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บทคัดย่อภาษาไทย 

58252390 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การบริหารคุณภาพ, การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

นาย ศุนันทิพัฒน์ อ่อนศรี: การบริหารคุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สงวน อินทร์รักษ์ 

 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 2) การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง
คือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต  จ านวน 44 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล แห่งละ 3 คน คือ 
ผู้อ านวยการ หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพภายใน และครูผู้สอน รวมผู้ให้
ข้อมูลทั้งสิ้น 132 คน เคร่ืองมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ ตามแนวคิดของเดมมิ่ง และการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามกรอบมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถิติที่ใช้ คือ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1.  การบริหารคุณภาพของศูน ย์การศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศั ย เ ขต
กรุงเทพมหานครในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังน้ี 
การประเมินผลตามแผน การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการพัฒนาปรับปรุงแผน 

2.  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อย ได้
ดังน้ี ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ คณุภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ และคุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

3.  การบริหารคุณภาพของศูน ย์การศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศั ย เ ขต
กรุงเทพมหานคร กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58252390 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : QUALITY MANAGEMENT, INTERNAL QUALITY ASSURANCE PERFORMANCE 

MR. SUNANTHIPHAT ONSRI : QUALITY MANAGEMENT AND INTERNAL QUALITY 
ASSURANCE PERFORMANCE OF BANGKOK DISTRICT NON-FORMAL AND INFORMAL 
EDUCATION CENTRE THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR SANGAUN INRAK, Ph.D. 

The purposes of this research were to identify 1) Quality Management of Bangkok 
District Non–Formal and Informal Education Centre 2) Internal Quality Assurance Performance of 
Bangkok District Non–Formal and Informal Education Centre and 3) The Relationship between 
Quality Management and Internal Quality Assurance Performance of Bangkok District Non–Formal 
and Informal Education Centre. Samples were 44 District Non–Formal and Informal Education 
Centre. Three informants in each Centre were a Director, an Internal Quality Assurance Officer, and 
a Teacher of sub - District Non-Formal and Informal Education Centre. Included a Total of 132 
Informants. The research tool used in this study was a questionnaire about the Quality 
Management. according to the concept of Deming And Internal Quality Assurance Performance 
According to the Non-formal and Informal Education Standards. The data were analyzed by using 
Frequency, Percentage, Arithmetic Mean, Standard Deviation, and Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient. 

The results showed that 

1.  Quality Management of Bangkok District Non–Formal and Informal Education 
Centre as a whole and each aspect was at a high level. ranking with arithmetic mean from high to 
low were ; Check, Plan, Do, and Action. 

2.  Internal Quality Assurance Performance of Bangkok District Non–Formal and 
Informal Education Centre as a whole and each aspect was at a high level. ranking with arithmetic 
mean from high to low were ; Management Efficiency, Quality of Education Management/ Service, 
and The Quality of Learners/Service receiver. 

3.  The Relationship between Quality Management and Internal Quality Assurance 
Performance of Bangkok District Non–Formal and Informal Education Centre was found at .01 level 
of statistical significance. 
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บทที่ 1 

 
บทน า 

 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีประเด็นการพัฒนาหลายมิติ โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์เป็น
ปัจจัยขับเคล่ือนส าคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ไปสู่เป้าหมายการเป็นประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว โดยการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ มีความพร้อมท้ัง
กาย ใจ สติปัญญา มีการพัฒนาท่ีดีรอบด้าน และมีสุขภาวะท่ีดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ี
ถูกต้อง มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทย ท่ีมีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง1 
 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ จึงเป็นเรื่องจ าเป็นท่ีจะต้องท าให้ศักยภาพ 
ท่ีมีอยู่ในตัวตนของคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี ท าให้เป็นคนท่ีรู้จักคิด วิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา      
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
อย่างรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักพึ่งตนเอง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข จึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ และจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อให้เกิดกลไกในการตรวจสอบและกระตุ้นให้หน่วยงานทางการศึกษามีการควบคุมคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปล่ียนแปลง และเป็นไปตาม
บริบทของสถานศึกษา2 

อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนหรือทรัพย์กรมนุษย์อันเป็นปัจจัย
ส าคัญในการพัฒนาประเทศในทุกมิตินั้น จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารท่ีมีคุณภาพ หรือท่ีเรียกกันว่า 
“การบริหารคุณภาพ” ซึ่งเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงทรัพยากรต่างๆ ท่ีส าคัญ เช่น คน งบประมาณ 

                                            
1 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , “ยุทธศาสตร์ชาติ 

พ.ศ. 2561-2580 ท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงาน กศน.,” เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาแนวทาง
ขับเคล่ือนการด าเนินงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ จังหวัดตรัง, 
16 พฤศจิกายน 2561.   

2 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, แนวทางการ
ประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต, 
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2561), 1.  



  2 

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีบริหารจัดการ โดยการบริหารคุณภาพในทางการศึกษานั้น สามารถใช้ทฤษฎีการ
บริหารคุณภาพได้หลากได้ เช่น การบริหารตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง แนวทางการด าเนินงานตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) และการบริหารคุณภาพท่ัวองค์กร 
เป็นต้น 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกโลกาภิวัตน์ท่ีมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ท่ีจะปรับตัวให้ทันการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และเตรียมความพร้อมท่ีจะเผชิญความท้าทายจากกระแสโลก โดยปัจจัยส าคัญ
ท่ีจะเผชิญการเปล่ียนแปลงและความท้าทายดังกล่าว คือ การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพเพื่อปวงชน ให้
ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และสนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ และ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีต้องการ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย และต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมท้ังส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ี
ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
ด้วย การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ในการ
ด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สม
กับวัย หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมท้ังส่งเสริมให้มีการ
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เรียนรู้ตลอดชีวิต รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามความถนัดของตน3 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 
ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบกับในมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐ าน
การศึกษาต่อไป 
 นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ในหมวด 5 การบริหารและการจัด
การศึกษา ส่วนท่ี 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ ว่า ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหาร และ
การจัดการศึกษา โดยแบ่งขอบข่ายงานบริหารสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน คือ 1) ด้านบริหารงานวิชาการ 2) ด้าน
บริหารงบประมาณ 3) ด้านบริหารงานบุคคลและ 4) ด้านบริหารท่ัวไป4 
 การบริหารเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าในการด าเนินงานใด ๆ ก็
ตามหากไม่มีการบริหาร โอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จมีน้อยมาก หรือหากว่าสามารถด าเนินงานจน
ประสบความส าเร็จ แต่จะพบว่าการด าเนินงานนั้นไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  
มากมาย อาทิ คน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และเทคนิควิธีการเป็นจ านวนมาก และอาจใช้เวลา
ยาวนาน การบริหารสามารถช่วยขจัดปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะการบริหารจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
อย่างเป็นระบบว่าจะท าอะไร (ก าหนดวัตถุประสงค์) อย่างไร (ระบุกิจกรรมและก าหนดทรัพยากรท่ีใช้) 
ท่ีไหน (ระบุสถานท่ี) เมื่อใด (ก าหนดวันเวลา) และโดยใคร (ระบุบุคคลท่ีรับผิดชอบ) ในขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามแผนก็จะมีการประสานความร่วมมือกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การติดตาม และก ากับเพื่อดู
ความก้าวหน้าของงานคุณภาพของงานปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

                                            
3“รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134, 

ตอนท่ี 40ก (6 เมษายน 2560) : 14.  
4กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553, เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://person.mwit.ac.th/01-Statutes/NationalEducation.pdf  
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นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ จากเหตุผลท่ียกมานี้
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการบริหารเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการด าเนินงานเป็นอย่างมาก5 
 
ปัญหาของการวิจัย 
 จากผลการพัฒนาการศึกษาในช่วงท่ีผ่านมา พบว่า ประเทศไทยประสบความส าเร็จใน
หลายด้าน และมีอีกหลายด้านยังเป็นปัญหาท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ ด้านคุณภาพ
การศึกษา ผลการพัฒนายังไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานมีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉล่ียมากและต่ ากว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย ส่วนประเด็นคุณธรรม 
จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ คุณภาพของก าลังแรงงานอายุ 
15 ปีขึ้นไป ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดงาน และผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
อาชีวศึกษามีสัดส่วนน้อยกว่าประเภทสามัญศึกษา ท าให้มีการขาดแคลนแรงงานระดับกลาง ส่วน
แรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีจ านวนเพิ่มข้ึนทุกปี แต่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด
งาน และยังมีสมรรถนะหรือคุณลักษณะอื่น ๆ ท่ีไม่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ท า
ให้มีผู้ว่างงานจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนและก าลังแรงงานท่ีมี
ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพร้อมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคส่วนต่าง ๆ โดยจะต้องมีการ
วิเคราะห์ความต้องการของก าลังคน เพื่อวางเป้าหมายการจัดการศึกษา ท้ังเพื่อการผลิตก าลังคนเข้าสู่
ตลาดงานและการพัฒนาก าลังคนเพื่อยกระดับคุณภาพก าลังแรงงานให้สูงขึ้น ด้านประสิทธิภาพของ
การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และการใช้จ่ายงบประมาณทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างและระบบการจัดการท่ีต้องได้รับการปรับปรุงเป็นล าดับแรก โดยเฉพาะการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กซึ่งมีจ านวนมาก เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและลดภาระงบประมาณ การใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อการศึกษาซึ่งได้รับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ แต่ใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา
ผู้เรียน พัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาครูค่อนข้างน้อย การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศทาง
การศึกษาท่ีเช่ือมโยงกันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็ก การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการจัดและสนับสนุน
การศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐ และปฏิรูประบบการเงินเพื่อการศึกษา6 

                                            
5 ประภาพรรณ รักเล้ียง, หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ:     

