
ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10 ฉบับที่ 3  กรกฎาคม 2559 - กันยายน 2559 55

การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
A Synthesis of The Internal Educational Quality Assurance 

เยาวทิวา  นามคุณ1* ,  ฤตินันท  สมุทรทัย2**

1หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เลขที่ 239  ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  50200

2 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เลขที่ 239  ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  50200

บทคัดยอ
  การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีวัตถุประสงคเพื่อสังเคราะห 

1) ขอมลูทัว่ไปของงานวิจยั 2) สภาพและปญหาในการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 3) องคประกอบของ

รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ 4) แนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ           

การศึกษาภายใน   แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษา  การคนควาอิสระ

และงานวิจยัของอาจารยและนกัวชิาการท่ีเกีย่วกบัการประกันคณุภาพการศึกษาภายในซ่ึงเปนงานวิจยัทีแ่ลว

เสร็จและตีพิมพในระหวางป พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2555 มีจํานวนทั้งสิ้น 153 เร่ือง โดยงานดังกลาวไดมา           

จากฐานขอมลูวทิยานิพนธ ThaiLIS (Thai Digital Collection) ซึง่เปนฐานขอมลูงานวิจยัฉบบัเตม็ ทีไ่ดรวบรวม

จากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั่วประเทศไทย    เครื่องมือการวิจัย ไดแก แบบบันทึกผลการวิเคราะหรายละเอียด

ของงานวิจัย   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี คารอยละ และการวิเคราะหเนื้อหา                         

ผลการสังเคราะหพบวา  ผลงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหทั้งหมดประกอบดวยผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก      

7 เรื่อง  ระดับปริญญาโท 145 เรื่อง และงานวิจัยทุนของอาจารย 1  เรื่อง  โดยสวนใหญเปนผลงานวิจัย         

ของสาขาบริหารการศึกษา  มวีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาสภาพปญหา ผลการดําเนินการและแนวทางการพัฒนา

งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ใชรูปแบบการวิจัยเชิงบรรยาย  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  

กับผูบริหารและครูเปนหลักโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือและวิเคราะหขอมูลดวยความถี่  รอยละ               

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ยังพบวาสภาพผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ   

การศึกษาภายในประกอบดวยกระบวนการควบคุมคุณภาพ กระบวนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
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และกระบวนการประเมินคุณภาพ โดยภาพรวมผูบริหารและครู มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง              

ถึงระดับมากโดยมีปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ดาน ไดแก            

ดานการบริหาร ดานบุคลากร และดานปจจัยสนับสนุน ปญหาที่สําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสรุปไดทัง้หมด 6 ประเดน็ คอื 1) บคุลากรขาดความตระหนัก ความรูความเขาใจในการประกันคณุภาพ

การศึกษา  2) ขาดการทํางานอยางเปนระบบ ตอเนื่องและมีการนําขอมูลยอนกลับมาใชในการพัฒนานอย  

3) ขาดแคลนงบประมาณ  4) ขาดความรวมมือและใหความสําคัญกับชุมชนนอย  5) การบริหารระบบ

สารสนเทศขาดประสิทธิภาพ และ 6) ขาดเคร่ืองมือประเมินท่ีหลากหลาย  การใชรูปแบบในการประเมิน         

ไมเหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา องคประกอบของรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พบวา

ประกอบดวย 4 องคประกอบดังน้ี  1)  เปาหมายของรูปแบบการประกันคุณภาพภาพการศึกษาภายในฯ          

2) มาตรฐานและตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ  3) การดําเนินการประกันคุณภาพการ

ศกึษาภายในตามมาตรฐานและตัวบงชี ้ประกอบดวย ผูรบัผิดชอบ  วธิคีวบคุมคณุภาพ  วธิตีรวจสอบคุณภาพ 

วิธีประเมินคุณภาพและเกณฑการประเมิน และ 4) รายงานผลและการกําหนดแนวทางในการพัฒนา                 

ผลการสังเคราะหแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พบวาประกอบดวย          

12 แนวทาง จําแนกเปน 3 ดาน คือ 1) ดานบุคลากร มี 2 แนวทาง ประกอบดวย 1.1) อบรมใหความรูและ

