
รายงานผลการวจิัย 
 

เร่ือง 
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 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1.  เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
ภายในของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอบา้นด่านลานหอย  สังกดั
ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสุโขทยั  และ 2.  เพื่อศึกษา
ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัอ าเภอบา้นด่านลานหอย สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศยัจงัหวดัสุโขทยั  

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดศึ้กษาจากประชากรทั้งหมด คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา  
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครูอาสาสมคัรการศึกษานอกโรงเรียน  ครูประจ าศูนยก์ารเรียน
ชุมชน ครูประจ ากลุ่ม วทิยากร  คณะกรรมการสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการศูนยก์ารเรียนชุมชน 
และประธานองคก์รนกัศึกษา กศน.ต าบล ปีการศึกษา 255 4  ทั้งหมด จ านวน 55   คน จ าแนกเป็น 
ผูอ้  านวยการศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอ  จ  านวน  1   คน, ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีรับผดิชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา  จ  านวน  5  คน,ครูประจ าศูนยก์ารเรียนชุมชน
ต าบล  จ  านวน  7  คน ,ครูประจ ากลุ่ม จ านวน  9  คน,คณะกรรมการสถานศึกษา  จ  านวน  8  คน,
ประธานคณะกรรมการศูนยก์ารเรียนชุมชนต าบล  จ านวน   7   คน วทิยากรวชิาชีพและวทิยากรสอน
เสริม  จ  านวน  11  คน และประธานองคก์รนกัศึกษาการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จ านวน   7  คน   
               เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า  ( rating  scale)  5 ระดบั ตาม 
แบบของลิเคอร์ท  (Likert) มีขอ้ค าถามทั้งหมดจ านวน  39  ขอ้   
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (σ)   
                  
 



ผลการวจิัยพบว่า  
                    ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของ ศูนยก์ารศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอ าเภอบา้นด่านลานหอย สังกดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสุโขทยั      สรุปไดด้งัน้ี 
                    1.  สภาพการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา     พบวา่ในภาพรวม
สถานศึกษามีการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก   และเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่  มีการด าเนินงานในระดบัมากทุกดา้น  ไดแ้ก่  สถานศึกษาก าหนดผูรั้บผดิชอบเป็น
รายบุคคล / คณะบุคคล เพื่อใหรั้บผดิชอบการด าเนินการประกนัคุณภาพ   รองลงมา  ไดแ้ก่  สถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา   และสถานศึกษาสร้างระบบการ
ประเมินภายในและมีการประเมินภายในของสถานศึกษา  ตามล าดบั 
                    2.  ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   มีสภาพการด าเนินงาน ดงัน้ี 
                              2.1  การควบคุมคุณภาพการศึกษา  พบวา่  สถานศึกษามีระบบการประกนัคุณภาพ
ของสถานศึกษา  ในดา้นการควบคุมคุณภาพในภาพรวมและรายขอ้ระดบัมากเรียงตามล าดบัดงัน้ี  
สถานศึกษาไดว้างแนวทางการปฏิบติังานของแต่ละงาน/กิจกรรม/โครงการ และปฏิบติัตามแนวทางได้
อยา่งเหมาะสม  รองลงมา  สถานศึกษาจดัท ามาตรฐานคุณภาพการศึกษา   
และ บุคลากรปฏิบติังานตามแผนการด าเนินงานประกนัคุณภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม  ตามล าดบั 
                             2.2  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา    พบวา่สถานศึกษามีการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมและรายขอ้  ระดบัมาก  คือ  สถานศึกษาจดัท ารายงานการ
ประเมินตนเอง  (SAR) ท่ีสะทอ้นผลการด าเนินงานครอบคลุมพนัธะกิจของสถานศึกษา  รองลงมา  
สถานศึกษาจดัท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR) มีการรายงานต่อตน้สังกดั  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
และเปิดเผยต่อสาธารณะชน  และ สถานศึกษามีเคร่ืองมือท่ีเช่ือถือไดใ้นการตรวจสอบและน าเคร่ืองมือ
ไปใชใ้นการตรวจสอบ  ตามล าดบั 
                             2.3  การประเมินคุณภาพภายใน  พบวา่  มีการประเมินคุณภาพภายใน  อยูใ่นระดบั
มากเรียงตามล าดบัดงัน้ีคือ  สถานศึกษาจดัประชุมเพื่อน าผลการประเมินภายในมาใชใ้นการจดัท า
แนวทางพฒันาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป  รองลงมาไดแ้ก่  สถานศึกษาน าผลการประเมินตนเองมาใช้
ในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา  สถานศึกษาจดัเตรียมเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน
ไดค้รบตามเกณฑม์าตรฐานท่ีตอ้งการวดั  ตามล าดบั 
                    3.   ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
                         ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาดงัน้ี 



