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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่ อง แนวทางการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรี ยนเชียงรายปั ญญานุกูล จังหวัดเชียงราย มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั สภาพที่พึงประสงค์
ปั จจัยสาคัญ และแนวทางการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรี ยนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย โดยใช้ แบบสอบถาม และการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group
Discussion)
ผลการวิจัยพบว่า สภาพปั จจุบัน ของการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึ กษาตามมาตรฐาน
การศึ กษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนเชี ยงรายปั ญญานุ กูล จังหวัดเชี ยงราย โดยรวมอยู่ในระดับมาก สภาพที่ พึง
ประสงค์ของการบริ หารงานการประกันคุณ ภาพการศึ กษาตามมาตรฐานการศึ กษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ย น
เชียงรายปั ญญานุกูล จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย โดยรวม
พบว่า ด้านคน (Man) เป็ นด้านที่ สาคัญที่ สุด และแนวทางการบริ ห ารงานการประกันคุ ณภาพการศึ กษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนเชียงรายปั ญญานุกูล จังหวัดเชียงราย ควรมีการกาหนดและวางแผน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษา มีข้ นั ตอนการทางานให้ชัดเจน มีการติดตามและชี้ แนะเพื่อปรั บปรุ ง
ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการถานศึกษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ/ผูท้ รงคุณวุฒิ
คาสาคัญ: แนวทางการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษา,สภาพปั จจุบนั ,สภาพที่พึงประสงค์,ปั จจัยสาคัญที่มี
ผลต่อการการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษา
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Abstract
The purposes of this study aimed to investigate the present conditions, desirable conditions, important factors ,and
“guidelines for educational quality assurance administration according to standards of education” of learners with
special need of Chiang Rai Panyanukul School. The research instruments were questionnaires and focus groups
discussing. The result of the study revealed that on present conditions of educational quality assurance administration
according to standard of education the overall averages were at very high level. Secondly, the desirable conditions of
educational quality assurance administration according to standards of education. the overall averages were at a high
level. Then, on the Important factors that affecting educational quality assurance administration according to standard
of education the overall revealed that the individual aspect was the most important aspect. Lastly, the guidelines for the
administration of educational quality assurance according to standards of education that should be established and
planned according to standards of the education and should be cleared on working procedures. In addition, there should
be follow-up and recommendations for improvement according to the recommendations of experts.
Keywords: Management, the quality of learners with special needs, guidelines for educational quality assurance
บทนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นกลไกสาคัญประการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องปฏิบตั ิงานได้อย่างเป็ นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผูท้ ี่จบการศึกษามีคุณภาพ
ตามที่มุ่งหวังผูป้ กครอง ชุมชน และองค์กร/สถานประกอบการที่รับช่วงผูจ้ บการศึกษาเข้าศึกษาต่อหรื อรับเข้าทางาน
มีความมัน่ ใจว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ งมีคุณภาพได้มาตรฐานแม้จะไม่เท่ากันแต่ก็แตกต่างกันไม่
มากนัก นักเรี ยนที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาทุกแห่งมีความรู ้ความสามารถ มีทกั ษะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่ หลักสู ตรสถานศึกษากาหนด ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มี