ม.ป.ท., 2560), 18.   
6 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

(กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค, 2560), ง-จ.  
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 ประกอบกับ รายงานการประเมินผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแนว
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 พบว่า ปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นการน าเสนอ
ประเด็นการบริหารของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ดังนี้    
ด้านโครงสร้างองค์กร พบว่า ขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานต่าง ๆ ซึ่งอ านาจหน้าท่ีอยู่ท่ีส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดท้ังหมด การบริหารงานภายในศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ มีเพียงต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต ท่ีมีอ านาจในการบริหารงาน อีกท้ังข้าราชการใน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต มีจ านวนน้อยมาก ส่งผลให้การ
บริหารงานเกิดความล้าช้า ด้านความคล่องตัวในการบริหารจัดการ พบว่า การบริหารจัดการเกิดความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการ เห็นได้จากการบริหารจัดการภายในองค์กรของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล/แขวง ขึ้นอยู่กับนโยบายระดับอ าเภอ/เขต มอบนโยบายงาน
มากแต่บุคลากรในการด าเนินงานมีจ านวนน้อย ต้องสร้างทีมงานในระดับต าบลโดยบริหารงานใน
รูปแบบคณะกรรมการโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม ด้านระบบการบริหารงาน พบว่า ระบบการบริหารงานและความคล่องตัวในการบริหาร
จัดการมีความเหมาะสม ระบบบริหารงานธุรการและงานสารบรรณมีความล่าช้า ขาดบุคลากรในการ
ประสานงาน เนื่องจากบุคลากรมีจ านวนน้อย ด้านอ านาจหน้าท่ี พบว่า อ านาจหน้าท่ีส่วนใหญ่อยู่ท่ี
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ดังนั้น การตัดสินใจของ
บุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต และศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล ในบางเรื่องยังไม่ได้รับอ านาจอย่างชัดเจนในการตัดสินใจ เป็นผลให้
การด าเนินงานไม่คล่องตัวเท่าท่ีควร และเกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน ด้านกระบวนการบริหาร
นโยบายและแผน พบว่า การบริหารนโยบายด้านการบริหารงบประมาณบางครั้งไม่เป็นไปตาม
กิจกรรมท่ีก าหนดและการบริหารนโยบาย ด้านอัตราก าลังในการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรมี
จ านวนน้อยเกินไป กล่าวคือ บุคลากรมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบภาระงานและต าแหน่งท่ีได้รับไม่มีความ
มั่นคงในการท างานเป็นผลให้อัตราการเข้าออกมีเป็นจ านวนมาก ด้านการบริหารงบประมาณและ
ความพร้อมของงบประมาณ พบว่า งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีไม่เพียงพอ งบประมาณส่วนใหญ่
อยู่ท่ีการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ส่วนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการจัดสรรน้อย นอกจากนี้ยังมี
ข้อจ ากัดในระเบียบการเบิกจ่ายมากท าให้ไม่สะดวกต่อการบริหารงบประมาณท่ีเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย ด้านอัตราก าลัง พบว่า อัตราก าลังของบุคลากรมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอต่อการ
ให้บริการ ส่งผลต่อความท่ัวถึงการให้บริการตลอดจนคุณภาพของการจัดการศึกษานอกระบบและ
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การศึกษาตามอัธยาศัย ด้านความพร้อมของบุคลากร พบว่า ความพร้อมของบุคลากรมีน้อยลง เห็นได้
จากอัตราก าลังท่ีเป็นลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว มีการปรับเปล่ียนต าแหน่งบ่อย เนื่องจากความ
มั่นคงของการท างาน เป็นเหตุให้บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาตนเองในการเข้าสู่งานท่ีมีความเช่ียวชาญ
ด้านต่าง ๆ อีกท้ังบุคลากรมีความรู้เฉพาะด้านเฉพาะสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญมีจ านวนน้อย ข้าราชการ
ในสถานศึกษามีน้อย ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานไม่ประสบผลส าเร็จ7 
 อย่างไรก็ตาม จากการติดตามผลการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาท่ีผ่าน
มา พบว่า ผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมิน
คุณภาพภายนอกของการศึกษาระดับต่าง ๆ ต้ังแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน ท้ังภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจนสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ส าหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีการ
ประเมินคุณภาพภายนอก มา 3 รอบ แล้วนั้น พบว่า การประเมินคุณภาพบางส่วนยังไม่สามารถ
สะท้อนการมีคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างแท้จริง  และบางส่วนไม่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาบางประเภท ซึ่งมีเป้าหมายการจัดการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้คณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา มีการจัดท าแผนการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งหวังให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดการ
พัฒนา และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามากท่ีสุด ซึ่งกระทรวงศึกษาการถือเป็นหน่วยงานหลัก
ในด้านการจัด การศึกษาของประเทศ จึงมีการก าหนดกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 ข้อ 3 ซึ่งก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่
ละระดับและแต่ละประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมท้ัง
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมิน และการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็น
ประจ าทุกปี8 

                                            
7 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , รายงานการวิจัย

เร่ืองการประเมินผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแนวพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551, (กรุงเทพฯ: รังษีการพิมพ์, 2556), 111-112.  

8 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , แนวทางการ
ประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต, 1-2.  
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 จากปัญหาดังกล่าว พบว่า กระบวนการบริหาร ยังไม่สามารถด าเนินการบริหารไปตาม
กระบวนการบริหารคุณภาพ PDCA ใน 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการวางแวน ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
วิธีการ ขั้นตอน รูปแบบการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขาดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการวางแผนดังกล่าวด้วยนโยบายด้านการศึกษามีการเปล่ียนแปลงบ่อย และเนื่องจากบุคลากรมี
การเปล่ียนแปลงบ่อยท าให้ขาดการต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตามแผน ยังไม่สามารถ
แปลงยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติงานในรูปของแผนงาน
โครงการ เนื่องจากปัจจัยท่ีสนับสนุนในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุ 
อุปกรณ์ ระบบการบริหารจัดการ เวลา พื้นท่ีด าเนินการ บางส่วนยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการติดตามประเมินผล ยังขาดการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เนื่องจากข้อจ ากัด ด้านความรู้การวัดผล
ประเมินผลหรือความรู้ด้านวิชาการการ เครื่องมือประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งปัญหา
ด้านนี้จะเป็นปัญหามากพอสมควรในเรื่องของการติดตามประเมินผล ด้านการพัฒนาปรังปรุงแผน 
แทบจะไม่มีการน าผลการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไปได้อย่างชัดเจน 
 ประกอบกับ ในปัจจุบันการพิจารณาความส าเร็จในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น 
ส่ิงท่ีสามารถตอบและท าให้เห็นภาพได้ดีท่ีสุดอย่างหนึ่ง คือ ผลจากการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ด้วยเป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงาน การจัดการศึกษา การจัดกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆตลอดปีการศึกษานั้น สอดคล้องหรือบรรลุเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้เพียงใด สถานศึกษา
ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของสังคม สร้างความเช่ือมั่นให้ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อ
ล้วนแล้วแต่ให้ความส าคัญของประกันคุณภาพภายในท้ังส้ิน นอกจากนี้ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ได้กล่าวถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพภายในไว้ 3 ประการ คือ 
(1) ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีน่าเช่ือถือ เกิดความเช่ือมั่น
และสามารถตัดสินใจเลือกรับบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานได้ (2) ท าให้สถานศึกษาตระหนักถึง
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้เรียน/ผู้รับบริการ และเกิดความเสมอภาคใน
โอกาสท่ีจะได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง (3) ท าให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่ง
บริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจัง ซึ่งมีผลให้การศึกษามีพลังท่ีจะพัฒนา
ประชาชนให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง9 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหลักส่ี กล่าวในรายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงจุดท่ีควรพัฒนาว่า (1) ควรมีการพัฒนารายวิชาพื้นฐานในทุก

                                            
9 เรื่องเดียวกัน, 5.  
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ระดับให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น (2) ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและ
พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทุกปี และก าหนดวิธีการประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง (3) ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา10 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง กล่าวในรายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงจุดท่ีควรพัฒนาว่า (1) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลักได้ (2) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูน าส่ือ เทคโนโลยี ท่ีหลากหลาย
ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน และเอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ใน
ด ารงชีวิต การท างาน หรือการประกอบอาชีพได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง (3) ควรจัดให้มี
ระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ น าผลการนิเทศเป็นข้อมูลในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (4) ควรพัฒนากิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนต่อยอดให้ผู้เรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ มีทักษะในการประกอบ
อาชีพ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ (5) ควรพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่องจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้สถานศึกษาน าไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน/
ผู้รับบริการ ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนน าส่ือเทคโนโลยีท่ี
หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน/ผู้รับบริการ และเอื้อต่อการเรียนรู้       
(6) ควรพัฒนาวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง ให้มีความรู้ในด้านจิตวิทยาการศึกษาผู้ใหญ่  การจัดท า
หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล ให้สามารถ
จัดการศึกษาต่อเนื่องได้อย่างมีคุณภาพ (7) ควรจัดให้มีระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้วิทยากรการศึกษาเนื่องด าเนินการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากขึ้น11 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระโขนง กล่าวในรายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงจุดท่ีควรพัฒนาว่า (1) ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานควรได้รับการ
ส่งเสริมด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (N-Net) โดยเฉพาะสาระความรู้พื้นฐาน 
สาระการประกอบอาชีพ และสาระทักษะการด าเนินชีวิต ควรวิเคราะห์ข้อสอบ (N-Net) เพื่อน ามาจัด

                                            
10 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหลักส่ี, รายงานการประเมิน

ตนเองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, (ม.ป.ท., 2561), ง.  
11 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง, รายงานการประเมินตนเอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, (ม.ป.ท., 2561), ง.  
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กิจกรรมสอนเสริมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฝึกให้ผู้เรียนวางแผนด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
(2) ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยมีครูผู้สอนเป็นท่ีปรึกษา 
และผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ การท างานร่วมกัน แสดงความคิดเห็น ยอมรับในการ
ตัดสินใจภายในกลุ่ม และการตัดสินใจเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ และส่ือท่ีเหมาะสม และได้ฝึกทักษะในการ
ส่ือสาร ถ่ายทอดข้อมูลประสบการณ์ตรง รู้จักการแก้ปัญหา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาตนเอง การใช้ชีวิต
ในสังคมต่อไป (3) ควรส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กลุ่มเป้าหมายซึ่ง
เป็นประชาชนในพื้นท่ีให้ท่ัวถึง และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น มีผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น (4) ควรพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และจัดท าหลักสูตรรายวิชาเลือกของสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น โดยการจัดอบรมให้
ความรู้กับครู และบุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรรายวิชาเลือก ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูจัดท าส่ือ โดยการจัดอบรมให้กับครู มีการประกวดส่ือ น าส่ือไปใช้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ (5) ควรจัดประชุมช้ีแจง อบรม พัฒนา เพื่อส่งเสริมให้วิทยากรอาชีพ วิทยากรการศึกษา
ต่อเนื่องได้พัฒนาตนเอง เช่น การประชุมช้ีแจ้งท าความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของวิทยากร การน าไปศึกษาดูงาน 
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ การประเมินการจัดการเรียนรู้ของวิทยากร (6) ควรพัฒนา
บุคลากรด้านการประกันคุณภาพให้เป็นระบบ มีการประชุม ติดตาม ทบทวน ระบบงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาส าหรับบุคลากร และคณะกรรมการสถานศึกษา สร้างความเข้าใจและให้
บุคลากรตระหนัก และเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพ (7) ควรมีการอบรมครูให้มีความรู้ด้าน
การจัดเก็บเอกสารตามระบบประกันคุณภาพ และให้เป็นปัจจุบัน การจัดท าระบบฐานข้อมูล เกี่ยวกับ
ระบบการจัดเก็บเอกสารทางอินเตอร์เน็ตและการจัดท าฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต12 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตคลองเตย กล่าวในรายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงจุดท่ีควรพัฒนาว่า (1) ควรพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกวิชา (2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนหรือผู้รับบริการเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (3) ควรส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น (4) ส่งเสริมให้วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อน า

