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 ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องว่า สถานศึกษาจะด าเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถท าให้เด็กไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน เสริมสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง มีความสามารถในการร่วมมือและแข่งขันกับประชากรของประเทศอ่ืนๆ ได้อย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรีอยู่
ในสังคมโลกได้ ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2544 ที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต มีความเป็นไทย สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือสร้างและพัฒนาคู่มือปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ที่มีต่อการใช้คู่มือปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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3. เพ่ือเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ก่อนและหลังการ
ได้รับการนิเทศ และการใช้คู่มือปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

4. เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ก่อนและหลังการได้รับการนิเทศ และการ
ใช้คู่มือปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

5. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ของครูผู้สอน ก่อนและหลังการ
ได้รับการนิเทศ และการใช้คู่มือปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

6. เพ่ือเปรียบเทียบขวัญและก าลังใจของครูผู้สอน ก่อนและหลังการได้รับการนิเทศ และการใช้คู่มือปฏิบัติการ การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

7. เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หลังการได้รับการนิเทศ และการใช้คู่มือ
ปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

8. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพนักเรียน
ของสถานศึกษา หลังการได้รับการนิเทศ และการใช้คู่มือปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

9. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน ที่มีต่อโครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

 ขอบเขตของการวจิัย 

1. ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนท าการทดลองและหลังท าการทดลอง (One-group 
pretest-posttest design) เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นในเรื่องต่างๆ 

2. ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว มีการทดสอบหลังท าการทดลอง (One-shot case study) เพ่ือศึกษาผลการ
พัฒนาที่เกิดข้ึนในเรื่องต่างๆ 

 วธิีการวิจัย 

ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียน เพ่ือท าความเข้าใจและร่วมวางแผนในการด าเนินงานตาม
โครงการวิจัย ด าเนินการพัฒนาโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม และใช้เทคนิคการประชุมในการพัฒนาพลังสร้างสรรค์องค์กร (AIC) 

ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนทุกคน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง 
ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 4 ครั้ง โดยบุคลากรทั้ง 4 กลุ่ม ดังกล่าว ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา
ของโรงเรียน ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา ร่วมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ และรับทราบ
ผลการประเมินในการจัดการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือที่โรงเรียนเป็นระยะๆ ตลอดปีการศึกษา มีการน าเสนอผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในที่ประชุม และการน าเสนอผลการจัดการศึกษาต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และด าเนินการเก็บข้อมูลก่อนการด าเนินการ ระหว่างการ
อบรม นิเทศท่ีโรงเรียน และหลังด าเนินการ ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2548 ถึง เดือนมีนาคม 2549 
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 ผลการวจิัย 

1. คู่มือปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นคู่มือที่มีคุณภาพทั้ง 6 เล่ม ได้ผ่าน
การตรวจแก้ไข ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

2. คู่มือปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีความเหมาะสม มีคุณภาพ และมี
ประโยชน์ในระดับมากที่สุดจากการประเมินของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่น าไปใช้ ทั้ง 6 เล่ม  

3. ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 
หลังการรับการนิเทศ และใช้คู่มือปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สูงกว่าก่อนการรับการ
นิเทศ และใช้คู่มือปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา หลังการรับการนิเทศ และใช้คู่มือปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สูงกว่าก่อนการรับการ
นิเทศ และใช้คู่มือปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

5. พฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ของครูผู้สอน หลังได้รับการนิเทศ และใช้คู่มือ
ปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติเป็นประจ า และสูงกว่าก่อนได้รับ
การนิเทศ และใช้คู่มือปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งภาพรวม และรายด้านทั้ง 9 ด้าน  

6. ครูผู้สอนมีขวัญและก าลังใจ ในการด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา หลังได้รับการ
นิเทศ และใช้คู่มือปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยรวมในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง และสูง
กว่าก่อนได้รับการนิเทศ และใช้คู่มือปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

7. มาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน ทั้ง 7 โรงเรียน หลังผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนได้รับการนิเทศและใช้คู่มือ
ปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยสรุปอยู่ในคุณภาพระดับดี 

8. ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพนักเรียนของสถานศึกษาที่
ได้รับการนิเทศและคู่มือปฏิบัติการ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทั้งภาพรวม และ
รายด้านทั้ง 3 ด้าน 

9. ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อโครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยรวมในระดับมากที่สุด 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. สถานศึกษาควรน าคู่มือปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ไปปรับใช้ในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

2. สถานศึกษาควรด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา และอยู่บน
หลักการและแนวคิดของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่เป็นจุดเน้นของ
การจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
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3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ต้องก าหนดเป็นนโยบายและจัดท าแผนในการด าเนินการนิเทศติดตามให้
สถานศึกษา ด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษานิเทศก์ที่มีความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นอย่างดี 

4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ และจัดสรรงบประมาณ เฉพาะในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา โดยใช้กระบวนการของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. การน าคู่มือปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ไปปรับใช้ ในการพัฒนา
สถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) และใช้รูปแบบการประชุมแบบ
มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ท่ีเกิดจากระดมสมองในการพัฒนาองค์กร (AIC) 

2. การสร้างและพัฒนาแนวการด าเนินงาน ระบบการประเมินผลภายในสถานศึกษา เพ่ือใช้ในการประเมินผลการจัดกิจกรรม 
งาน โครงการต่างๆ ของโรงเรียน 

3. การสร้างและพัฒนาแนวทางพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

4. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปใช้ในการ
ประเมินผลตามมาตรฐานการศึกษา 

 