ประสิ ทธิ ภาพ และดาเนินการอย่างยัง่ ยืนผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายในสถานศึกษาต้องมีการทางานที่มุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยมีความตระหนัก รับรู ้และเห็นคุณค่าของการทางานเป็ นระบบมีคุณภาพผูเ้ รี ยนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึ กษามี การกาหนดเป้ าหมายและดาเนิ นกิจกรรม/โครงการที่ใช้ผลการประเมิ นตนเองผลการ
ประเมิ นคุณภาพจากองค์กรภายนอกหรื อผลการวิ จัยที่ สถานศึ กษาจัดทาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหรื อพัฒนาผูเ้ รี ยนของ
สถานศึกษาเองตลอดจนใช้ผลการวิจยั อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็ นฐานในการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผูเ้ รี ยน การติดตาม
ตรวจสอบและปรับปรุ งงานเป็ นระยะจะช่วยให้งานบรรลุผลได้อย่างดีและมีประสิ ทธิ ภาพ ผลที่เกิดกับผูเ้ รี ยนก็จะเป็ น
ที่พึงพอใจกับผูป้ กครอง ชุมชนและองค์กรหรื อสถานประกอบการที่รับช่วงต่อจากสถานศึกษาด้วยการดาเนินงานที่
ทุกคนมีจิตสานึ กและความรับผิดชอบร่ วมกัน เช่นนี้ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจะเป็ นส่ วน
หนึ่ งของการบริ หารการศึกษาที่แท้จริ งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อ งจนเป็ นวิถีชีวิตในการทางานของทุกคนเป็ น
วัฒนธรรมขององค์กรที่ ยึ ดคุณภาพผูเ้ รี ยนฝั งแน่ นอยู่ในจิ ตใจตลอดเวลา ส าหรั บระดับเขตพื้ นที่ การศึ กษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดจะทาหน้าที่ส่งเสริ มสนับสนุนและร่ วมพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถดาเนินการได้อย่างราบรื่ น
ตลอดทั้งเสริ มสร้างให้สถานศึกษาเป็ นองค์กรที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานการศึกษาอย่างแท้จริ ง ดังนั้น ผูเ้ รี ยนจึง
เป็ นบุคคลสาคัญที่สุดที่สถานศึกษา (ซึ่ งหมายถึงผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรสนับสนุ นทุกคนในสถานศึ กษา) ต้อง

คานึงถึงตลอดเวลาไม่ว่าจะคิดทากิจกรรมใดหรื อโครงการใดก็ตามผูเ้ รี ยนจะต้องได้รับผลหรื อประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อมนอกจากนี้ ในการจัดการศึกษาจาเป็ นต้องอาศัยการมีส่วนร่ วมของบุคคลทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพตามที่คาดหวังกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็ นเครื่ องมือที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาในปัจจุบนั และต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนเชี ยงรายปั ญญานุ กูล จังหวัดเชียงราย มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน โดยมีการศึกษาวิเคราะห์หลักสู ตรสถานศึกษาให้เข้าใจสามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิได้การศึกษาวิเคราะห์
ผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุ คคล น าข้อมู ลมาใช้ในการจัดท าแผนการจัดการศึ กษาเฉพาะบุ คคล (Individualized Education
Program : IEP) ให้ตรงกับความต้องการจาเป็ น เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญผูเ้ รี ยนร้ อยละ
86.42 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสาร และการคิดคานวณ ผูเ้ รี ยนร้อยละ 88.97 มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี วิจารณญาณ อภิ ปรายแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ นและแก้ปั ญหา ผูเ้ รี ยนร้ อยละ 75.94 มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ชิ้นงาน ผลงานของผูเ้ รี ยน มีกระบวนการทางานเป็ นทีม ผูเ้ รี ยนร้อยละ 86.04 มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการพัฒนาตนเองและสังคม ตามระดับความสามารถ
และศักยภาพของผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแต่ละทักษะการเรี ยนรู ้ อยู่
ในระดับดีข้ นึ ไป คิดเป็ นร้อยละ 88.57 ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากการประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล(IEP) คิดเป็ นร้อยละ 92.35 และ ผูเ้ รี ยนร้อยละ 89.41 มีความรู ้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ตามระดับ ความสามารถและศักยภาพของผูเ้ รี ยนที่มีความบกพร่ องทางสติปัญญา (โรงเรี ยนเชี ยงรายปั ญญานุ กูล ,
2563, น. 26-36)
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็ นกระบวนการที่จดั ขึ้นมาเพื่อต้องการที่จะให้สถาบันศึกษามีการจัด
การศึกษาให้ดีมีคุณภาพ เพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพ เป็ นกระบวนการที่จะทาให้ ทุกสถาบันศึกษา ได้ดาเนินการให้ผล
ผลิตของสถาบันศึกษามีคุณภาพตรงตามความต้องการของผูร้ ับบริ การ และเป็ นหลักประกันในการสร้างความมัน่ ใจ