                                            
12 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระโขนง, รายงานการประเมินตนเอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, (ม.ป.ท., 2561), ง.  
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ความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (5) ควรมีการประเมินหลักสูตรอย่างท่ัวถึง และจัดหา
ส่ือการศึกษาต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน13 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางคอแหลม กล่าวในรายงาน
การประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงจุดท่ีควรพัฒนาว่า (1) วิทยากรการศึกษา
ต่อเนื่องบางคนขาดทักษะการออกแบบ และการจัดกระบวนเรียนรู้ให้กับผู้เรียน/ผู้รับบริการ          
(2) สถานศึกษายังมีระบบการนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องไม่
ครอบคลุม (3) ควรมีการทบทวนหรือติดตามการจัดหรือร่วมจัดการศึกษาของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
(4) ควรมีการทบทวนกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีตามท่ีระเบีย บ
ก าหนดให้แก่คณะกรรมสถานศึกษา (5) ควรมีการทบทวนหรือประเมินระบบประกันคุณภาพภายในท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง14 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสาทร กล่าวในรายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงจุดท่ีควรพัฒนาว่า (1) ผู้รับบริการการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนา
ด้านความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อให้เหมาะกับบริบทสภาพพื้นท่ี 
เนื่องจากสภาพของผู้รับบริการการศึกษาต่อเนื่องส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ  ดังนั้น 
สถานศึกษาวิธีการ/กระบวนการท่ีเหมาะสมต่อไป (2) ครูบางคนไม่ได้จบการศึกษาทางด้านการศึกษา 
ขาดความรู้พื้นฐานการเรียนวิชาชีพครู และครูบางคนยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ควรส่งเสริม 
สนับสนุนให้ครูจัดหา/จัดท าส่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน ควรมีการประเมินการใช้ส่ือและพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ 
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของสถานศึกษา แต่มีบางท่านยังไม่เข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีตามระเบียบได้ก าหนดไว้15 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก กล่าวในรายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงจุดท่ีควรพัฒนาว่า (1) ควรอบรมครูให้มีความรู้ทางวิชาการและ
การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนพัฒนาการจัดการศึกษาทางอินเตอร์เน็ตและการจัดบล็อก การน า
ส่ือเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท าส่ือการเรียนการสอน (2) ควรส่งเสริมให้ผู้เรียน องค์การนักศึกษามี

                                            
13 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตคลองเตย, รายงานการประเมินตนเอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, (ม.ป.ท., 2561), ง.  
14 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางคอแหลม, รายงานการประเมินตนเอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, (ม.ป.ท., 2561), ง.  
15 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสาทร, รายงานการประเมินตนเอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, (ม.ป.ท., 2561), ง.  
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ส่วนร่วมมากขึ้น ในการออกแบบกิจกรรมโครงการโดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเขียนแผนและโครงการ การ
คิด การวิเคราะห์ การวางแผน แสวงหาความรู้ การท างานร่วมกัน เพื่อสะท้อนตัวตนของนักศึกษา ให้
ชัดเจนขึ้นตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา (3) ครูควรจัดเอกสาร จัดระบบฐานข้อมูล 
และเอกสารงานให้เป็นหมวดหมู่ และสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดบอบรม
ช้ีแจงให้ครูให้มีความรู้และเข้าใจระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาท่ีชัดเจนขึ้น16 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี กล่าวในรายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงจุดท่ีควรพัฒนาว่า (1) ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมี
ทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการด าเนินชีวิต สถานศึกษาควรก าหนดให้โครงงานเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนระหว่างภาคเรียน ซึ่ง
โครงงานเป็นกิจกรรมท่ีท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของ
การศึกษา ส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ปฏิบัติ คิดค้น ให้ผู้เรียนเป็นผู้คิดหัวเรื่อง จัดหาข้อมูล ทดลอง 
สรุปผล เขียนรายงานแสดงผลงาน และน าเสนอผลงาน โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นแนะน าและให้ค าปรึกษา
อย่างใกล้ชิด โครงงานช่วยพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ (2) ผู้เรียนการศึกษาขั้น
พื้นฐานต้องมีความรู้พื้นฐาน สถานศึกษาควรจัดหาวิทยากรท่ีมีความรู้ตรงตามสาขาวิชามาสอนปรับ
พื้นความรู้ให้แก่ผู้เรียน สอนเสริมให้ผู้เรียน จัดติวเข้มเติมเต็มความรู้ก่อนเข้ารับการประเมินคุณภาพ
การศึกษานอกระบบระดับชาติ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน17 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหนองจอก กล่าวในรายงาน
การประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงจุดท่ีควรพัฒนาว่า (1) พัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์
และคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง (2) พัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (3) พัฒนาส่ือการเรียนรู้ให้ทันสมัยหลากหลายและท่ัวถึง (4) พัมนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง18 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบึงกุ่ม กล่าวในรายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงจุดท่ีควรพัฒนาว่า (1) ครูควรวิเคราะห์ผลการเรียนของ

                                            
16 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก, รายงานการประเมินตนเอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, (ม.ป.ท., 2561), ง.  
17 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี, รายงานการประเมินตนเอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, (ม.ป.ท., 2561), ง.  
18  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหนองจอก, รายงานการประเมิน

ตนเองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, (ม.ป.ท., 2561), ง. 
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ผู้เรียน ติดตามดูแลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดท าส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
ทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ (2) สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ 
ด้านการใช้โปรแกรมช่วยบริหารจัดการงานท่ีเกี่ยวข้อง (3) การจัดท าหลักสูตรต่อเนื่องควรมีรูปแบบท่ี
ชัดเจน และน ามาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถน ามาเป็นต้นแบบท่ีดีในการ
ด าเนินงานได้19 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสะพานสูง กล่าวในรายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงจุดท่ีควรพัฒนาว่า (1) เพิ่มการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน (2) ควรสร้างความเข้าใจภาคีเครือข่าย คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม โครงการ และจัดหาทุน สนับสนุนด้านการจัดการศึกษาต่างๆ ท่ียังไม่มีความ
พร้อมในการจัดกิจกรรม หรือการบริการชุมชน เช่น อุปกรณ์ส านักงาน คอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย และมี
การนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่องในการด าเนินงาน (3) จัดการอบรมและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ท้ัง
ด้านความรู้ ทักษะ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และการท าวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีหลากหลาย การจัดการเรียนรู้แบบ Onie model (4) การใช้ส่ือท่ีมีความทันสมัย 
และมีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในยุค 4.0 (5) การพัฒนา
บุคลากรควรได้รับการพัฒนาตามบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ20 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกะปิ กล่าวในรายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงจุดท่ีควรพัฒนาว่า (1) สถานศึกษาควรจัดกระบวนการเรียนรู้
โครงการหรือกิจกรรมของสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรมโดยเน้นการพัฒนา
งานและขยายผลการด าเนินงานอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง (2) สถานศึกษาควรจัดกระบวนการเรียนรู้
โครงการหรือกิจกรรมของสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะกระบวนการคิด 
ทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต (3) ผู้เรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้พื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนดในบาง

                                            
19 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบึงกุ่ม, รายงานการประเมินตนเอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, (ม.ป.ท., 2561), ง.  
20 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสะพานสูง, รายงานการ

ประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, (ม.ป.ท., 2561), ง.  
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รายวิชาของแต่ละระดับการศึกษา (4) บุคลากรควรได้รับหน้าท่ีตามภาระงานท่ีเหมาะสม (5) ผู้บริหาร
มีการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูล หรือระบบ DMIS ให้ดีขึ้น21 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางขุนเทียน กล่าวในรายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงจุดท่ีควรพัฒนาว่า (1) ควรจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ สอนเสริมรายวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น  (2) ควรจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นกระบวนการกลุ่ม เน้นการสอนแบบโครงงาน เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเป็น สู่การปฏิบัติ 
และบูรณาการการเรียนรู้ให้ครบทุกสาระการเรียนรู้  (3) ควรแสวงหาแหล่งเรียนรู้ใหม่ท่ีทันสมัย 
รวมทั้งการบันทึกหลังการสอนทุกครั้ง แล้วน าปัญหาในช้ันเรียนมาท าวิจัย (4) ควรน าผลการประเมิน
กิจกรรม/โครงการ มาพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และใหม้ีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ อย่าง
ต่อเนื่อง แล้วน าผลมาปรับปรุงการจัดท าแผนการศึกษาในครั้งต่อไป (5) ควรมีการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง และบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นตามความต้องการของผู้เรียน/ผู้รับบริการ (6) ควรมีการ
พัฒนาบุคลากรให้ความรู้  เรื่อง ระบบการควบคุมภายใน (7)  ควรมีการวิเคราะห์จัดท าแผนการ
บริหารความเส่ียงร่วมกันอย่างจริงจัง (8) ควรมีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ ท้ังภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
(9) ควรมีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัด ตลอดจนมีการน าผลการประเมินภายในและภายนอกไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษารอบท่ี 4 จาก ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)22 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดอนเมือง กล่าวในรายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงจุดท่ีควรพัฒนาว่า (1) สถานศึกษาควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น (2) สถานศึกษาควร
ส่งเสริมให้มีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรท้ังหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง โดยอาศัยข้อมูลการประเมินหลักสูตรจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมท้ัง
น านวัตกรรมเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (3) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ

                                            
21 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกะปิ, รายงานการ

ประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, (ม.ป.ท., 2561), ง.  
22 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางขุนเทียน, รายงานการ

ประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, (ม.ป.ท., 2561), ง.  
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ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง23 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางแค กล่าวในรายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงจุดท่ีควรพัฒนาว่า (1) ควรเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น (2) ควรส่งเสริม สนับสนุน จัดท าแผนการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้ได้
จริง มีการตรวจบันทึกหลังการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ของครู 
และให้ครูท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของผู้เรียนจากการบันทึกหลังการสอน (3)  สถานศึกษาควรมีการจัด
กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องได้พัฒนาตนเอง เช่น การประชุมช้ีแจงท าความ
เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของวิทยากรการ น าไปศึกษาดูงาน การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ การ
ประเมินการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาควรจัดท าหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง โดยเชิญวิทยากร หรือ
ผู้เรียน ภูมิปัญญา เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อน าผลการประเมิน
มาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน (5) สถานศึกษาควรมีการประชุม 
ติดตาม ทบทวนระบบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับครูและบุคลากรทุกคนเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา24 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตจอมทอง กล่าวในรายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงจุดท่ีควรพัฒนาว่า (1) ครูควรมีการพัฒนาตนเองเพิ่มเติมในด้าน
มาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครู (2) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชนท่ัวไป ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีอาชีพท่ีสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ โดยมีการพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพ/ต่อยอดพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น (3) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
ให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและทันสมัย (4) สร้างความเข้าใจกับบุคลากรสถานศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องการประกันคุณภาพภายใน และการด าเนินงานในสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

                                            
23 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดอนเมือง, รายงานการ

ประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, (ม.ป.ท., 2561), ง.  
24 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางแค, รายงานการประเมินตนเอง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, (ม.ป.ท., 2561), ง.  