สรางความตระหนักในคุณคาของการประกันคุณภาพภายใน 1.2) พัฒนาดานเทคนิควิธีการสอน                         

การวัดประเมินผลและการวิจัยชั้นเรียน 2) ดานการบริหารจัดการ มี 7 แนวทาง ประกอบดวย 2.1) บริหาร

จัดการโดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากร  2.2) บริหารจัดการโดยเนนการมีสวนรวมของผูปกครองและ     

ชุมชน  2.3) วางแผนงานโดยจัดทําโครงการใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา               

2.4) จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับโครงการอยางเหมาะสม  2.5) ดําเนินการและติดตามผลตามวงจร PDCA  

2.6) จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอเหมาะสม และ 2.7) ประเมินติดตามผลแลวดําเนินการปรับปรุง          

อยางตอเนื่อง 3) ดานสนับสนุนอื่น ๆ  มี 3 แนวทาง ประกอบดวย 3.1) พัฒนาฐานขอมูลของโรงเรียนอยางเปน

ระบบ 3.2) สงเสริมความรวมมือระหวางสถานศึกษา และ 3.3) พัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายใน     

คูมือการใชงานรูปแบบฯ ใหเหมาะสมกับองคกรและบุคลากรใหมากขึ้น

คําสําคัญ
  การสังเคราะหงานวิจัย  การประกันคุณภาพการศึกษา  

Abstract
  The purposes of synthesis of this research were 1) to synthesize the general data                   

researches 2) to synthesis status and problems of internal educational quality assurance model    

3) to synthesis factors of internal educational quality assurance model 4) to synthesis the guidelines 

to develop internal educational quality assurance. The data resource of this study were 153 thesis 
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of graduate, Independents study and lecturer’s research and educators that studied about internal 

educational quality assurance during 1999-2012 all . All 153 researches were full text downloaded 

from ThaiLIS (Thai Digital Collection) in all around Thailand’s university.  The research instrument 

was research analysis record. The data was analyzed by using frequency, percentage and content 

analysis. The synthesis of 7doctorate degree researches, 145 master degree researches, and 1 

university’s lecturer.  The result of synthesize the general data researches were: 1) most of the 

researches were in educational administration area 2) the purposes of the researches were to find 

out present situation, result of complementation, and guidelines to develop internal educational 

quality assurance 3) most of the researches were in descriptive research from 4) collected data 

from administrators, and teachers who responded for internal educational quality assurance system 

5) the research instruments were questionnaires  and 6) the data was analyzed by using frequency, 

percentage , mean and standard deviations. The result of synthesis present situation and problems 

of internal educational quality assurance found that: the totally complementation of internal              

educational quality assurance was in middle to high level. The factors that support to quality of 

internal educational quality assurance system were administration factor, staff factor, and supporting 

factor. There were 6 important problems in complementation of internal educational quality                

assurance that were: 1) the staffs did not have knowledge and internal educational quality                  

assurance 2) there was not system in working and did not use feedback data to improve the system 

3) there was lack of budget to improve internal quality assurance 4) there was lack of participation 

from community and others 5) the school did not have effective in information technology and 6) 

the school did not have variety tools to evaluated and models to evaluate did not fit the school 

context. The result of synthesis factors of internal educational quality assurance found that: 1) 

model’s purposes of internal educational quality assurance 2) standards and indicators of internal 

educational quality assurance 3) the complementation of internal educational quality assurance 

according to standards and indicators consist of persons who responded for the controlling system, 

the methods of controlling for qualities, the methods of checking for qualities, the methods of 

evaluating for qualities, and the criterion of evaluating.

  The result of synthesis the guidelines to develop internal educational quality assurance 

found that there were 12 guidelines form into 3 part included 1) personal which have 2 guidelines 

include 1.1) train and raising awareness about the value of internal assurance and 1.2) develop 

technical of teaching, assessment and classroom research. 2) Management which have 7 guidelines 

include 2.1) manage by participation of staff 2.2) manage by participation of parents and                  
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community 2.3) plan the project according to standards and indicators of education quality 2.4) 

set activity according to project 2.5) implement and audit by PDCA cycle 2.6) set sufficient budget 

and 2.7) assessment and revising continuous. 3) Other support which have 3 guidelines include 

3.1) develop school information system 3.2) promoting cooperation between schools and 3.3) 

construct internal quality assurance model , and handbook of model that suitable with school and 

staff.