ให้กบั ชุมชน และผูเ้ กี่ยวข้อง คุณภาพของผูเ้ รี ยนจาเป็ นจะต้องได้รับการพัฒนา ปรับปรุ งให้ดีข้ ึน เพื่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ กระบวนการหนึ่งที่เป็ นระบบในการพัฒนาการศึกษา คือ การประกันคุณภาพภายในซึ่ง
จะส่ งผลถึ งคุณภาพในการประกันคุ ณภาพภายนอกด้วย การดาเนิ นการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษาของ
โรงเรี ยนเชี ยงรายปั ญญานุ กูล มีปัญหาและอุปสรรคหลายด้านจาเป็ นต้องได้รับการแก้ไข และควรมีแนวทางการ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ละด้าน คือ ด้านการวางแผนเตรี ยมการ ด้านการดาเนินการปฏิบตั ิตาม
แผน ด้านการกากับตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน และด้านการปรับปรุ งแก้ไขการดาเนินการ
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั ซึ่ งเป็ นบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานอยู่ในโรงเรี ยนเชี ยงรายปั ญญานุกูล
จังหวัดเชี ยงราย ได้มีความสนใจที่ จะศึ ก ษาแนวทางการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึ กษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนเชียงรายปั ญญานุกูล จังหวัดเชียงราย ผูว้ ิจยั จึงทาการวิจยั นี้เพื่อหาข้อมูลสาหรับการ
สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีประสิ ทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั ของการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรี ยนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

2. เพื่อศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อศึกษาปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
4. เพื่อศึกษาแนวทางการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรี ยนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
ประโยชน์ของการวิจยั
1. ได้ทราบถึงสภาพปัจจุบนั ของการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรี ยนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
2. ได้ทราบถึ งสภาพที่ พึ งประสงค์ของการบริ หารงานการประกันคุ ณภาพการศึ กษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
3. ได้ทราบถึงปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
4. ได้ทราบถึงแนวทางการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรี ยนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
ขอบเขตการวิจยั
ขอบเขตด้านเนื้อหา
1. แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 8 องค์ประกอบ คือ
1. การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. การจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
4. การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. การจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7. การจัดทารายงานประจาปี เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
8. การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. กระบวนการศึกษาตามหลักการบริ หารวงจรคุณภาพ PDCA
1. การวางแผน (Plan)
2. การปฏิบตั ิตามแผน (Do)
3. การตรวจสอบ (Check)
4. การปรับปรุ งแก้ไข (Act)
3. ปัจจัยพื้นฐาน คือ 4M’s
1.1 คน (Man)

1.2 เงิน (Money)
1.3 วัสดุสิ่งของ (Materials)
1.4 การจัดการ (Management)
ขอบเขตด้านประชากร
1. ประชากรผูใ้ ห้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้แก่ ผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา จานวน 1 คน รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา จานวน 3 คน และครู โรงเรี ยนเชียงรายปัญญานุกูล ปี การศึกษา
2564 จานวน 67 คน รวมทั้งสิ้น 71คน
2. กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการร่ วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ของการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเจาะจง
(Purposive Selection) เพื่อศึกษาปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนเชี ยงรายปั ญญานุกูล จังหวัดเชียงราย มีกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญในการสัมภาษณ์ใน
ขั้นตอนนี้ คือ ผูอ้ านวยการสถานศึกษา จานวน 1 คน รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา จานวน 3 คน ผูร้ ับผิดชอบงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน จานวน 1 คน หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ จานวน 1 คน ผูอ้ านวยการศูนย์การศึ กษา
พิเศษประจาจังหวัดเชี ยงราย จานวน 1 คน ศึกษานิ เทศก์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 1