                              3.1  การด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา    มีปัญหาท่ีพบคือ  
บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจและความชดัเจนในการท างาน  บุคลากรภายในสถานศึกษาให้
ความส าคญักบัการประกนัคุณภาพภายในนอ้ย  การจดัเก็บเอกสารยงัไม่เป็นระบบ  ระบบการท างานขาด
ความต่อเน่ือง  และบุคลากรขาดการวางแผนในการท างาน  ส่วนขอ้เสนอแนะคือ  จดัประชุมช้ีแจงให้
บุคลากรเขา้ใจ  ตระหนกัและเห็นความส าคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรมีบทบาทในการเป็นผูน้ าการท างานท่ีส่งผลต่อระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา  
สร้างมาตรฐานการท างาน และเห็นความส าคญัในการท างาน  และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ท างาน     
                                3.2 ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
                                       3.2.1 การควบคุมคุณภาพการศึกษา  มีปัญหาท่ีพบคือ  สถานศึกษาด าเนินการ
ไม่ต่อเน่ืองและไม่เป็นลกัษณะงานประจ า  บุคลากรขาดความเขา้ใจท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ
และระบบการท างานประกนัคุณภาพการศึกษา   และขาดเอกสารหลกัฐานการท างาน     ส่วน
ขอ้เสนอแนะมากท่ีสุดคือ ควรมีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม อยา่งเป็นระบบครอบคลุมและต่อเน่ือง  ควรจดั
อบรมใหบุ้คลากรมีความรู้  ความเขา้ใจ  เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา   และควรมีการ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งสถานศึกษา 
                       3.2.2  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  มีปัญหาท่ีพบคือ  ขาด
ระบบการเก็บเอกสารหลกัฐานในการปฏิบติังานในแต่ละมาตรฐาน  บุคลากรขาดความจริงจงัในการ
ท างานและไม่มีการตรวจสอบการท างาน   และสถานศึกษาไม่ด าเนินการประกนัคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง    
ส่วนขอ้เสนอแนะคือ  ผูรั้บผดิชอบแต่ละมาตรฐานควรก าหนดกิจกรรมการประเมินและออกแบบ
ประเมินกิจกรรมควบคู่กนัไปดว้ย  ควรจดัใหมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษากนั   และสถานศึกษาควรจดัท าระบบการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและควรน าไปปฏิบติั
อยา่งต่อเน่ืองจริงจงั  โดยทุกคนมีส่วนร่วม 
                                   3.2.3  การประเมินคุณภาพภายใน  มีปัญหาท่ีพบคือ  ขาดการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  เน่ืองจากไม่เห็นความส าคญัของการประกนัคุณภาพ
วา่มีประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา   บุคลากรในสถานศึกษาขาดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเร่ือง
การประเมินคุณภาพภายใน  และบุคลากรไม่เห็นความส าคญัของการประเมินภายใน  ท าเขา้ใจวา่เป็น
การจดัท าเอกสารหลกัฐานเพื่อการประเมินภายนอกของ  สมศ.    ส่วนขอ้เสนอแนะคือ  ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรมีบทบาทส าคญัในการประเมินภายใน  จะตอ้งมีความชดัเจน  จริงจงั  และเป็นผูน้ าใน
การขบัเคล่ือนการท างาน   ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษา  ควรส่งผลต่อการพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากรในสถานศึกษา  และผูบ้ริหารสถานศึกษาควรหาวธีิการกระตุน้การปฏิบติังานให้
มีประสิทธิภาพ 

 