Keywords
  Synthesis  Research,  Educational Quality Assurance

บทนํา
  การประกันคุณภาพทางการศึกษาของไทยเกิดขึ้นเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการไดแก  1) วิกฤต

ทางการศึกษาของไทย 2) การแขงขันทางธุรกิจการศึกษา 3) พระราชบัญญัติ  ขอมูล  ขาวสาร 4) หลักบริหาร

จัดการที่ดี และ 5) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  สาเหตุเหลานี้ลวนเกี่ยวของสัมพันธ

กันและมีสวนใหบุคคลในสังคมไทยเรียกรองถึงคุณภาพของการศึกษามากยิ่งข้ึน  (รัตนะ บัวสนธ, 2555, 44)   

พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542  หมวด 6  วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  

มสีาระทีส่รปุไดวา  สถานศกึษาทกุแหงตองดาํเนนิการประเมินตนเองทุกป  และตองเปดเผยผลการดําเนนิงาน

ของตนเองตอสาธารณชนและพรอมจะถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการประเมินผลภายนอกในทุก 5 ป            

ทั้งน้ีบุคลากรภายในสถานศึกษาตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา  ผูปกครอง  และผูเกี่ยวของตองมี          

สวนรวมในการประเมินผลและทําการพัฒนาปรับปรุงการดาํเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน

ทีก่าํหนด (สวุมิล  วองวาณชิ, 2543, 29)   การประกนัคณุภาพการศกึษาแบงออกเปน 2 สวนไดแก  การประกนั

คุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) และการประกันคุณภาพภายนอก (External Quality               

Assurance)  โดยการประกันคุณภาพท้ังสองสวนมีความสัมพันธตอเนื่องกัน ผลจากการประกันคุณภาพ      

การศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษา พทุธศักราช 2542  (ฉบบัปรบัแก  พทุธศกัราช 2545)  สงผลใหวงการ

ศึกษาไทยมีการพัฒนาดานคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพอยางตอเน่ือง  โดยไดมี       

การศกึษาวจิยัเพือ่พฒันาดานการประกนัคณุภาพทางการศึกษาและการบรหิารการประกนัคุณภาพการศึกษา

ตั้งแตป พ.ศ.  2542 เปนตนมา ประกอบดวย การคนควาอิสระ วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษาและงานวิจัย 

ซึ่งจัดทําแลวเสร็จและตีพิมพในระหวางป พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2555 จํานวนมากถึง 153 เรื่อง1 จากฐานขอมูล

วิทยานิพนธ ThaiLIS (Thai Digital Collection) ซึ่งเปนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็มรวบรวมจากมหาวิทยาลัย

ทั่วประเทศไทย โดยแตละเรื่องมีจุดประสงคในการศึกษาคลายคลึงกัน อุทุมพร  จามรมาน (2531) กลาววา  

1 สืบคนเม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จากคําสําคัญ “การประกันคุณภาพการศึกษา”
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การสังเคราะหงานวิจัยเปนกิจกรรมที่นักวิจัยตองทํากอนการทําวิจัย เพ่ือใหไดผลสรุปของการวิจัยนั้น ๆ        

อยางมีระบบและมีการเผยแพรอยางกวางขวาง ดังนั้นหากมีดําเนินการสังเคราะหผลงานวิจัยที่ผานมา            

เพื่อสรางขอสรุปรวมเปนองคความรูที่ไดจากการวิจัย ยอมเปนประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาศาสตรและ  

การดําเนินการในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ใหดียิ่งข้ึนตอไป

วัตถุประสงค  
  1. สังเคราะหขอมูลทั่วไปของงานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ

  2. สังเคราะหสภาพและปญหาในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ

  3. สังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ 

  4. สังเคราะหแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ

วิธีการวิจัย
  1. แหลงขอมลู คอื รายงานการคนควาอสิระ  วทิยานพินธระดบับณัฑติศกึษา  งานวจิยัของอาจารย 

นักวิชาการท่ีเปนงานวิจัยเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในซ่ึงจัดทําแลวเสร็จและตีพิมพ                  

ในระหวางป พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2555 จํานวน 153 เรื่อง จากฐานขอมลูวิทยานิพนธ ThaiLIS (Thai Digital 