จานวน 1 คนและศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จานวน 1 คนรวมทั้งสิ้น 9 คน
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ ง นโยบาย (Policy Research) โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย แบบผสม (Mixed
Methodology Research) ที่ มี วิ ธี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative Research) และเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ออกแบบการวิจยั (Research Design) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1. ศึกษาสภาพปั จจุบนั ของ
การบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษา 2. ศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 3. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษา และ4. หาแนวทางการบริ หารงานการ
ประกันคุณภาพการศึ กษา เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถาม และการประชุ ม
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) สถิติที่ใช้ประกอบไปด้วย วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ค่า PNI และเนื้อหาสาคัญ นาเสนอในรู ปแบบตารางและความเรี ยง
สรุ ปผลการวิจยั
การวิจยั เรื่ อง แนวทางการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรี ยนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย สรุ ปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
1. สภาพปัจจุบนั ของการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรี ยนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อยู่
ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการจัดทารายงานประจาปี เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับ
มาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอยูใ่ นระดับมาก
2. สภาพที่ พึงประสงค์ของการบริ หารงานการประกันคุ ณภาพการศึ กษาตามมาตรฐานการศึ กษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรี ยนเชียงรายปั ญญานุกูล จังหวัดเชียงราย พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่ อง อยู่ในระดับมากที่ สุด รองลงมา คือ ด้านการจัดทารายงานประจาปี เป็ นรายงานประเมิ นคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือ ด้านการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่
ในระดับมาก
3. ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรี ยนเชี ยงรายปั ญญานุ กูล จังหวัดเชี ยงราย โดยรวม พบว่า ด้านคน (Man) เป็ นด้านที่ สาคัญที่ สุด ได้แก่
บุคลากรมี ความรู ้ ความเข้าใจหลักการพื้นฐาน ในการกาหนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึกษา เป็ นไปอย่างมี
เป้ าหมายและมีคุณค่า ความเป็ นไปได้ กาหนดบุคลากรที่มีความรู ้ความเข้าใจของแต่ละงานให้ชัดเจน การจัดสรร
บุคลากร/มอบหมายงานให้เหมาะสมกับงาน หรื อจัดงานให้เหมาะสมกับคน
4. แนวทางการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยน
เชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย โดยรวม พบว่า
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) ควรมีการกาหนดและวางแผนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มี
การศึ กษาบริ บทของสถานศึ กษาและร่ วมกันวิเคราะห์จากบุคลากรทุกฝ่ าย รวมทั้งผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย ประชุ ม
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา และนาผลการประเมินของทุกคนมาหาค่าเฉลี่ยรวมเป็ นภาพรวมของทั้งโรงเรี ยน
4.2 ขั้นการปฏิบตั ิตามแผน (Do) มีข้ นั ตอนการทางานให้ชดั เจน มีการประชุม เสนอแนะ การกาหนด
เป้าหมายของการพัฒนาร่ วมกัน กาหนดบทบาทหน้าที่ให้ชดั เจนให้กบั ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ดาเนิ นการ
เป็ นคณะกรรมการกลุ่มเล็กๆ หรื อเป็ นคณะใหญ่มีความเหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ มีตารางงานที่ชดั เจน
4.3 ขั้น การตรวจสอบ (Check) มี ก ารติ ด ตามและชี้ แนะเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง เสนอต่ อ คณะกรรมการ
สถานศึกษา และตรวจสอบและติดตามโดยฝ่ ายบริ หารหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อให้ขอ้ มูลสารสนเทศ ถูกต้อง ครบถ้วน
นาไปวางแผนการพัฒนาได้
4.4 ขั้นการปรั บปรุ งแก้ไข (Act) การปรั บปรุ งและพัฒนา ปรั บปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของ
คณะกรรมการถานศึกษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ/ผูท้ รงคุณวุฒิ และให้มีการรายงานผลการดาเนินงานหลังเสร็ จสิ้นกิจกรรม
