศ รีส ะ อ้ า น .  
2545:55-68)   
   ตอนที ่  2  แบบสอบถาม
ใชใ้นการสอบถามสภาพปจัจุบนัและปญัหา  
ของการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  สงักัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต  5  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating  Scales)  5  ระดบั  โดยจดัเรยีง
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เนื้อหาตามกรอบแนวคดิการวจิยั  และแบ่ง
ขอ้ค าถามตามกฎกระทรวงว่าด้วย  ระบบ  
หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา  ทัง้  8  ดา้น   
  2.  แบบสมัภาษณ์  เป็นแบบ
สมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง  (Semi  Structured  
Interview)  ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์ผู้บรหิารสถานศึกษา  และครูที่
รบัผดิชอบงานประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น  เขต  5 
  ระยะท่ี  2 
  1.  แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ   
(In-depth  Interview)  ใชส้ าหรบัสมัภาษณ์
ผูท้รงคุณวุฒกิลุ่มตวัอยา่งทีป่ระเมนิรปูแบบ
โดยการสมัภาษณ์เชิงลึก  (In-depth  
Interview)  คอื  ผูบ้รหิารการศกึษา  จ านวน  
2  คน  ผู้บรหิารสถานศกึษา  จ านวน  3  
คน  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญงานประกัน
คุณภาพภายใน  จ านวน  2  คน  หวัหน้า
งานประกนัคุณภาพภายใน  จ านวน  2  คน  
รวมทัง้สิน้  จ านวน  9  คน   
  2.  แบบประเมนิ  เพื่อประเมนิ
ความเหมาะสม  และความเป็นไปได้ของ
รปูแบบการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  สงักัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต  5  คอื  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  จ านวน  
20  คน  และครทูีร่บัผดิชอบการด าเนินงาน

การประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา  
จ านวน  20  คน  รวมทัง้สิน้  จ านวน  40  
คน  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  
Scales)  5  ระดบั  โดยจดัเรยีงเนื้อหาตาม
กรอบแนวคดิการวจิยั  ไดม้าโดยวธิเีลอืก
แบบเจาะจง  (บุญชม  ศรสีะอาด.  2545  :  
403)   
 การด าเนินการวิจยั 
  ขัน้ตอนที่   1  การศึกษา
เอกสาร   แนวคิด   และ ง านวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  และ
ก าหนดกรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการวจิยั 
  ขัน้ตอนที่  2  ศึกษาสภาพ
ปจัจุบัน  และปญัหาการด าเ นินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาขอนแก่น  เขต  5 
  ขัน้ตอนที่  3  ร่างรูปแบบ
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  โดยการสมัภาษณ์เชงิ
ลกึ  (In-depth  Interview)   
  ขัน้ตอนที่  4  ประเมนิความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรปูแบบ  
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  จ านวน  20  คน  
ครูที่ ร ับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษา  จ านวน  20  คน  
โดยการใช้แบบประเมนิความเหมาะสม
ของรปูแบบ  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  
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(Rating  Scales)  5  ระดบั  จากนัน้
น าไปสงัเคราะหแ์ละปรบัปรุงสรา้งรปูแบบ
ต่อไป 
 การวิเคราะหข้์อมลู 
 ระยะท่ี  1 
  1.  แบบสอบถาม  ผูว้จิยัน า
แบบสอบที่เก็บรวบรวมมาได้ทัง้หมดมา
ด าเนินการดงันี้ 
  1.1  ตรวจความสมบูรณ์ของ
การตอบแบบสอบถามแต่ละฉบบั  พบว่าทุก
ฉบบัมคีวามสมบรูณ์ในการตอบ 
  1.2  ผู้ศึกษาค้นคว้าแยก
วเิคราะหต์ามลกัษณะของเครือ่งมอื  ดงันี้ 
   1.  ขอ้มลูเชงิปรมิาณทีไ่ด้
จากแบบสอบถามด าเนินการวเิคราะหด์งันี้ 
    1.1  ตรวจสอบความ
สมบู รณ์ของข้อมูลที่ ได้จากการตอบ
แบบสอบถาม  
    1.2  น าแบบสอบถาม
ฉบับที่สมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนตาม
เกณฑท์ีก่ าหนดเป็นมาตราส่วน  ประมาณ
ค่า  5  ระดบั  ของลเิคอรท์  (Likert)   
    1.3  วเิคราะหข์อ้มูล
สภาพปจัจบุนั  และปญัหาการด าเนินงาน
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ ง
สถานศกึษา  สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น  เขต  5  
ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูปเพื่อ
หาค่าเฉลีย่  (Mean)  และส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน  (Standard  Deviation)  เป็น
รายขอ้  รายดา้น  และรวมทุกดา้น  แลว้
น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย  
เพื่อหาระดับสภาพปจัจุบันและระดับ
ปญัหา  และแปลผลค่าเฉลีย่โดยใชเ้กณฑ์
ต่อไปนี้  (บุญชม  ศรสีะอาด.  2545  :  
100) 
 ระยะท่ี  2 
  1.  การสมัภาษณ์เชงิลกึ  (In-
depth  Interview) ผู้ วิ จ ั ย ด า เ นิ น ก า ร
วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูลโดยการสรา้ง
ขอ้สรปุจากเนื้อหาการสมัภาษณ์เชงิลกึ 
(In-depth  Interview) 
   1.  การสมัภาษณ์เชงิลกึ  