  15 

การบริหารการศึกษาให้มีความชัดเจน จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย  ครอบคลุมสามารถ
ให้บริการแก่ผู้ต้องการใช้ได้ทุกเวลา25                                                                                                                                                                                           

จากความส าคัญและปัญหาด้านการบริหารคุณภาพและการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความตระหนักและสนใจศึกษาเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อทราบการบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
กรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อทราบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ข้อค าถามของการวิจัย 

1.  การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับใด 

2.  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับใด 

3.  การบริหารคุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันหรือไม ่

 
สมมติฐานของการวิจัย 

เพื่อให้การตรวจสอบข้อค าถามของการวิจัยเป็นไปตามความมุ่งหมายท่ีวางไว้   ผู้วิจัยได้
ต้ังสมมติฐาน ทางการวิจัย  ดังนี้ 

1.  การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก 

                                            
25 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตจอมทอง, รายงานการ

ประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, (ม.ป.ท., 2561), ง.  
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2.  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก 

3.  การบริหารคุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กัน 
 
ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 

สถานศึกษาเป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 มีความเปน็อิสระในการบริหารจัดการสถานศึกษา ภายใต้กรอบนโยบายท่ีก าหนดด้วยตนเอง 
รวมท้ังการบริหารงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต ในการจัดการศึกษา 
และเป็นการบริหารการศึกษาตามทฤษฎีเชิงระบบแบบเปิด ตามทัศนะของลูเน็นเบอร์กและออร์นสไตน์ 
(Lunenburg & Ornstein) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) ปัจจัยน าเข้า (inputs) (2) กระบวน 
การเปล่ียนแปลง (transformational process) (3) ปัจจัยน าออก (outputs) (4) ข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) และ (5) สภาพแวดล้อม (environment) แต่ละองค์ประกอบมีความสัมพันธ์ และมีผลกระทบ
ซึ่งกันและกันในการด าเนินงาน ส าหรับการจัดการศึกษาปัจจัยน าเข้า ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์  และข้อมูลข่าวสาร หรือนโยบายการจัดการศึกษา กระบวนการเปล่ียนแปลง ได้แก่ การบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตามประเมินผล  ปัจจัยน าออก ได้แก่ เป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีอาจจะปรากฏในลักษณะของผลิตภัณฑ์ ผลท่ีได้รับ 
ผลลัพธ์ หรือ ภาพความส าเร็จของระบบการศึกษา ท้ังนี้ลักษณะของปัจจัยน าออกจะแตกต่างกันไป
ตามลักษณะของสถานศึกษา โดยมีข้อมูลย้อนกลับ ไม่ว่าในเชิงบวกหรือเชิงลบจะช่วยให้การบริหารจัด
การศึกษาประสบความส าเร็จได้ ถ้าสถานศึกษาได้ข้อมูลย้อนกลับเชิงลบก็สามารถนามาปรับแก้ไข
กระบวนการ หรือ ปัจจัยน าเข้า หรือท้ังสองส่วน ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพของปัจจัยน าออกในอนาคต 
ส าหรับสภาวะแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอก ไม่ว่าจะเป็น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือ
เทคโนโลยีต่างก็ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาท้ังส้ิน26 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุนันทา เลาหนันทน์ 
ท่ีกล่าวถึงลักษณะขององค์การ สรุปได้ว่า องค์การมีลักษณะเป็นระบบเปิด (Open system) ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมซึ่งเปล่ียนแปลงตลอดเวลาและมีความสัมพันธ์
โต้ตอบกับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์การ27 

                                            
26 Fred C. Lunenburg and Allan c. Ornstein, Educational administration, 6thed. 

(Wadsworth: Cengage Learning, 2012), 21.  
27 สุนันทา เลาหนันทน์, การพัฒนาองค์การ (กรุงเทพฯ: ดี.ดี.บุ๊คสโตร์, 2531), 30-33. 
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ส าหรับการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงนั้น ตามแนวคิดการบริหารคุณภาพ 
PDCA ของเดมมิ่ง (Deming) ซึ่งได้เสนอว่า คุณภาพจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และ
ความสามารถในการแข่งขัน มองคุณภาพในแง่ของคุณภาพการออกแบบ การลงมือท า การขยายและ
การให้บริการ คุณภาพจะท าให้องค์กรอยู่รอดระยะยาว โดยวงจรการบริหารเชิงคุณภาพ PDCA เป็น
หลักการบริหารท่ีส าคัญส าหรับการบริหารองค์กรเพื่อคุณภาพ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  (1) ขั้นตอนของ
การวางแผน (Plan) คือ การคิดค้นหาทางเลือกล่วงหน้าท่ีดีท่ีสุดในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
ประหยัด ให้ได้ผลคุ้มค้าท่ีสุด โดยการด าเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบแบบแผน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ (2) ขั้นลงมือปฏิบัติ (Do) เป็นการด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ตามข้ันตอน กับการ
ประสานงานกับฝ่ายปบริหาร และฝ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง (3) ขั้นตรวจสอบหรือประเมินผล (Check) การ
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ตามท่ีก าหนดเปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมาย และเพื่อรายงาน
ความคืบหน้าบนการปฏิบัติ ประมวลข้อคิดเห็น และข้อผิดพลาดต่าง ๆ และสรุปเพื่อด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุง (4) การแก้ไขปรับปรุง (Action) เป็นการน าผลมาวิเคราะห์พิจารณาหาต้นตอสาเหตุ
ข้อบกพร่อง การระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหา28 ซึ่งสอดคล้องกับวิมล อรรจนพจนีย์ ท่ีกล่าวถึงการใช้ 
TQM ในภาครัฐ ว่า ส าหรับภาครัฐก็ได้สนใจการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนโดยการน า
ระบบการจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพขององค์การหรือ TQM มาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของ
งานบริการให้ดียิ่งขึ้นและสามารถท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่องานราชการเพื่อเพิ่มขึ้นด้วยโดยมี
แนวทางท่ีส าคัญดังนี้ 1) การปรับกระบวนการ เพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ทางการด าเนินงานท่ีพึงประสงค์ ด้วย
องค์ประกอบ 7 หมวด ได้แก่ หมวดท่ี 1 การน าองค์กร หมวดท่ี 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ หมวดท่ี 3 การให้ความส าคัญกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดท่ี 4 การวัดการวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ หมวดท่ี 5 การมุ่งเน้นบุคคล หมวดท่ี 6 การบริหารกระบวนการ และหมวดท่ี 
7 ผลลัพธ์การด าเนินการ 2) การพัฒนาการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กรตามแนวทาง Balanced 
Scorecard (BSC) เครื่องมือช้ีวัดผลการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกันการจัดท า BSC นั้นโดยมุ่งเน้น
กระบวนการกลยุทธ์ก่อน คือกแารวิเคราะห์ด้านกลยุทธ์ เพื่อให้ได้กลยุทธ์หลักการขององค์กร การ
พัฒนา BSC เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานจึงเป็นการพัฒนาวิธีการวิเคราะห์การปฏิบัติงานขององค์กรแบบ
ใหม่ โดยใช้องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ระยะยาว 3) การน าแนวคิดการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กร
ไปปฏิบัติดังนี้ 1) คัดเลือกและแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพองค์กร โดยคัดเลือกจาก
ผู้บริหารระดับสูงท่ีได้รับการยอมรับจากพนักงาน 2) วางแผนปฏิบัติการ ซึ่งผู้บริหารและทีมงาน
คุณภาพร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและกลยุทธ์ด้านคุณภาพ เพื่อใช้เป็นกรอบระยะเวลา (Time 
Frame) และผลงานท่ีต้องการอย่างเป็นรูปประธรรม 3) ด าเนินการโดยน าแผนพัฒนาศักยภาพของ

                                            
28 William E. Deming, Out of crisis (Cambridge: MIT Press, 1986), 88. 
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องค์กรมาปฏิบัติให้เป็นระบบ โดยด าเนินงานเกี่ยวเนื่องและสอดคล้องตามแผนแม่บท 4) ติดตามและ
ตรวจสอบ ประเมินและแก้ไขให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยน าหลักการของเดมมิ่ง
มาใช้ 5) เสริมแรงและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หากระบบราชการสามารถน าระบบการบริหาร
คุณภาพท่ัวท้ังองค์กรมาใช้ได้อย่างแท้จริง จะก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพขององค์กรได้อย่างเป็นรูป
ประธรรม โดยเช่ือมโยงแนวคิดการบริหารจัดการท่ัวทั้งองค์กรและวัดผลการปฏิบัติงานด้วย BSC เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ แล้วน าไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ จะสร้างสรรค์ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการท่ัวท้ังองค์กรในภาครัฐ มีความเช่ือมโยงขององค์กรท่ีมีสมาชิกทุกคนต่างให้
ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งท่ีจะ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อพัฒนาการท่ียั่งยืนขององค์กร29 
นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ น าองค์ประกอบ 7 หมวด ไปท าเป็นชุดของ
ค าถามของเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMOA) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ สามารถน าไปปรับใช้ได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ท าให้การส่งมอบผลผลิตและการบริการดีขึ้น 
ปรับปรุงผลการด าเนินการด้านอื่น ๆ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยท าให้เกิดความ
สอดคล้องกันของแผน กระบวนการการตัดสินใจ บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ์การน าเกณฑ์นี้
ไปใช้จะช่วยให้ส่วนราชการสามารถประเมินองค์การตนเองได้อย่างรอบด้านว่าขณะนี้สภาพแวดล้อม
เป็นอย่างไร และต้องการมุ่งไปทางใด เกณฑ์นี้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบทุกภาคส่วนของระบบ
บริหารงาน การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ โดยตระหนักถึงคุณค่าท่ีส่งมอบแก่
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยอาศัยค่านิยมหลัก (Core Value) 11 ประการ คือ 1) 
การน าองค์การอย่างมีวิสัยทัศน์ 2) ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้นผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน 3) การเรียนรู้ขององค์การและของระดับบุคลากร 4) การให้ความส าคัญกับบุคลากรและ
เครือข่าย 5) ความสามารถในการปรับตัว 6) การมุ่งเน้นอนาคต 7) การสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม   8) 
การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 9) ความรับผิดชอบต่อสังคม 10) การมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า  
11) มุมมองในเชิงระบบ30 

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับ

                                            
29  วิมล อรรจนพจนีย์, “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการท่ัวท่ังองคกรใน