เพื่ อเป็ นข้อมู ลในการน าไปพัฒนาแผนพัฒนาการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษาที่ มุ่ งมาตรฐานการศึ กษาของ
สถานศึกษา ต่อไป
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง แนวทางการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรี ยนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย มีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี้
1. สภาพปัจจุบนั ของการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรี ยนเชี ยงรายปั ญญานุกูล จังหวัดเชี ยงราย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก ของการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรี ยนเชี ยงรายปั ญญานุ กูล จังหวัดเชี ยงราย ทั้งนี้ เนื่ องจากการประกันคุณภาพการศึ กษาต้องมี การ
ดาเนินการอย่างสม่าเสมอเป็ นประจา และให้ผสมผสานไปกับการดาเนินการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ดังที่ รัตนะ บัว
สนธ์ (2550, น. 44) ได้กล่าวถึงกระบวนการ ความสาคัญ และแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือการ
สร้างความมัน่ ใจให้กบั ประชาชนซึ่ งเป็ นเจ้าของภาษีและผูใ้ ช้บริ การว่าสถานศึกษา หรื อหน่วยงานทางการศึกษาซึ่ ง

ประกอบด้วยบุคลากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้มีการปฏิบตั ิหน้าที่เต็มภารกิจแล้วทาให้ได้ผลผลิตเป็ นไปตามที่ประชาชน
ผูใ้ ช้บริ การคาดหวังและพึงพอใจ สอดคล้องกับสภาพการดาเนินการปั จจุบนั ที่การดาเนินการมากที่สุดคือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาและการกาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาส่ วนปั ญหาการดาเนินการที่มีปัญหามากที่สุดคือการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นุจนาจ ขุนาพรมและคณะ (2558, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา เรื่ องแนวทางการดาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจยั ปรากฏว่า สภาพปัจจุบนั ของ
การดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ทั้งในด้านที่สาคัญคือการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับจานงค์ จัน่ วิจิตร (2559,
บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา เรื่ องการศึกษาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของ
ครู สั งกัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาพระนครศรี อยุธยา เขต 2 ผลการวิ จัยพบว่ า 1) สภาพ การ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของครู ในภาพรวมการดาเนิ นงานอยู่ในระดับ
มาก ด้านที่สาคัญคือการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาต้องมี
การดาเนินการอย่างสม่าเสมอเป็ นประจา และให้ผสมผสานไปกับการดาเนินการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
2. สภาพที่ พึงประสงค์ของการบริ หารงานการประกันคุ ณภาพการศึ กษาตามมาตรฐานการศึ กษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรี ยนเชียงรายปั ญญานุกูล จังหวัดเชียงราย พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ของการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนเชียงราย
ปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย พบว่าด้านที่มีค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นสู งสุ ด คือ ด้านการจัดให้
มีการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เนื่ องมาจากการประกันคุณภาพการศึกษา คือกิจกรรมหรื อแนว
ปฏิ บัติที่จาเป็ นต้องดาเนิ นงานเพื่อประกันว่าคุณภาพของการศึ กษาได้รับการรั กษาไว้ และส่ งเสริ มเพิ่มพูน การ
ประกันคุณภาพการศึกษาจึงรวมถึงกิจกรรมหรื อแนวปฏิบตั ิใด ๆ ที่หากได้ดาเนินการตามระบบและแผนที่ได้วางไว้
แล้วจะทาให้เกิ ดความมัน่ ใจว่าจะได้ผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่ พึงประสงค์จึงต้องมี การ
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังที่กระทรวงศึกษาธิ การ (2553, น. 3) กล่าวถึงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว้ว่า
การประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษาการสร้ างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมิ นผล การ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสถานศึกษา
หรื อหน่วยงานต้นสังกัดทั้งนี้เพื่อให้ได้ทราบสถานการณ์ที่แท้จริ งอันจะนาไปสู่แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์
และมาตรฐานที่ ต้ งั ไว้อย่างต่ อเนื่ อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุ จนาจ ขุนาพรมและคณะ (2558, บทคัดย่อ) ได้