(In-depth  Interview) ผู้วิจ ัยด าเนินการ
วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มูลโดยการสรา้ง
ขอ้สรปุจากเนื้อหาการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-
depth  Interview)     
   2.  การประเมนิความ
เหมาะสม  และความเป็นไปได้ของรูปแบบ  
การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมนิความ
เหมาะสม  และความเป็นไปไดข้องรปูแบบ 
มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating  Scale)  5  ระดบั  โดยมเีกณฑก์าร
ให้คะแนน  ดังนี้   (บุญชม  ศรีสะอาด.  
2545  :  102)  
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ผลการวิจยั 
 1.  ผลการศกึษาสภาพปจัจุบนั  
และสภาพปญัหาการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาขอนแก่น  เขต  5  พบว่า   
  1.1  สถานศึกษามกีาร
ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษา  การจดัท าแผนพฒันาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ มุ่ ง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ก า รป ร ะ เ มิน คุ ณภ าพภ าย ใ นต า ม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอยู่ ในระดับมาก  ส่วนการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
การจดัท าแผนพัฒนาการจดัการศึกษา
ของสถานศกึษาที่มุ่งมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศึกษา  การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  และการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  อยู่ในระดบั
ปานกลาง 
  1.2  การจดัท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมนิคุณภาพ
ภายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  การจดัระบบการบรหิาร
และสารสนเทศ  และการด าเนินการตาม
แผนพัฒน าก า ร จัด ก า ร ศึ กษ า ข อ ง

สถานศกึษา  อยู่ในระดบัมากส่วนการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
การจดัท าแผนพัฒนาการจดัการศึกษา
ของสถานศกึษาที่มุ่งมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศึกษา  การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  และการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  อยู่ในระดบั
ปานกลาง 
 2.  ผลการศกึษารูปแบบการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต  5  พบว่า 
  2.1  ผู้เชี่ยวชาญมคีวาม
คดิเห็นต่อความเหมาะสมโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากที่สุด  เมื่อพจิารณาเป็นราย
ดา้นพบว่าอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดทุกดา้น 
  2.2  ผู้บรหิารสถานศกึษา
และครูผู้รบัผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อ
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง รู ป แ บ บ ก า ร
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต  5  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ดทุกดา้น   
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 สรุปรูปแบบ  คือ   คู่มือการ
ด า เนินงานการการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษามสี่วนประกอบที่
ส าคญั  5  ขัน้ตอน  คอื  1)  หลกัการ   
2)  จุดมุ่งหมาย  3)  การด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา   
4)   ก า รปร ะ เมินผล   5)   เ งื่ อ น ไ ข
ความส าเรจ็  มคีวามเหมาะสมและความ
เป็นไปไดใ้นการปฏบิตัจิรงิ  ในระดบัมาก   
 
อภิปรายผล 
 1.  ผลการศกึษาสภาพปจัจุบนั  
และสภาพปญัหาการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาขอนแก่น  เขต  5  พบว่า   
  1.1  สถานศึกษามกีาร
ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษา  การจดัท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ มุ่ ง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ก า รป ร ะ เ มิน คุ ณภ าพภ าย ใ นต า ม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอยู่ ในระดับมาก  ส่วนการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
การจดัท าแผนพัฒนาการจดัการศึกษา
ของสถานศกึษาที่มุ่งมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศึกษา  การก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา  และการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  อยู่ในระดบั
ปานกลาง  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
แสงเพยีร  งานด ี (2553  :  81-90)  ที่
พบว่ า   การด า เนินงานการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรยีนโดยในภาพรวม
ทัง้  8  ดา้น  มสีภาพการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอยู่ใน
ระดบัปานกลาง   
  1.2  การจดัท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมนิคุณภาพ
ภายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  การจดัระบบการบรหิาร
และสารสนเทศ  และการด าเนินการตาม
แผนพัฒน าก า ร จัด ก า ร ศึ กษ า ข อ ง