ภาครัฐ,” วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 21, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2554): 710-718. 
30 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ พ.ศ. 2558 (กรุงเทพ ฯ: บริษัท วิชั่น พริ้นท์แอนด์มีเดีย จ ากัด, 2557), 9-12. 
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ปฐมวัย พ. ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน คือ 1) มาตรฐานคุณภาพของเด็ก 2) มาตรฐาน
กระบวนการบริหารและการจัดการ และ 3) มาตรฐานการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และศูนย์การศึกษาพิเศษ พ. ศ. 2561 มี 3 มาตรฐาน 
คือ 1) มาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 2) มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ และ 3) 
มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 31 ส าหรับ
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
กรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยได้น าเกณฑ์มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรฐาน โดย
มีสาระส าคัญ ดังนี้ 1) มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ คือ การให้ความส าคัญกับผล
การด าเนินงานท่ีเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาและการให้บริการของสถานศึกษาท่ี
ด าเนินการ โดยเฉพาะท่ีเกิดกับผู้เรียน/ผู้เข้ารับการอบรม/ผู้รับบริการ ซึ่งสถานศึกษาต้องเป็นผู้
ก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน/ผู้เข้ารับการอบรม/ผู้รับบริการ เพื่อให้เป็นไปตาม
ศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา และต้องผ่านความเห็นชอบจากส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. (2) 
มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ คือ การให้ความส าคัญกับบุคลากร 
กระบวนการจัดการศึกษา ท่ีท าให้เกิดกิจกรรมตามพันธกิจ บทบาทและหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีเน้น
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ เป็นส าคัญ ได้แก่ ครู วิทยากร ผู้จัดกิจกรรม หลักสูตร ส่ือ กระบวนการเรียนรู้ 
กิจกรรมของการจัดการศึกษา/การให้บริการ การวัดและการประเมินผล เป็นต้น และ (3) มาตรฐานท่ี 3 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา คือ การให้ความส าคัญกับผู้บริหารในการใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษา การส่งเสริม
สนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา32 จากแนวคิดของเดมมิ่ง 
(Deming) และมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงน ามาเป็น
ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย ดังแผนภูมิท่ี 1 

                                            
31 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์
การศึกษาพิเศษ (กรุงเทพ ฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2561), 12-42. 

32 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , แนวทางการ
ประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต, 7. 
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แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 
 
ท่ีมา  :  Fred C. Lunenburg and Allan c. Ornstein, Educational administration, 6th ed.  
          (Wadsworth: Cengage Learning, 2012), 21.  
       :  William E. Deming, Out of crisis (Cambridge: MIT Press, 1986), 88. 
ท่ีมา  :  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, แนวทางการประกันคุณภาพ 
             ภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 
            2561), 11-12. 
 
 
 
 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

1. บุคลากร 
2. งบประมาณ 
3. วัสดุอุปกรณ์ 
4. การจัดการ 
5. ข้อมูลสารสนเทศ 

กระบวนการ
เปลี่ยนแปลง 

(Transformation Process) 

1. การบริหารการศึกษา 

 
 

 
2. การจัดการเรียนการสอน 
3. การนิเทศ ติดตาม         
    ประเมินผล 

ปัจจัยน าออก 
(Output) 

1. ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 
2. สมรรถนะการสอนของครู 
 
 
3. ความก้าวหน้าของนักเรียน
และครู 
4. ทัศนคติของนักเรียนต่อ
โรงเรียน 
5. ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน 
6. ความพึงพอใจของครูใน
การปฏิบัติงาน 

สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) 

สภาพแวดล้อมภายนอก (External environment) 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

- การบริหารคุณภาพ 
 

องค์การ (Organization) 

- การด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยนี้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการบริหารคุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการบริหาร
คุณภาพตามแนวคิดของเดมมิ่ง ว่าด้วยวงจรการบริหารเชิงคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การประเมินผลตามแผน และการพัฒนาปรับปรุงแผน ส่วนการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ผู้วิจัยน าเกณฑ์มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ได้แก่ 1) คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 2) คุณภาพการจัด
การศึกษา/การให้บริการ และ 3) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา จากแนวคิด และ
เอกสารอ้างอิงดังกล่าว น ามาก าหนดขอบเขตของการวิจัยสามารถแสดงได้ดังแผนภูมิท่ี 2 

 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 
การบริหารคุณภาพ 

(Xtot) 
 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

(Ytot) 
1. การวางแผน (X1) 
2. การปฏิบัติตามแผน (X2) 
3. การประเมินผลตามแผน (X3) 
4. การพัฒนาปรับปรุงแผน (X4) 

 1. คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ (Y1) 
2. คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 
(Y2) 
3. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
(Y3) 
 

 

แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
 

ท่ีมา  :  Deming, W. E. Out of crisis. Cambridge, ZMA: MIT Press. 1986), 88. 
       :  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, แนวทางการประกันคุณภาพ 
         ภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต, (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 
         2561), 11-12. 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
การบริหารคุณภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามขั้นตอนของวงจรการบริหาร

เชิงคุณภาพ PDCA มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การประเมินผลตามแผน 
และการพัฒนาปรับปรุงแผน  

การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ผลของกระบวนการท างานของ
ผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาท่ีจะรับประกันให้สังคมเช่ือมั่นว่า จะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ครบถ้วน
ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ และ
มาตรฐานท่ี 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร  หมายถึง 
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทที่ 2  

 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหาร 

ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร มีประเด็นน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 1) แนวคิดเกี่ยวกับการ
บริหารคุณภาพ 2) แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 3) ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต และ 4) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารคุณภาพ 
ความหมายของการบริหารคุณภาพ 
 การบริหาร (Administration หรือ Management) เป็นกระบวนการท่ีเกิดกับการวางแผน 
(Planning) การจัดจัดองค์การ (Organizing) การน า (Larding) และการควบคุม (Controlling) การ
ใช้ทรัพยากรเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายหรือการบริหารท้ังศาสตร์และศิลป์ในการระดมและ
ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้สามารถด าเนินงานจนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีองค์การก าหนดไว้ 
 การบริหารส่ิงท่ีมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าในการด าเนินงานใด ๆ ก็ตาม
หากไม่มีการบริหาร โอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จมีน้อยมาก หรือหากว่าสามารถด าเนินงานจน
ประสบความส าเร็จ แต่จะพบว่าการด าเนินงานนั้นไม่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  
มากมาย อาทิ คน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และเทคนิควิธีการเป็นจ านวนมาก และอาจใช้เวลา
ยาวนาน การบริหารสามารถช่วยขจัดปัญหาเหล่านี้ได้ เพราะการบริหารจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
อย่างเป็นระบบว่าจะท าอะไร (ก าหนดวัตถุประสงค์) อย่างไร (ระบุกิจกรรมและก าหนดทรัพยากรท่ีใช้) 
ท่ีไหน (ระบุสถานท่ี) เมื่อใด (ก าหนดวันเวลา) และโดยใคร (ระบุบุคคลท่ีรับผิดชอบ) ในขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามแผนก็จะมีการประสานความร่วมมือกับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การติดตาม และก ากับเพื่อดู
ความก้าวหน้าของงานคุณภาพของงานปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 
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นอกจากนั้น ยังมีการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ จากเหตุผลท่ียกมานี้
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการบริหารเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นและมีความส าคัญต่อการด าเนินงานเป็นอย่างมาก33 
 ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษามีบทบาทเช่นเดียวกับทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และ
สาขาวิชาต่าง ๆ กล่าวคือ ท าหน้าท่ีให้ข้อยุติท่ัวไปและก่อให้เกิดการวิจัย ส่วนวิทยาการเกี่ยวกับ
องค์การพยายามอธิบายกฎและระเบียบในพฤติกรรมของแต่ละคนและกลุ่มภายในองค์การ  โดย
นักวิชาการเกี่ยวกับองค์การมุ่งหาหลักเบื้องต้นท่ีให้ความเข้าใจท่ัวไปในโครงสร้างและพลวัตของชีวิต
ในองค์การ ซึ่งงานดังกล่าวเพิ่งจะเริ่มมีขึ้นในการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาการบริหารการศึกษา ในการ
บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา หลักการแนวคิดในการ
บริหาร ภาพรวมของการบริหาร34 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพ หมายถึง 
ลักษณะดีเด่นของบุคคลหรือส่ิงของ35 

บรรจง จันทมาศ กล่าวว่า คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติทุกประการ ของผลิตภัณฑ์การ
บริการท่ีตอบสนองและสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า36 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง ให้ความหมาย คุณภาพการศึกษา ไว้ว่า คุณภาพการศึกษา 
(Quality of Education) หมายถึง การบ่งช้ีคุณลักษณะท่ีมีความเป็นเลิศทางด้านต่าง ๆ ท้ังด้านการ
บริหารและด้านวิชาการ โดยผ่านกระบวนการผลิตเป็นระบบ ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า กระบวนการ
และผลผลิตตามกรรมวิธี การวัดด้วยเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับของสังคม37 

จิราภรณ์ พงค์อาจารย์ กล่าวว่า คุณภาพการศึกษา หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะท่ีได้มาตรฐานตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และตรงตามความต้องการของสังคม 

                                            
33 ประภาพรรณ รักเล้ียง, หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 

2560), 7.  
34 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration: Theory 

Research and Practice, 4thed. (New York: Harper Collins, 1991), 9.  
35 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (กรุงเทพฯ: 

ราชบัณฑิตยสถาน, 2556), 263.  
36 บรรจง จันทมาศ, ระบบบริหารงานคุณภาพ (กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 

(ไทย-ญี่ปุ่น), ม.ป.ป.), 1.  
37 มหาวิทยาลัยรามค าแหง, การประกันคุณภาพการศึกษา, เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2561, 

เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/SNyPWW  
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จูรานและกรีน่า (Juran and Gryna) กล่าวถึงความหมายของคุณภาพว่า หมายถึง ความ
มีศักยภาพของการผลิตซึ่งเป็นความต้องการของสมาชิกในสังคมท่ีมีแนวคิดสอดคล้องกัน38      จูราน
และกรีน่า (Juran and Gryna) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า คุณภาพนั้นจะต้องเกิดจากความพึงพอใจของ
ลูกค้าด้วย39 

เมลนิก และเดนซ์เลอ (Melnyk and Denzler) แนวคิดเรื่องการจัดคุณภาพโดยรวม (Total 
Quality Management – TQM) ได้มีการพัฒนาปรับปรุงข้อจ ากัดต่าง ๆ และได้น ามาประยุกต์ใช้อย่าง
กว้างขวาง รวมท้ังมีการให้ใบรับรอง หรือรางวัลสนับสนุนการจัดการคุณภาพ เช่น ISO 9000, ISO 1400 
สามารถสรุปได้ 8 ประเด็น คือ 1) พันธะผูกพันกับคุณภาพ 2) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 3) การมีส่วนร่วม
ท้ังหมด 4) การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีและวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง 5) เน้นท่ีลูกค้า 6) 
เน้นกระบวนการ 7) การใหก้ารศึกษาและการฝึกอบรม 8) การเคารพความเป็นมนุษย์40 

มาร์ช (March) แนวคิดการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จะเน้นเฉพาะความ
สอดคล้องกับความข้อก าหนดคุณภาพในรายละเอียด (Conformance to sprcification)41  

ครอสบี้ (Crosby) ได้เสนอกฎในการจัดคุณภาพ (Absolutes of Quality management) 
โดยกล่าวถึงความหมายของคุณภาพว่า หมายถึง การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
(Conformance to requirement) ให้เป็นกลุ่มโดยแบ่งเป็น 4 มิติ คือ มาตรฐาน ผลงาน ประสิทธิภาพ 
และความพึงพอใจ42 

การ์วิน (Garvin) เป็นมิติของคุณภาพท่ีเกี่ยวข้องกับความสอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้า (Conformance to requirement) รูปลักษณ์ของสินค้า43  

                                            
38 Joseph M. Juran and Frank M. Gryna, Quality planning and analysis, 2nded. 

(New York: McGraw-Hill, 1980), 1.  
39 Joseph M. Juran and Frank M. Gryna, Quality planning and analysis, 3nded. 