ทาการศึกษา เรื่ องแนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ
ผลการวิจยั พบว่า สภาพปัจจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ การดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พบว่า สภาพปัจจุบนั โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จานงค์ จัน่ วิจิตร (2559, บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา เรื่ องการศึกษาการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษาโดยการมี ส่ วนร่ วมของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรี อยุธยา เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า สภาพ การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการมีส่วน
ร่ วมของครู ในภาพรวมการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีการดาเนินงานมากที่สุด คือด้านการจัดให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่ อง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธาริ นี กิตติกาญจนโสภณ และคณะ (2560,
บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษา เรื่ องการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันศึกษาเอกชน มีวตั ถุประสงค์

เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันศึกษาเอกชน 2) ศึกษาองค์ประกอบ
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันศึกษาเอกชน 3) สังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิ ทธิ ผลในสถาบันศึกษาเอกชน ผลการวิจยั พบว่า สภาพการดาเนินงานระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันศึกษาเอกชน ดังนี้ คือมีความรู ้ความเข้าใจ และทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันการศึกษาเอกชนอยูใ่ นระดับมาก ด้านที่สูงที่สุดคือด้านการจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็ นกิจกรรมหรื อแนวปฏิบตั ิที่จาเป็ นต้องดาเนินงาน
เพื่อประกันว่าคุณภาพของการศึกษาได้รับการรักษาไว้ และส่งเสริ มเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่อง
3. ปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรี ยนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย
โดยรวม พบว่า ปั จจัยสาคัญด้านคน (Man) เป็ นด้านที่ส่งผลสู งสุ ด ซึ่ งได้แก่ บุคลากรมีความรู ้ความเข้าใจ
หลักการพื้นฐาน ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็ นไปอย่างมีเป้าหมายและมีคุณค่า ความเป็ นไป
ได้ กาหนดบุคลากรที่มีความรู ้ความเข้าใจของแต่ละงานให้ชดั เจน การจัดสรรบุคลากร/มอบหมายงานให้เหมาะสมกับ
งาน หรื อจัดงานให้เหมาะสมกับคน ดังที่กบั ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, (2545, น. 18) คากล่าวที่ว่า 4M’s ถือเป็ น
ปั จจัยพื้นฐานที่ใช้ในการบริ หาร เพราะการบริ หารจะประสบผลสาเร็ จตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพมี
ปริ มาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนการดาเนินการเพียงพอ ต้องมีวสั ดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับความต้องการ
ของแผนงานและโครงการ และต้องมี ระบบการจัดการที่ ดี มี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ทรั พยากรที่ มีอยู่จากัดให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด สอดคล้องกับ ปรี ชา คัมภีรปกรณ์ (2541, น. 10) จึงได้เสนอความเห็นว่า ในทางบริ หารการศึกษา 4M
เป็ นทรัพยากรที่เป็ นปัจจัยพื้นฐานเช่นเดียวกัน กล่าวคือ การบริ หารการศึกษาจะประสบความสาเร็ จตามเป้าหมาย ต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและปริ มาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนดาเนินงานมากพอ ต้องมีวสั ดุสิ่งของ
ตามความต้องการของโครงการและแผนงานและจะต้องมีระบบบริ หารที่ดีและมีประสิ ทธิภาพเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
จากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
4. แนวทางการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยน
เชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย โดยรวม พบว่า
4.1 ขั้นการวางแผน (Plan) ควรมีการกาหนดและวางแผนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มี การศึ กษาบริ บทของสถานศึกษาและร่ วมกันวิเคราะห์จากบุคลากรทุกฝ่ าย รวมทั้งผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย ประชุม
วิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานที่ ผ่านมา วางแผนจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษาที่ มุ่งมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา นามาปรับปรุ งและพัฒนา ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ และส่ งเสริ มให้ครู มีการพัฒนา