Collection) ซึ่งเปนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย  

  2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับข้ันตอน ดังนี้

   2.1 สาํรวจรายช่ืองานวจิยั การคนควาอสิระ วทิยานพินธระดับบัณฑติศึกษาและงานวิจยัของ

อาจารยและนกัวิชาการท่ีเปนงานวิจยัเกีย่วกบัการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ซึง่จดัทําแลวเสร็จและ  

ตีพิมพในระหวางป พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2555 จํานวน 153 เรื่อง จากฐานขอมูลวิทยานิพนธ ThaiLIS 

(Thai Digital Collection) ซึ่งเปนฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย

   2.2 ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอมลูดวยตนเอง ดวยการ Download เอกสารงานวจิยั ฉบบัสมบรูณ

   2.3  ทําการตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของขอมูล

   2.4  นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหเชิงเนื้อหาและเชิงปริมาณ

   2.5  ตรวจสอบผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ซึ่งดําเนินการในระหวาง

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 – ตุลาคม พ.ศ. 2555

  3.  การวิเคราะหขอมูล   

   3.1 ขอมลูทัว่ไปของการวิจยัและองคประกอบของรูปแบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายในฯ   

วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยละ  

   3.2 สภาพและปญหาตลอดจนแนวทางในการพฒันาระบบประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ฯ

วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
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ผลการวิจัย
  1. ขอมูลทั่วไปของงานวิจัย พบวา ผลงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหทั้งหมดประกอบดวยผลงานวิจัย

ระดับปริญญาเอก 7 เรื่อง  ระดับปริญญาโท 145 เรื่อง และงานวิจัยทุนของอาจารย 1  เรื่อง  โดยสวนใหญ  

(รอยละ 77.78) เปนผลงานวิจัยของสาขาบริหารการศึกษา รองลงมาสาขาการวัดและประเมินผล                     

(รอยละ12.14) และตพีมิพมากท่ีสดุในชวงป พ.ศ.  2549 – พ.ศ. 2552 (รอยละ 50.33)  สวนใหญ (รอยละ 61.81) 

มวีตัถุประสงคเพือ่ศกึษาสภาพปญหา  ผลการดําเนนิการและแนวทางการพัฒนางานประกันคณุภาพภายใน

ของสถานศกึษา โดยรปูแบบการวจิยัเปนการวจิยัเชงิบรรยายมากทีส่ดุ (รอยละ 83.66) รองมาคอื รปูแบบการ

วิจัยเชิงปฏิบัติการ (รอยละ 5.88) และมีขอบเขตของการวิจัยสวนใหญศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(รอยละ 83.01) รองลงมา คือ การจัดการศึกษาระดับอาชีวะ/เทคโนโลยี (รอยละ 11.11)   และระดับปฐมวัย 

(รอยละ 2.61)  ตามลําดับ และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารครูเปนสําคัญ  โดยเคร่ืองมือที่ใชใน

การวิจัยสวนใหญ (รอยละ 71.24) ใชแบบสอบถาม รองลงมา คือ การใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 

(รอยละ 9.80) และใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดวยความถ่ี  รอยละ  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน             

รองลงมาคือ การทดสอบคาเฉลี่ย (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวน (ANOVA)  ตามลําดับ

  2. ผลการสังเคราะหสภาพและปญหาในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ พบวาสภาพ            

การดาํเนนิงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีการศกึษาอยู 3 ประเดน็ ไดแก 1) การศกึษาเกีย่วกบั

กระบวนการและขัน้ตอนการดาํเนนิงานของระบบประกนัคณุภาพภายในฯ ของสถานศกึษา โดยประกอบดวย

การดาํเนนิงาน 3 กระบวนการ 13 ขัน้ตอนการดาํเนนิงาน ดงันี ้1.1) กระบวนการควบคมุคณุภาพ ม ี4 ขัน้ตอน 

ไดแก แตงตั้งผูรับผิดชอบ  การเตรียมความพรอมบุคลากร  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและวางแผนและ         

จัดเก็บขอมูล 1.2) กระบวนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ มี 5 ขั้นตอนไดแก แตงตั้งผูรับผิดชอบ  การพัฒนา

เขาสูมาตรฐานดวยกระบวนการ PDCA  ตรวจสอบภายในโดยสถานศึกษา การนําผลมาปรับปรุงงานและ    

จดัทาํรายงานประเมินความกาวหนา  1.3) กระบวนการประเมินคณุภาพ ม ี4 ขัน้ตอนไดแก แตงต้ังผูรบัผิดชอบ  