สถานศกึษา  อยู่ในระดบัมากส่วนการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
การจดัท าแผนพัฒนาการจดัการศึกษา
ของสถานศกึษาที่มุ่งมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศึกษา  การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  และการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  อยู่ในระดบั
ปานกลาง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ละมลุ  รอดขวญั  (2555  :  260–271)   
ทีพ่บว่า  สภาพปญัหาของการด าเนินงาน
คุณภาพภายในสถานศกึษา  คอืผูบ้รหิาร  
ครูและบุคลากรในสถานศึกษายังขาด
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ความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องทัง้ภายในและ
นอกสถานศึกษาไม่ ให้ความส าคัญ  
เครือ่งมอืในการด าเนินงานไม่หลากหลาย  
ขาดรูปแบบและแนวทางที่ดีในการ
ด าเนินงาน   
 2.   ผลการร่างรูปแบบการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต  5  พบว่า  รูปแบบการด าเนินงาน
ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ข อ ง
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น  เขต  5  
ประกอบด้วย  8  ด้าน  ดงันี้  1)  การ
ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษา  2)  การจดัท าแผนพฒันา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา  3)  
การจดัระบบการบรหิารและสารสนเทศ  
4)  การด าเนินการตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา  5)  การ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา  6)  
การประเมินคุณภาพภายใน  7)  การ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เ ป็นรายงาน
ประเมนิคุณภาพภายใน  และ  8)  การ
พฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ผ่องศร ี  

แก้วชูเสน  (2555  :  126-137)  ทีพ่บว่า  
มติกิารประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  
และมติิการประเมนิแบบเสรมิพลงัมติิการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาแบ่งเป็น  
7  ขัน้  คอื  การก าหนดมาตรฐานการศกึษา  
การจัดท าแผนพัฒนาคุ ณภาพการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ  การ
ตรวจสอบคุณภาพ  การประเมนิคุณภาพ  
การรายงานผลการประเมนิและการพฒันา
คุณภาพอยา่งต่อเนื่อง 
 3.  ผลการประเมินรูปแบบการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5  
พบว่า  ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้บรหิารสถานศกึษา
และครูผู้ร ับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อความ
เหมาะสม  ของรูปแบบการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศกึษาขอนแก่น  เขต  5  โดยรวมอยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด  สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั
ของ  รชันีเพญ็  พลเยีย่ม  (2555  :  171–
182) ที่พบว่าผลการประเมนิการใชรู้ปแบบ
โดยผู้ใช้รูปแบบ  พบว่าโดยรวมอยู่ใน  
ระดบัมาก  และ  เมื่อพจิารณาเป็นรายคอื
ดา้นความถูกต้อง  ดา้นความเหมาะสมดา้น
ความเป็น 
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ประโยชน์  และดา้นความเป็นไปได ้ พบว่า
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น   
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  ผลจากการศกึษาวจิยั
ครัง้นี้   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5  สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาในสังกัดให้เกิดประโยชน์อัน
สูงสุด  และเพื่อรบัรองการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกต่อไป   
  1.2  สถานศกึษาน าไประยุกต์
ใช้ให้ตรงกับบริบทของสถานศึกษาเพื่อ
พฒันาคุณภาพการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลต่อไป 
  1.3  ครสูามารถน าแนวทางไป
ปฏิบัติตามองค์ประกอบของรูปแบบการ
ด า เนิ นงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามรูปแบบการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดในการประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษา 
 2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัย
และพฒันาต่อไป 
  2.1  ควรมกีารศกึษาวจิยั
รปูแบบการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  สงักัดส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น   
เขต  5  เพื่อไม่ใหส้ถานศกึษายดึรูปแบบ
เดียว  เพราะอาจมรีูปแบบอื่นๆ  ที่ดีหรอื
ดกีว่า  ดงันัน้  จงึควรมกีารศึกษาและการ
ท าการวิจ ัยเพื่ อพัฒนารูปแบบอย่ าง
หลากหลายต่อไป 
 2.2  ควรศึกษาวจิยัความ
ต้องการและความคาดหวงัของผู้บรหิาร
และครูที่รบัผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  หรือบริบทของ
สถานศกึษา  เพื่อจะไดข้อ้มลูไปใชใ้นการ
ก าหนดรูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาต่อไป 
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