ตนเอง กาหนดให้ครู ประเมินตนเอง ฝ่ ายบริ หารประเมินตนเองด้านการบริ หาร และนาผลการประเมินของทุกคนมา
หาค่าเฉลี่ยรวมเป็ นภาพรวมของทั้งโรงเรี ยน ดังที่ ดังที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545, น. 8-13) ได้
กล่าวถึงวงจรการเรี ยนรู ้ หรื อการวิจยั ปฏิบตั ิการ เป็ นวงจรคุณภาพ PDCA ไว้ในเอกสารแนวทางการวิจยั ปฏิบตั ิการ :
โครงการโรงเรี ยนปฏิรูปการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน การวางแผน (Plan : P) ผูเ้ รี ยน ซึ่งประกอบด้วย ครู นกั วิจยั
ผูบ้ ริ หารนักวิจยั และ ผูส้ นับสนุนหรื อนักวิจยั ภายนอก จะเริ่ มต้นด้วยการวางแผนการเรี ยนรู ้ หรื อการวิจยั ปฏิบตั ิ การ
กาหนดจุดมุ่งหมายจากฐานตนเอง หรื อประสบการณ์เดิม ซึ่ งจะได้ขอ้ มูล สาระ หรื อประเด็นปั ญหาใน การวิจยั จาก
การประเมินสถานภาพของตนเอง และของโรงเรี ยนเป็ นภาพรวม (Pre-test) ขอบเขต และปั ญหาวิจยั ปฏิบตั ิ ควรจะ

แคบและเฉพาะเจาะจงเพื่อมุ่งนาผลไปใช้ในวงกว้างหรื อไปใช้อา้ งอิง โดยทัว่ ไป ดังนั้น นักวิจยั ในโครงการจะต้อง
กาหนดเนื้อหาและวิธีการวิจยั ให้ได้ผลตามความเฉพาะเจาะจงนี้
4.2 ขั้นการปฏิ บัติตามแผน (Do) มี ข้ นั ตอนการทางานให้ชัดเจน มี การประชุ ม เสนอแนะ การ
กาหนดเป้ าหมายของการพัฒนาร่ วมกัน กาหนดบทบาทหน้าที่ ให้ชัดเจนให้กับผูร้ ั บผิดชอบกิ จกรรม/โครงการ
ดาเนินการเป็ นคณะกรรมการกลุ่มเล็กๆ หรื อเป็ นคณะใหญ่ตรความเหมาะสมกับกิจกรรม/โครงการ มีตารางงานที่
ชัดเจน เก็บข้อมูล ทั้งผลการดาเนิ นการ ผลลัพธ์เพื่อนาข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ และการมีส่วนร่ วมแสดงข้อคิดเห็ น
ติดตามตรวจสอบโดยฝ่ ายบริ หารหรื อหัวหน้างาน ดังที่ กระทรวงศึกษาธิ การ (2550, น. 2-4) กล่าวว่า การจัดการศึกษา
ไม่ ว่ าในระบบใหญ่ ของ ประเทศหรื อในระดับย่อยลงมา คุ ณภาพการศึ กษาจะเกิ ดหรื อมี ข้ ึ นได้ ต้องอาศัยการ
ดาเนินงานด้านการบริ หารจัดการที่ดี เพื่อนาไปสู่ผลผลิตหรื อผลงานที่ตรงตามข้อกาหนด ความต้องการหรื อความพึง
พอใจ ความประทับใจ ความมัน่ ใจของผูร้ ับบริ การทางการศึกษา
4.3 ด้านการตรวจสอบ (Check) มี การติ ดตามและชี้ แนะเพื่ อปรั บปรุ ง เสนอต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อขอมติหรื อข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ติดตามการ
ทางานอย่างสม่ าเสมอ ในเรื่ องการวางแผนพัฒนาการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษาที่ มุ่ งมาตรฐานการศึ กษาของ
สถานศึกษา โดยฝ่ ายบริ หาร และตรวจสอบและติดตามโดยฝ่ ายบริ หารหรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อให้ขอ้ มูลสารสนเทศ
ถูกต้อง ครบถ้วน นาไปวางแผนการพัฒนาได้ ดังที่ ประภาพรรณ รักเลี้ยง (2556, น. 16-17) กล่าวว่า หากนาแนวคิด
การควบคุมคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการอธิ บายและทาความเข้าใจกระบวนการดาเนินงานขององค์การ สามารถสรุ ป
ได้ว่ากระบวนการบริ หาร ด้านการตรวจสอบ (Check : C) ต้องมีการ การเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานกับเป้าหมายที่
กาหนดไว้ โดยนาข้อมูลก่อนการดาเนิ นงานและหลังการดาเนิ นงานมาเปรี ยบเที ยบกัน สอดคล้องกับ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ (2545, น. 8-13) ที่กล่าวว่าการตรวจสอบ/ประเมินผล (Check : C) ในกระบวนการ
เรี ยนรู ้ หรื อการวิจยั ที่ผเู ้ รี ยน/ ผูว้ ิจยั ต้องการสื บหาข้อเท็จจริ ง ค้นหาคาตอบ สร้างความรู ้ใหม่ ทดลองหรื อออกแบบ
นวัตกรรม การตรวจสอบและการประเมินผลจะต้องมี การสังเกต รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างรอบด้านและ
ครบถ้วน
4.4 ขั้นการปรั บปรุ งแก้ไข (Act) การปรั บปรุ งและพัฒนา ปรั บปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ของ
คณะกรรมการถานศึกษา หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ/ผูท้ รงคุณวุฒิ ก่อนที่จะประกาศเป็ นมาตรฐานของสถานศึกษา และให้มีการ
รายงานผลการดาเนิ นงานหลังเสร็ จสิ้ นกิจกรรมเพื่อเป็ นข้อมูลในการนาไปพัฒนาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษา ต่อไป ซึ่ งมีแนวคิดที่สอดคล้องกันคือ เรื องวิทย์ เกษสุ วรรณ
(2545, น. 99) กล่าวถึง แนวคิดของว่าผูบ้ ริ หารระดับสู งต้องมีบทบาทหลายด้าน และการจัดการคุณภาพที่ประสบ
ความสาเร็ จนั้นต้องอาศัยหลักการที่เรี ยกว่า วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้านการปรับปรุ งแก้ไข (Act) หลังจากที่ได้ ศึกษา