(New York: McGraw-Hill, 1993), 6-7. 
40 Steven A.  Melnyk and David R. Denzler, Operations Management : A 

Value Driven Approach (MASS: Irwin MeGraw-Hill, 1996), 172-173.   
41 Jim G. March and Lee S. Sproull, “Techno logy ,  Management ,  and 

Competitive Advantage” in P.S. Googman, L.S. Sproull, and Associates. (eds.) 
Tachnology and Organizations (San Francisco: Jossy-Bass Publishers, 1990), 170.  

42 Philip B. Crosby, Quality is Free: The Art of Making Quality Certain (New 
American Library, 1979), 171.  

43 David A. Garvin, Managing Quality (New York: Free Press, 1988), 171.  
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ฮอล (Hall) เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าโดยอาจเป็นคุณภาพท่ีคาดหวังหรือ
ต้องการ (expected quality) หรืออาจเป็นคุณภาพท่ีเหนือความคาดหวังของลูกค้า (exciting  quality) 
ซึ่งท าให้ลูกค้าเห็นความแตกต่างและก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน44 

ดังนั้น จากท่ีนักวิชาการกล่าว สรุปได้ว่า การบริหารคุณภาพ หมายถึง กระบวนการบริหาร
สถานศึกษาตามขั้นตอนของวงจรการบริหารเชิงคุณภาพ PDCA มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวางแผน 
การปฏิบัติตามแผน การประเมินแผน และการพัฒนาปรับปรุงแผน 
 
แนวคิดการบริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ในหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา ส่วนท่ี 1 
การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐในมาตรา 39 ว่า ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหาร และการจัด
การศึกษา โดยแบ่งขอบข่ายงานบริหารสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน คือ 1) ด้านบริหารงานวิชาการ 2) ด้านบริหาร
งบประมาณ 3) ด้านบริหารงานบุคคลและ 4) ด้านบริหารท่ัวไป และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดว่าการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งมีหน้าท่ีให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน และเป็นสถานศึกษาของรัฐ
จึงน าหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ซึ่งเรียกท่ัวไปว่าหลักธรรมาภิบาล มาบูรณาการ 
ในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคคล 
หลักการดังกล่าว ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
 ส าหรับสถานศึกษาจะมีระบบการบริหารประกอบด้วยส่วนท่ีส าคัญ 3 ส่วน คือ 1) ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 2) กระบวนการ (Process) และ 3) ผลผลิต (Output) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ปัจจัยน าเข้า (Input) หรือทรัพยากรการบริหารเป็นทรัพยากรท่ีจัดเตรียมไว้ส าหรับการ
ด าเนินงาน ได้แก่ คนหรือทรัพยากรมนุษย์ เงินหรืองบประมาณ วัสดอุปกรณ์ เทคนิควิธีการ และเวลา 

2.  กระบวนการหรือกระบวนการบริหาร (Process of Management) เป็นการบริหาร
จัดการให้งานด าเนินไปได้จนบรรลุวัตถุประสงค์กระบวนการบริหาร (Process of management) 
ประกอบด้วยการวางแผน (planning) การจัดองค์การ (organizing) การน า (leading) และการควบคุม 
(controlling) การใช้ทรัพยากรเพื่อให้ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย 

3.  ผลผลิต (Output) เป็นผลผลิตหรือบริการท่ีให้แก่ประชาชนซึ่งสามารถน ามาเป็น
ข้อมูลในการประเมินผลการด าเนินงานได้ โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

                                            
44 Robert W. Hall, The Soul of the Enterprise (New York: Harper Business, 

1993), 171. 
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ส่วนประกอบท้ัง 3 ส่วนนี้แต่ละส่วนสอดคล้องสัมพันธ์กัน กล่าวคือ เมื่อมีการเตรียม
ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรการบริหารแล้ว ก็ต้องมีการบริหารจัดการเพื่อใช้ทรัพยากรในในการ
ด าเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งมีผลผลิตนั่นเองและตัวผลผลิตจะเป็นข้อมูลป้อนกลับ
ท่ีสะท้อนไปยังปัจจัยน าเข้าว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพหรือไม่ และ
แต่ละส่วนจะต้องพัฒนาปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงอย่างไร45 
 
แนวคิดการบริหารของ เอ็ดเวิร์ด เดมม่ิง (Edwards Deming) 

วงจรคุณภาพนี้ได้รับอิทธิพลมาจากระเบียบวิธีช้ันสูงท่ีคิดค้นโดย Walter Schewhart 
จาก Bell labs ในทศวรรษ 1930 และถูกน ามาปรับใช้โดยเอ็ดเวิร์ดเดมิง (Edwards Deming)46  โดย
เดมิง (Deming) เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งท่ีท าให้ชาวญี่ปุ่นเจริญก้าวหน้าหลังสงครามโลกครั้งท่ี 247  

ประวัติของเดมมิ่ง (Deming) ว่าเป็นท่ีรู้จักกันแพร่หลายในหลักการบริหารท่ีเรียกว่า 
วงจรคุณภาพ (PDCA) หรือ วงจรเดมมิ่ง ซึ่งเป็นช่ือท่ีใช้แทนกันกับการจัดการคุณภาพ เพราะเขาเป็น
คนผลักดันให้ผู้บริหารญี่ปุ่นยอมรับแนวคิดในการจัดการคุณภาพ และเป็นคนแรกที่มองว่าการจัดการ
คุณภาพเป็นกิจกรรมขององค์กรท้ังหมด ไม่ใช่แค่งานตรวจคุณภาพตามท่ีก าหนด หรือเป็นงานของ
กลุ่มผู้เช่ียวชาญในการประกันคุณภาพ และเป็นคนแรกที่ระบุว่าคุณภาพเป็นความรับผิดชอบทางการ
บริหารของผู้บริหาร 

เดมมิ่ง (Deming) เกิดท่ีเมืองซูส์ (Sioux) รัฐไอโอวา เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม ปี พ.ศ. 2443 
เขาจบปริญญาตรีฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยไวโอมิง ได้ปริญญาเอกฟิสิกส์คณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเยล  
เมื่อปี พ.ศ. 2471 ในระหว่างปี พ.ศ. 2471-2482 เขาท างานอยู่กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา 
ต่อมาปี พ.ศ. 2482-2488 ท างานอยู่ท่ีส านักส ามะโนประชากรอเมริกัน และโรงงานอุตสาหกรรมอาวุธ
ของสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี พ.ศ. 2489 จนกระท้ังถึงเสียชีวิต เมื่อปี พ.ศ. 2536 เดมมิ่ง เป็นศาสตราจารย์ 
ทางสถิติอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก 

                                            
45 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553, เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 
https://person.mwit.ac.th/01-Statutes/NationalEducation.pdf 

46 วิทยา สุหฤทด ารง, ไรย์วิน บุญสวัสด์ิ และอัฑฒ์ สุนทรโรหิต, PDCA แบบ Toyota 
ด้วยการคิดแบบ A3, (กรุงเทพฯ : อี. ไอ. สแควร์, 2554), 23. 

47 วรภัทร ภู่เจริญ และโศภณา หิรัญบูรณะ, คู่มือ ISO 9000 ส าหรับผู้บริหารการศึกษาไทย
, (กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543), 8.  
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ช่วงต้นปี พ.ศ. 2483 เดมมิ่ง ได้พบกับชิวฮาร์ต (Schewhart) นักสถิติท่ีห้องทดลองของ
บริษัทเบลล์ เทเลโฟน ในนิวยอร์ก ต่อมาได้รับความคิดเรื่องการควบคุมทางสถิติ และความแปรปรวน
เชิงสุ่มของกระบวนการท างาน (Random variation of a work process) มาจากชิวฮาร์ต ใน
ภายหลังเดมมิ่ง เริ่มต้ังตัวเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในการผลิต เดมมิ่งออกไปบรรยาย
เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพในโรงงานท่ัวสหรัฐอเมริกา แต่ในเวลานั้นผู้บริหารในสหรัฐอเมริกาให้
ความสนใจเดมมิ่งไม่มาก 

เดมมิ่ง (Deming) ไปญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2490 สืบเนื่องมาจาก หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
นายพลแม็กอาร์เธอร์ (MacArthur) ผู้บัญชาการกองก าลังทหารสหรัฐอเมริกาท่ียึดครองญี่ปุ่นอยู่ ได้ไล่
ผู้บริหารระดับสูง และระดับกลางของบริษัทใหญ่ ๆ ของญี่ปุ่นออก โทษฐานท่ีคนเหล่านั้นเข้าไปพัวพัน
กับสงครามเสร็จแล้วก็หนุนคนรุ่นใหม่ ขึ้นมาบริหารแทน นายพลแม็กอาร์เธอร์ ได้ขอความช่วยเหลือ
ทางวิชาการมายังสหรัฐอเมริกา เริ่มจากการขอให้สหรัฐอเมริกาช่วยส่งคนไปท าส ามะโนประชากรท่ี
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาจึงได้ส่งเดมมิ่งไปตอนนั้น เดมมิ่งเริ่มประสบความส าเร็จมาบ้างแล้วจากการใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling methods) และเทคนิคการควบคุมทางสถิ ติ เพื่อเพิ่มผลผลิต
อุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา เดมมิ่งจึงน าเทคนิคการควบคุมทางสถิติมาเผยแพร่ท่ีญี่ปุ่น 