ประเมนิผลการดาํเนนิงาน การรายงานผลและทบทวนคณุภาพ   2) ศกึษาเกีย่วกบัความพึง่พอใจของ ผูบริหาร 

ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผูเกี่ยวของตอการดําเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในซึง่พบวา กลุมตวัอยางมคีวามพงึพอใจตอผลการดําเนนิงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายในฯ อยูใน

ระดับปานกลางถึงระดับมาก  3) การศึกษาปจจัยสําคัญที่สงผลตอคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา  

ภายในฯ 3 ดาน ไดแก ดานการบริหาร ดานบุคลากรและดานปจจัยสนับสนุน  1) ดานบริหารประกอบดวย

ปจจยัยอย 3 ปจจยั ไดแก ปจจยัดานภาวะผูนาํ ดานการบริหารจัดการและปจจยัดานการนิเทศ กาํกบั ตดิตาม 

2) ดานบุคลากรประกอบดวยปจจัยยอย  5 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานทัศนคติ  ดานความรูความเขาใจและ   

ความตระหนัก   ดานการทํางานเปนทีม ดานแรงจูงใจในการทํางานและปจจัยดานคุณภาพการสอน  3)       

ดานปจจัยสนับสนุนประกอบดวยปจจัยยอย 5 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานคูมือระบบคุณภาพและขอบขาย      

ความรับผิดชอบ ดานการสื่อสาร ความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพการศึกษา ดานความรวมมือ       

และการสนับสนุนจากแหลงอื่น เชน ชุมชน ปจจัยดานทรัพยากร ปจจัยดานลักษณะและวัฒนธรรมองคกร
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และปจจัยดานสิ่งแวดลอมโดยปญหาท่ีสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสรุปไดทั้งหมด               

6 ประเดน็ตามลาํดบั ดงันี ้1) บคุลากรขาดความตระหนกั  ความรูความเขาใจในการประกนัคณุภาพการศกึษา  

2) ขาดการทาํงานอยางเปนระบบ ตอเนือ่งและมกีารนาํขอมลูยอนกลบัมาใชในการพฒันานอย  3) ขาดแคลน

งบประมาณ  4) ขาดความรวมมือและใหความสําคัญกับชุมชนนอย  5) การบริหารระบบสารสนเทศขาด

ประสิทธภิาพ และ 6) ขาดเคร่ืองมอืประเมินทีห่ลากหลาย  การใชรปูแบบในการประเมินไมเหมาะสมกับบรบิท

สถานศึกษา 

  3. ผลการสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายในฯ จากผลงานวิจยั 

8 เรื่องซึ่งศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พบวาประกอบดวย 4 องคประกอบ

คอื 1) การกําหนดเปาหมายของรูปแบบการประกนัคณุภาพภาพการศึกษาภายในฯ  2) การกาํหนดมาตรฐาน

และตวับงช้ีในการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ฯ  3) วธิดีาํเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในตาม

มาตรฐาน  ตัวบงชี้ ประกอบดวย ผูรับผิดชอบ  วิธีควบคุมคุณภาพ  วิธีตรวจสอบคุณภาพ วิธีประเมินคุณภาพ

และเกณฑการประเมิน 4) การรายงานผลและการกําหนดแนวทางในการพัฒนาโดยประเด็นที่ทุกผลงาน     

วิจัยมีความเห็นเหมือนกันมีทั้งหมด 12 ประเด็นไดแก 1) รายละเอียดการสังเคราะหปรากฏผล ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 

ผลการสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ

 

1.  

       
        

2.          

3.            

    3.1          

      3.1.1          

      3.1.2  

          
        

      3.1.3          

     3.1.4         
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ตารางท่ี 1 

ผลการสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ตอ)

  4. ผลการสังเคราะหแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พบวา 

ประกอบดวย 12 แนวทาง ไดแก 1) การอบรมหรือประชุมช้ีแจง สัมมนา สรางความตระหนักในคุณคาของ

การประกันคุณภาพภายในบุคลากรทั้งองคกรและผูเกี่ยวของ 2) ควรบริหารแบบมีสวนรวม สนับสนุนให

บุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนการประกันคุณภาพ 3) ควรมีการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานอยาง

เปนระบบ ตลอดจนประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงานประจําปอยางตอเน่ืองดวยวงจร PDCA 
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และมเีครือ่งมือในการประเมนิทีห่ลากหลาย 4) ควรมกีารจัดสรรงบประมาณ วสัดอุปุกรณทีจ่าํเปนแกโรงเรยีน

ในการดําเนินประกันคุณภาพภายในอยางเพียงพอ ทั้งโดยภายในองคกรและประสานความรวมมือกับ         

องคกรภายนอกและชุมชน 5) ควรเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง มีบทบาทในการพัฒนาและรวมดูแลผูเรียน 

ตลอดจนพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองตอการจัดการศึกษา 6) ครูควรไดรับการอบรมพัฒนา

ดานเทคนิควิธีการสอนแบบใหม ๆ ใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู การวัดประเมินที่หลากหลาย และ          

การวิจยัในช้ันเรียน 7) ควรมีการกําหนดการปฏิบตังิานเปนโครงการคูกนัและทําการประเมินอยางตอเน่ือง 8) 

ควรมีการสรางระบบฐานขอมูลของโรงเรียนอยางเปนระบบ 9) ควรสนับสนุนใหมีการรวมตัวกันเพ่ือใหเกิด   

การรวมมือกันระหวางสถานศึกษาโดยสถานศึกษาที่มีความพรอมใหความชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก               

ที่มีปญหาการประกันคุณภาพภายใน 10) การจัดทําโครงการกิจกรรมตาง ๆ ตองมีความสอดคลองและ

ครอบคลมุมาตรฐานและตวับงชีแ้ละในหนึง่โครงการจะมกีจิกรรมหลากหลายกจิกรรมทีเ่ปนหมวดหมูเดยีวกนั 

ไมควรมโีครงการมากเกินไป เพือ่สะดวกตอการกาํกบัติดตามและการประเมินผลโครงการ 11) ควรมกีารตรวจสอบ 

ทบทวนคณุภาพการศกึษา และนําผลการประเมินไปใชไดจริง 12) ควรมีการพัฒนารปูแบบการประกันคณุภาพ

ภายในฯ และคูมือใหเหมาะสมกับองคกรและบุคลากรใหมากขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
  จากผลการสังเคราะหขอมูลทั่วไปของงานวิจัย พบวา มีผลงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหทั้งหมด              

153  เรือ่ง และมาจากหลากหลายสาขาวิชาโดยมีวตัถปุระสงคสวนใหญเพ่ือศกึษาสภาพปญหา  ผลการดาํเนนิการ

และแนวทางการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในฯ ของสถานศึกษาเปนสวนใหญแสดงใหเห็นระบบ      

ประกันคุณภาพการศึกษาเปนระบบใหมสําหรับการศึกษาไทยและมีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ         

การศกึษา ตลอดจนสนบัสนนุการปฏริปูการศกึษาของไทยใหประสบความสาํเรจ็ เปนไปตามพระราชบญัญตัิ

การศึกษาปพุทธศักราช 2542 หมวด 6 ที่กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรับการประเมินภายนอก

จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอยางนอย 1 คร้ังในทุกระยะ 5 ป (สุวิมล           

วองวาณิช, 2543, 1) โดยรูปแบบการวิจัยสวนใหญเปนการวิจัยเชิงบรรยายมากที่สุดถึงรอยละ 83.66            

แสดงใหเหน็วาการวจิยัและพฒันาดานระบบประกนัคณุภาพการศกึษาของประเทศไทยยงัมกีารวจิยัในระดบั

พื้นฐานเพ่ือแกไขและพัฒนาเฉพาะสถานศึกษาเปนสวนใหญ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระบบประกันคุณภาพ    

การศึกษาในประเทศไทยมีเปาประสงคหลักเพื่อสรางผูสําเร็จการศึกษาใหมีความรูความสามารถและ                 

มคีณุลกัษณะท่ีพงึประสงคตามท่ีหลกัสตูรกําหนดและตามความมุงหวงัของสังคม ตลอดจนสรางความเช่ือมัน่

ตอผูปกครอง ชมุชน สงัคม วาการดําเนินงานของสถานศึกษา ไดเปนไปตามพันธกิจทีไ่ดรวมกันกาํหนดไวมาก