ผลลัพธ์ดูแล้ว อาจไม่เป็ นไปตามที่ตอ้ งการหรื อมีปัญหาที่ตอ้ งแก้ไข ก็ตอ้ งดาเนินการแก้ไขตามที่ จาเป็ น หลังจากนั้น
สรุ ปเป็ นบทเรี ยนและพยากรณ์เพื่อเป็ นพื้นฐานในการคิดหาวิธีการใหม่ๆ ต่อไป

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้

1.จากผลการวิจยั สภาพการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรี ยนเชียงรายปั ญญานุกูล จังหวัดเชียงราย ด้านที่มีค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ น ต่าสุ ด
คือด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ครู และผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ ทุก
ภาคส่ วน ควรที่จะร่ วมมือกันวางแผน ปรับปรุ ง แก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อลดระดับของการเกิดปั ญหา และ
ร่ วมมือกันพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิผลของการพัฒนา ให้ดียงิ่ ขึ้นไป
2. จากผลการวิจยั ด้านสภาพที่พึงประสงค์สาคัญที่ส่งผลต่อแนวทางการบริ หารงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนเชียงรายปั ญญานุกูล จังหวัดเชียงราย พบว่าด้านที่มีค่าดัชนี
ลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ นสู งสุ ด คือ ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
สถานศึกษาควรให้ความสาคัญในการคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็ นความยัง่ ยืนของการพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยน
บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินตนเองและการจัดทารายงานประจาปี โดยนาแนวทางการพัฒนามา
ปรั บปรุ งการดาเนิ นงานตามแผนงาน โครงการ กิ จกรรม การเรี ยนการสอน เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. จากผลการวิจยั ด้านปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนเชียงรายปั ญญานุกูล จังหวัดเชียงราย พบว่าปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารงาน
การประกันคุณภาพการศึ กษา คือปั จจัยด้านบุคลากร (Man) เป็ นปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อการบริ หารงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาควรให้ความสาคัญในการมีส่วนร่ วมของบุคลากรทุกภาคส่ วนทั้งบุคลากรภายใน
โรงเรี ยนและภายนอกโรงเรี ยน เพื่อให้การดาเนินงานมีความชัดเจน สามารถดาเนินงานตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
ตรงตามเป้าหมายที่ต้งั ไว้
4. จากผลการวิจัยแนวทางการบริ หารงานการประกันคุ ณภาพการศึ กษาตามมาตรฐานการศึ กษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรี ยนเชียงรายปั ญญานุกูล จังหวัดเชียงราย พบว่าแนวทางการบริ หาร ตามรู ปแบบการมีส่วนร่ วมด้วย
กระบวนการ PDCA” สถานศึกษาควรใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยใช้กระบวนการบริ หาร
วงจรคุณภาพ (PDCA) นั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดคุณภาพที่นามาใช้ในการพัฒนา คือ
ร่ วมกันวางแผน (Plan) ร่ วมกันปฏิบตั ิตามแผน (Do) ร่ วมกันตรวจสอบ (Check) ร่ วมกันปรับปรุ ง / นาไปใช้ (Action)
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1.จากผลการวิจยั แนวทางการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรี ยนเชียงรายปั ญญานุกูล จังหวัดเชียงราย ด้านที่มีค่าดัชนีลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็ น สู งสุ ด
คือด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น ควรมีการวิจยั ศึกษามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อนามาปรับใช้ในการการบริ หารจัดการการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษา และแนวทางในการ
บริ หารจัดการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.จากการวิจบั พบว่าแนวทางการบริ หารงานการประกันคุณภาพการศึ กษาตามมาตรฐานการศึ กษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรี ยนเชี ยงรายปั ญญานุ กูล จังหวัดเชี ยงราย ช่วยให้การดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึ กษามี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นควรที่จะมีการทาการวิจยั ในเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องควบคู่กนั ไป
กับการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนการสอนและควรมีการการปรับปรุ งพัฒนาในเรื่ องวิสัยทัศน์และเป้ าหมาย
ร่ วมกันเพิ่มให้มากยิ่งขึ้น เพื่อนามาพัฒนาแนวทางการบริ หารให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น
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