นอยเพียงใด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของรุง แกวแดง (2545) ที่ไดกลาววา การประกันคุณภาพการศึกษา     

คอื การสรางความเชือ่มัน่ตอผูปกครอง ชมุชน สงัคม วาการดาํเนนิงานของสถานศกึษาไดเปนไปตามพนัธกจิ

ที่ไดรวมกันกําหนดไวเพียงใด 
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  จากผลการสังเคราะหสภาพและปญหาในการประกันคณุภาพการศึกษาภายในฯ ทีพ่บวาปจจัยสาํคญั

ที่สงผลตอคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ 3 ดาน ไดแก ดานการบริหาร ดานบุคลากร             

และ   ดานปจจัยสนับสนุนสอดคลองกับผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพ        

การศึกษาภายในของ OFSTED (1998)  ซึ่งพบวา ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จใน การประเมินผลภายในมี

หลายประการไดแก 1) ความเปนผูนาํเขมแขง็ของผูบรหิาร 2) การจัดการอยางจรงิจงัของบคุลากรระดับสงู 3) 

ความชดัเจนของแผนปฏบิตังิาน 4) ความตัง้ใจจรงิของครใูนการปรบัปรงุขอบกพรอง 5) การสือ่สารทีด่รีะหวาง

โรงเรียนและผูปกครอง 6) ความสําเร็จในการแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน 7) การพัฒนา       

แผนสําหรับหลักสูตรแหงชาติและโครงการตามรายวิชา และ 8) การบริหารจัดการดานการเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ และสุวิมล วองวานิช (2543, 97) ที่พบวา ปจจัยที่ควรมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการประเมิน

ผลภายในประกอบดวย 1) ความสามารถของผูบริหาร 2) ความสามารถของบุคลากรภายใน 3) การรวมกัน

ทํางานเปนทีม 4) ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงาน และ 5) เวลาที่ใชในการประเมิน     โดยปญหาท่ีสําคัญของ

การประกันคณุภาพการศึกษาภายในฯ สรปุไดทัง้หมด 6 ประเด็นตามลําดับ ดงันี ้1) บคุลากรขาดความตระหนัก 

ความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพการศึกษา 2) ขาดการทํางานอยางเปนระบบ ตอเนือ่งและมีการนาํ

ขอมลูยอนกลับมาใชในการพัฒนานอย  3) ขาดแคลนงบประมาณ  4) ขาดความรวมมือและใหความสําคัญ    

กับชุมชนนอย  5) การบริหารระบบสารสนเทศขาดประสิทธิภาพ และ 6) ขาดเคร่ืองมือประเมินที่หลากหลาย  

การใชรูปแบบในการประเมินไมเหมาะสมกับบริบทสถานศึกษาสอดคลองกับแนวคิดของ Sanders (1999 

อางถึงใน สุวิมล วองวานิช, 2543, 97) ที่กลาววา ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอความกาวหนาของโรงเรียน ไดแก 

1) ครูขาดการฝกอบรมดานการประเมินผล 2) ขอจํากัดในเร่ืองเวลาที่ใชในการประเมิน  ที่เปนทางการ และ 

3) ทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงานมีนอยมากหรือไมมีเลย ไมวาจะเปนเคร่ืองมือท่ีใช ในการประเมินหรือ        

งบประมาณในการประเมิน

  ผลการสงัเคราะหองคประกอบของรูปแบบการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน พบวาประกอบดวย 

4 องคประกอบ ดังนี้  1)  การกําหนดเปาหมายของรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                               

2) การกาํหนดมาตรฐานและตวับงชีใ้นการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 3) วธิดีาํเนนิการประกนัคุณภาพ

การศกึษาภายในตามมาตรฐาน  ตวับงชี ้ประกอบดวย ผูรบัผดิชอบ  วธิคีวบคมุคณุภาพ  วธิตีรวจสอบคณุภาพ 

วิธีประเมินคุณภาพและเกณฑการประเมิน 4) การรายงานผลและการกําหนดแนวทางในการพัฒนา                   

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนักประเมิน Nevo, 1994 ; Keefe, 1994 ; Stufflebeam, 1988 ; Airasian, 1999 

(อางถึงใน สวุมิล วองวานิช, 2543,77) สรปุวา หากตองพฒันาระบบการประเมินผลภายในส่ิงทีต่องพิจารณา

เปนลําดับแรก คือ ใครเปนผูรับผิดชอบในการทําการประเมิน และจะประเมินอะไร  เพ่ือจุดมุงหมายอะไร      

การตอบคําถามประเมินนั้นตองการขอมูลอะไร  ขอมูลนั้นไดมาอยางไร จะประมวลผลอยางไร และ                     

จะใชประโยชนจากผลการประเมินอยางไร  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ วาสนา   แสงงาม (2543)       

เสารวันดี  ผานเมือง (2544) สุจิตรา  พะหงษา (2544) มงคล ไชยธงรัตน (2551) ชนมชกรณ  วรอินทร (2549) 

ทิภาวรรณ  เลขวัฒนะ (2551)  สุเทพ ชิตยวงษ (2551) ไมตรี บุญทศ (2554)  Dale  (1995) Murgatroyd & 
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Morgan (1994) ซึ่งไดนําเสนอแนวคิดและผลการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา

และผลการศึกษาวาองคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาไดแก 1) เปาหมายการประกันคุณภาพ

การศึกษา 2) มาตรฐานและตัวบงชี้ 3) วิธีดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลัก 

ไดแก การกําหนดผูรับผิดชอบ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

4) การรายงานผลและกําหนดแนวทางในการพัฒนา ประกอบดวยการเผยแพรผลการประเมินตนเอง                   

สูสาธารณชนและการทบทวนคุณภาพ  ผลการสังเคราะหแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ      

การศึกษาภายใน พบวาประกอบดวย 12 แนวทาง สอดคลองกับมโนทัศนทีถ่กูตองของการประเมินผลภายใน ฯ       

10 ประการ (สวุมิล วองวานชิ, 2544, 12) ไดแก 1) การประเมนิเปนการใหขอมูลทีช่วยใหมกีารปรบัปรงุตนเอง

ใหทาํงานไดดขีึน้ 2) การประเมนิเปนงานทีต่องทําในวงจรการทํางานอยูแลว ไมใชการเพ่ิมภาระ 3) การประเมิน

เปนงานที่ตองทําอยางตอเนื่อง 4) การประเมินเปนงานของทุกคนไมใชการสรางผลงานทางวิชาการของใคร 

5) การประเมินเปนงานท่ีตองทําดวยใจเปนกลาง สะทอนผลตามความเปนจริง 6) การประเมินเปนงาน               

ที่ทุกคนตองทําดวยความเต็มใจและอยากทํา 7) การประเมินเปนงานท่ีตองทําใหถูกตองตามหลักวิธีการ          

ผูทําตองมีความรูในการประเมิน 8) การประเมินเปนเร่ืองท่ีทุกฝายท่ีเก่ียวของตองรวมมือกันทําใหสําเร็จ 9) 

การประเมินเปนงานท่ีตองเอาผลไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเอง และ 10) การประเมินเปนงานท่ีตอง     

เผยแพรผลการประเมินใหผูเกี่ยวของทุกฝายทราบ 

สรุป
  จากผลการสังเคราะหงานวิจยัทีเ่กีย่วกับการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในฯ พบวา การดาํเนนิการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ประกอบดวย 3 กระบวนการไดแก การควบคุม การติดตามตรวจสอบ         

และการประเมินผล โดยปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาไดแก การบริหาร 

บุคลากรและปจจัยสนับสนุน  และมี 4 องคประกอบของรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไดแก 

เปาหมาย  มาตรฐานและตัวบงชี้  การดําเนินการและการรายงานผล โดยมีปญหาในการดําเนินการประกัน

คณุภาพการศึกษาภายในฯ ทัง้หมด 6 ประการและมี 12 แนวทางในการพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษา

ภายในฯ ซึง่ขอมูลท้ังหมดลวนเปนขอสรุปรวมเก่ียวกบัผลการวิจยัเก่ียวกบัการประกันคณุภาพการศกึษาตาง ๆ 

ที่มีการศึกษาภายใตประเด็นวิจัยเดียวกัน แตอาจมีความแตกตางในวิธีการดําเนินการ หรือแนวทางการ      

แกไขปญหา หรือสภาพบริบทเง่ือนไขท่ีตางกัน นํามาสูขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาดานการประกันคุณภาพ               

การศึกษาตลอดจนเปนแนวทางในการวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางถูกตองและชัดเจนตอไป 
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