ในเวลา 3 ปีต่อมา สหภาพนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรญี่ปุ่นได้เข้ามาให้ความสนับสนุน
เดมมิ่งในการเผยแพร่ความคิดเรื่องคุณภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต จนกระท่ัง เดมมิ่ง
สามารถต้ังกลุ่มผู้บริหารหลัก เพื่อกระจายความคิดออกไปสู่ผู้บริหารอื่น ๆ ใน พ.ศ. 2493 มีผู้บริหาร
มาเข้าร่วมถึง 400 กว่าคน ผู้บริหารในกลุ่มนี้ ล้วนแต่เป็นผู้น าในบริษัทส าคัญ ๆ เช่น โซนี นิสสัน มิซูบชิ 
และโตโยต้า สาเหตุท่ีท าให้เดมมิ่งประสบความส าเร็จก็ เนื่องมาจากคนญี่ปุ่นได้สนใจการควบคุม
คุณภาพด้วยวิธีการทางสถิติมาก่อน แต่ยังขาดทฤษฎี ทฤษฎีการควบคุมทางสถิติของเดมมิ่งท าให้คน
ญี่ปุ่นเข้าใจ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ คนญี่ปุ่นจึงยอมรับแนวทางของเดมมิ่ง 
นับว่าเดมมิ่งได้มีส่วนช่วยพัฒนาอุตสหกรรมญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 

ต่อมาในภายหลังญี่ปุ่นจึงต้ังรางวัลเดมมิ่ง (Deming prize or deming award) ให้กับ
บริษัทท่ีมีผลงานดีเด่นในด้านคุณภาพมาต้ังแต่ พ.ศ. 2494 จนกระท่ังปี พ.ศ. 2523 โทรทัศน์เอ็นบีซีจึง
น าเอาผลงานของเดมมิ่งกลับไปเผยแพร่ ในสหรัฐอเมริกา ยกย่องให้เดมมิ่งเป็น “บิดาแห่งคล่ืนลูกท่ีสาม 
ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม (Father of the third wave of the industrial revolution)” ช่ือเสียง
ของเดมมิ่งจึงเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวสหรัฐอเมริกาและท่ัวโลก ในสหรัฐอเมริกามีการต้ังกลุ่มศึกษา และ
ด าเนินตามทฤษฎีของเดมมิ่งเป็นจ านวนมาก นอกเหนือจากนั้นยังมีกลุ่มท านองเดียวกันในอังกฤษ 
เนเธอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ หลังเดมมิ่งเกษียณอายุก็ ได้ไปบรรยายในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
ท่ีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง และได้รับแต่งต้ังให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก 
เมื่อปี พ.ศ. 2518 เดมมิ่ง ได้เขียนหนังสือ บทความ และจัดสัมมนาเรื่องคุณภาพเอาไว้เป็นจ านวนมาก 
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เดมมิ่ง เสนอว่า คุณภาพจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และความสามารถในการแข่งขัน มอง
คุณภาพในแง่ของคุณภาพการออกแบบ การลงมือท า การขยายและการให้บริการ คุณภาพจะท าให้
องค์กรอยู่รอดระยะยาว48  วงจรการบริหารเชิงคุณภาพ PDCA เป็นหลักการบริหารท่ีส าคัญส าหรับ
การบริหารองค์กรเพื่อคุณภาพ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้  1) ขั้นตอนของการวางแผน (Plan) คือ การ
คิดค้นหาทางเลือกล่วงหน้าท่ีดีท่ีสุดในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างประหยัด ให้ได้ผลคุ้มค้าท่ีสุด โดย
การด าเนินงานตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบแบบแผน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 2) ขั้นลงมือ
ปฏิบัติ (Do) เป็นการด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ตามขั้นตอน กับการประสานงานกับฝ่ายบริหาร และฝ่ายอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง 3) ขั้นตรวจสอบหรือประเมินผล (Check) การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ตามท่ี
ก าหนดเปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมาย และเพื่อรายงานความคืบหน้าบนการปฏิบัติ ประมวล
ข้อคิดเห็น และข้อผิดพลาดต่าง ๆ และสรุปเพื่อด าเนินการแก้ไขปรับปรุง 4) การแก้ไขปรับปรุง 
(Action) เป็นการน าผลมาวิเคราะห์พิจารณาหาต้นตอสาเหตุข้อบกพร่อง การระดมสมองเพื่อแก้ไข
ปัญหา49 

ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การบริหารสถานศึกษาโดยใช้วงจรการบริหารเชิงคุณภาพ 
PDCA ให้ได้ผลดี จ าเป็นต้องท าตามวงจร PDCA ในทุกส่วนขององค์กร เพื่อให้การบริหารแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาเป็นไปตามวงจรคุณภาพ PDCA สามารถแสดงการประยุกต์ใช้วงจรการบริหารเชิง
คุณคุณภาพ PDCA ดังนี้50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
48 เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, การจัดการคุณภาพ : จาก TQC , ISO 9000 และการประกันคุณภาพ, 

พิมพ์ครั้งท่ี 4, (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2550), 90-91.  
49 สมศักด์ิ คงเท่ียง, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2544), 177.  
50 เรื่องเดียวกัน, 80.  
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แผนภูมิที่ 3 การประยุกต์ใช้วงจรการบริหารเชิงคุณภาพ PDCAในการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 
ท่ีมา : สมศักดิ์ คงเท่ียง, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, 2544), 80. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันการวางแผน (P) การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ 
ต้องการในการจัดการศึกษาของ 

สถานศึกษา 

ภาพรวมของโรงเรียน 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ 

การจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 

การด าเนินการตามแผนพัฒนา
สถานศึกษา 

การแก้ไขปรับปรุงตามเป้าหมาย 
ในแผนพัฒนาการศึกษา 

การประเมินผล การตรวจสอบ 
และการรายงานผล 

ข้ันด าเนินการ (D) 

ข้ันประเมินผล (C) 

ข้ันพัฒนาปรับปรุง (A) 

รายงานการพัฒนา 
การจัดการศึกษา 

มาตรฐานโรงเรียน 

การเข้าสู่วงจร PDCA รอบใหม ่ต่อเนื่องกันไป 
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แนวคิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM – Total Quality Management) 
 TQM (Total Quality Management) เริ่มต้ังแต่ปลายปี 1940 โดยความพยายามของ
บุคคลท่ีมีบทบาทในการบริหารคุณภาพ เช่น Julan, Feigenbaum และ Deming 
 ปรัชญา TQM มุ่งหวังให้บุคลากรทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือกันในการสร้างคุณภาพของ
องค์กร หลักการของ “Kaizen” ในประเทศญี่ปุ่นต้องการให้พนักงานทุกคนค้นหาปัญหาเพื่อการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง TQM สอนให้ป้องกันของเสีย ซึ่งหมายถึง ความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ข้อมูลข่าวสาร หรือความส าเร็จของเป้าหมายท่ีตามลูกค้าท่ัวท้ังภายในและ
ภายนอก รวมท้ังฝ่ายบริหารคาดหวัง TQM ยังหมายรวมถึง ระบบการตรวจหรือสืบค้น เพื่อสามารถ
ระบุปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ได้รับการแก้ไขปรับปรุง โดยสามารถสรุปแนวคิดการบริหาร
คุณภาพท่ัวท้ังองค์กรได้ ดังนี้ (1) เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นส าคัญ (2) ลูกค้าคือหน่วยงานท่ี
ถัดไป(ท้ังภายในและภายนอก) (3) ความเช่ือมั่นในคุณค่าของคน (การบริหารแบบมีส่วนร่วม) (4) 
PDCA พื้นฐานการบริหารงาน (5) ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจมากกว่าความรู้สึก (6) การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง51 
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 PMQA เป็นค าย่อมาจาก Public Sector Management Quality Award แปลเป็น
ภาษาไทยว่า รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งประเทศไทยโดยส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ประยุกต์น ามาจาก MBNQA (รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา) และ TQA (รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย) เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย และก าหนด
เป็น “เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” หรือท่ีเรียกส้ันๆ ว่า PMQA คือ การน าหลักเกณฑ์
และแนวทางการบริหารองค์การท่ีเป็นเลิศ ซึ่งได้ยอมรับเป็นมาตรฐานสากลโลกมาประยุกต์ใช้พัฒนา
ระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัยหลักการประเมินองค์กรด้วยตนเองเป็นการ
ทบทวนส่ิงท่ีองค์กรด าเนินการ เทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เมื่อตรวจพบว่าเรื่องใด
ยังไม่อยู่ในระบบท่ีน่าพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ์ องค์กรจะได้พัฒนาวิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปสู่มาตรฐานระดับสากล52 

                                            
51  วิมล อรรจนพจนีย์, “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการท่ัวท่ังองคกรในภาครัฐ,” 

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 21, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2554): 710-718. 
52  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ พ.ศ. 2558 (กรุงเทพ ฯ: บริษัท วิชั่น พริ้นท์แอนด์มีเดีย จ ากัด, 2557), 9-12. 
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องค์ประกอบของ PMQA 

 สาระส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
หลัก โดยจะขยายความผ่านค าถามท่ีก าหนดไว้ให้ส่วนราชการประเมินสถานภาพของตนเอง คือ ส่วน
ท่ี 1 ลักษณะส าคัญขององค์กร เป็นการอธิบายถึงภาพรวมของส่วนราชการ สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน (ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน) ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง (ประชาชน ส่วน
ราชการ หน่วยงานภายนอก) ส่ิงส าคัญท่ีมีผลต่อการท างานของส่วนราชการ ความท้าทายเชิง
ยุทธศาสตร์ท่ีก าลังเผชิญอยู่ รวมทั้งระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงานของส่วนราชการ (15 ค าถาม) 
ส่วนท่ี 2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการท่ีดีของส่วน
ราชการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานท่ีควรจะเป็น เน้นความสอดคล้องเช่ือมโยงและบูรณาการอย่างเป็น
ระบบ (ท่ีค่อนข้างเข้าใจยาก) มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจประเมินการด าเนินการของส่วนราชการใน
ประเด็นต่าง ๆ ตามหมวดของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ท าให้เห็นโอกาสในการปรับปรุง
กระบวนการของส่วนราชการ น าไปสู่การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่อไป 
ประกอบด้วย 7 หมวด (90 คาถาม) ได้แก่ หมวด 1 การน าองค์กร (วางวิสัยทัศน์ ค่านิยม ทิศทางการ
ท างาน) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ (วางยุทธศาสตร์ การบริหารความเส่ียง การ
ถ่ายทอดเป้าหมายและตัวช้ีวัดขององค์กรไปสู่หน่วยงาน/บุคคล (การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ)) หมวด 
3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย (การรับฟังความเห็นหรือมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน การปรับระบบให้บริการประชาชน การส ารวจความพึงพอใจ) หมวด 4 การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (การจัดการสารสนเทศ การจัดการความรู้) หมวด 5 การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล (ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล : HRM และ HRD การปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม 
ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม กระบวนการสร้างคุณค่า) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ (การลด
ขั้นตอน การเปล่ียนแปลงกระบวนงาน) และหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ (ผลการปฏิบัติงานตาม
มิติการประเมิน 4 ด้าน)53 
 
 
 
 
 
 

                                            
53กรมธนารักษ์ , เก่ียวกับPMQA, เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก 

http://www.treasury.go.th/pv_lamphun/download/article/article_20150407163619.pdf  
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แนวคิดเก่ียวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
 

ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน 
 คุณภาพของคน เป็นปัจจัยหลักสู่ความส าเร็จของการพัฒนาประเทศ และการศึกษาเป็น
ปัจจัยส าคัญของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องท่ีมีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยท่ีครูเป็นปัจจัยหลักสู่ความส าเร็จ
ของการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ครูจึงต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถวิเคราะห์ระบบ
และกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาได้ สามารถก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
การศึกษาได้ และสามารถด าเนินการให้เกิดคุณภาพการศึกษาตามบทบาทหน้าท่ีของครูในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  พร้อมท้ังมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง54 
 ค าว่า คุณภาพ  (QUALITY) มีการกล่าวกันมานานกว่า  40 ปี โดยเริ่มต้นในประเทศ
สหรัฐอเมริกาโดยเป็นการกล่าวถึงคุณภาพในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมและขยายสู่วงการศึกษา
หลังจากท่ีองค์กรการค้าโลก (WTO) ได้ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ ด้วยกลไกการค้าโลกจึงท าให้
ท่ัวโลกสนใจมากขึ้น เช่นเดียวกับประเทศไทย ท่ีให้ความส าคัญกับคุณภาพการศึกษา แต่ความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมได้ถูกเร่งรัด ให้ด าเนินการเมื่อปรากฏเป็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พุทธศักราช 2542 ท่ีให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการบริหารจัดการศึกษาในทุก
สถาบันการศึกษา55 องค์กรอนามัยโลกได้ให้ความหมายของคุณภาพ ว่าเป็นคุณลักษณะและคุณสมบัติ
รวมท้ังหมดของผลผลิต หรือบริการท่ีเป็นไปตามความต้องการท่ีก าหนดไว้ชัดแจ้ง หรือตามแนวท่ีแฝงไว้56 
 การประกันคุณภาพ เป็นวิธีบริหารจัดการเพื่อเป็นหลักประกันหรือสร้างความมั่นใจว่า
กระบวนการหรือการด าเนินงานจะท าให้ได้ผลลัพธ์ท่ีมีคุณภาพตรงตามท่ีก าหนดแนวทางท่ีจะให้ได้ผล
ตามท่ีปรารถนาทุกครั้ง หรือได้ผลเท่ากันทุกครั้งนั้นขึ้นอยู่กับเมื่อครั้ง ท่ีด าเนินการจนได้ผลดีนั้นท า

                                            
54 พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และสุชาติ กิจพิทักษ์, การประกันคุณภาพการศึกษา, เข้าถึง

เมื่อ 11 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก http://www.moe.go.th/wifai/edu%20qa.htm  
55 ด ารง ทวีแสงสกุลไทย, คุณภาพคืออะไร, เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2561, เข้าถึงได้จาก

http://www.chula.ac.th/research/joumal/rj43_907.htm  
56 องค์กรอนามัยโลก,อ้างถึงใน วิฑูรย์ สิมะโชคดี,ฟี .คิว.เอ็ม.คู่มือสู่องค์กรคุณภาพยุค 

2000 (กรุงเทพฯ: ที.พี.เอ พับลิชช่ิง, 2541), 3.  
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อย่างไร หากด าเนินการเหมือนอย่างท่ีเคยทุกครั้ง โดยไม่มีปัจจัยแวดล้อมใด ๆ  มาแทรกซ้อนผลท่ีเกิด
ตามมาก็จะเป็นเช่นนั้นทุกครั้ง การเน้นให้ด าเนินการเหมือนครั้งท่ีได้ผลดีจึงถือเป็นการประกันคุณภาพ 

หากวิธีการแปลผลลัพธ์นั้นได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด และสามารถสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้ได้ถือว่า
ผลลัพธ์นั้นมี “คุณภาพ” 57 
 คณะกรรมการจัดท าพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย  อธิบายว่า การประกัน
คุณภาพการศึกษา (EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE) หมายถึง ระบบและกลไกท่ีสถานศึกษาก าหนด
ขึ้นเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมั่นใจว่า สถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

รวมถึงมีวิธีการและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ท่ีมุ่งหวังและสนอง
ความต้องการของผู้เรียนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนบรรลุมาตรฐานการศึกษาท่ีใช้เป็นเกณฑ์
ประเมินผล เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ การประกันคุณภาพการศึกษามีฐาน
ความคิด 7 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรมน าความรู้  2) น าผลการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน รวมทั้งปรับการเรียนและเปล่ียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ี
ดีมีคุณภาพ 3) ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และสะท้อนความเป็นจริงของคุณภาพของ
สถานศึกษา 4) มาตรฐานการศึกษาต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ และการก าหนดระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานระดับประเทศ  5) 
การประกันคุณภาพภายในเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของชุมชน และการสนับสนุน
จากต้นสังกัด ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นหน้าท่ีขององค์การอิสระ  คือ ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 6) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาควร
แบ่งเป็น ๓ ระบบย่อย คือ ระบบการควบคุมคุณภาพหรือการพัฒนาคุณภาพ  (QUALITY CONTROL) 
ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  (QUALITY AUDIT) และระบบการประเมินคุณภาพ  (QUALITY 

ASSESSMENT) และ 7) การประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา ดังนั้นการประเมิน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงการบริหารการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน58 
 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ให้ความหมายของ 

การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและกระบวนการจัดการของผู้รับผิดชอบ

                                            
57 ชูชาติ วิรเศรณี, ISO 9000 ส าหรับนักบริหารมืออาชีพ, เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2561, 

เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki/  
58 ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, การประกันคุณภาพ, เข้าถึงเมื่อ 21 ธันวาคม 2562, 

เข้าถึงได้จาก http://www.royin.go.th/?knowledges=การประกันคุณภาพ-22-พฤศจิ  



 35 
 
การจัดการศึกษาท่ีจะรับประกันให้สังคมเช่ือมั่นว่า จะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้59 
  
ความหมายของมาตรฐาน 
 จากการศึกษาเอกสารบทความทางวิชาการท้ังต่างประเทศและในประเทศเกี่ยวกับ
มาตรฐานของสถานศึกษา ดังนี้ 
 องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organizaion for Standard : ISO) 
และนิยามค าว่ามาตรฐาน (Standardization) หมายถึง กิจกรรมในการวางข้อก าหนดเกี่ยวเนื่องกับ
ปัญหาความส าคัญท่ีอยู่หรือจะเกิดขึ้นเพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ท่ีมีใช้กันท่ัวไปจนเป็นปกติวิสัยโดยมุ่งให้
บรรลุถึงความส าเร็จสูงสุดตามข้อก าหนดท่ีวางไว้ท้ังนี้เพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงความเหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์กรรมวิธีและการบริการตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
 วิชัย ตันศิริ แยกความหมายของมาตรฐานการศึกษา  เป็นค าส าคัญได้ 3 ค า ได้แก่            
(1) คุณลักษณะ หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นลักษณะส าคัญของการศึกษาในสถานศึกษา  เช่น ผลสัมฤทธิ์  
ส่ิงแวดล้อม (2) คุณภาพ หมายถึง คุณภาพของและคุณลักษณะดังกล่าว เช่น คุณภาพสูง คุณภาพต่ า ใน
นิยามนี้ค าว่า คุณภาพท่ีพึงประสงค์ หมายถึง พึงประสงค์ของสังคมซึ่งผู้จัดต้องก าหนดขึ้นมาว่าคือคืออย่างไร        

(3) มาตรฐาน หมายถึง ความมีบรรทัดฐานท่ียอมรับกันให้เป็นมาตรวัด การก าหนดมาตรฐานก าหนด
ขึ้นโดยผู้รับผิดชอบ60 
 สมศักดิ ์สินธุระเวชญ์ กล่าวว่า มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดทางการศึกษาท่ี
เกี่ยวกับคุณภาพแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก ่(1) มาตรฐานด้านการศึกษาด้านผลผลิต หมายถึง คุณลักษณะ 

คุณภาพท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนท่ีเป็นผลผลิตของหลักสูตร  (2) มาตรฐานการศึกษาด้านปัจจัย 

หมายถึง คุณภาพคน อุปกรณ์ งบประมาณ สถานท่ี เทคโนโลยีจ าเป็นต้องมีต้องใช้ เพื่อน าไปสู่ผลผลิต
ท่ีมีคุณภาพ (3) มาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการ หมายถึงคุณ ภาพของระบบ วิธีการ เทคโนโลยี
เป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ61 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ. ศ. 
2545  ระบุว่าการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ

                                            
59  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , แนวทางการ

ประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต, 4. 
60 วิชัย ตันศิริ, ค าอธิบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2542), 48.  
61 สมศักด์ิ สินธุระเวชญ์, มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิชม 2542), 164.  



 36 
 
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคม  การเรียนรู้และปัจจัย
เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และนิยามมาตรฐานการศึกษาว่า เป็นข้อก าหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงค์ เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริม และ
ก ากับดูแลตรวจสอบการประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา สอดคล้องกับนิยามศัพท์
ของค าว่า มาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ระบุไว้ว่า มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นคุณภาพท่ี
ต้องการให้เกิดในตัวผู้เรียน เป็นส่ิงท่ีผู้เรียนพึงรู้ และพึงปฏิบัติได้เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะท่ีระบุไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ ถือเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับนักเรียน
ทุกคน ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทางการศึกษาท้ังระดับชาติ เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา มี
หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานถือเป็น
เครื่องมือส าคัญในการขับเคล่ือนและพัฒนาการศึกษา ซึ่งมาตรฐานของผู้เรียนถูกก าหนดด้วยตัวชี้วัด
เป็นส่ิงท่ีนักศึกษาพึงรู้และพึงปฏิบัติได้สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้62 
 ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ
ท่ีพึงประสงค์ และเป็นส่ิงท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง ท่ีใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง
ส าหรับส่งเสริมการก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ. ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก  

   1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัย 

ของตนเองได้  
1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้          
1.3  มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญาส่ือสารได้มีพัฒนาทักษะคิดพื้นฐานและ

แสวงหาความรู้ได้ 

                                            
62ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นิยามศัพท์หลักสูตร (กรุงเทพฯ: ชุมนุม

สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 2-3.  
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของ

ท้องถิ่น 
   2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
   2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
   2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง  
   2.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุน

การจัดประสบการณ์ 
   2.6  มีระบบการบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
   3.1  ประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
   3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
   3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  
   3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 

ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก63 
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ. ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 

  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 

  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1)  มีความสามารถในการอ่านการเขียนการส่ือสารและการคิดค านวณ 

                                            
63 “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ.” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135, 
ตอนพิเศษ 235ง (24 กันยายน 2561): 4.  



 38 
 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  

อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา  
3)   มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้

ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
  1.2  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
        1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  
        2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
        3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
        4)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

   2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

   3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  3.2  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเลือกต่อการเรียนรู้ 
   3.3   มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
   3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้64 

                                            
64 เรื่องเดียวกัน.  
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน  
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 

  1.1  ผลการพัฒนาผู้เรียน  
  1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

   1.1  ผลการพัฒนาผู้เรียน 
1)  มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคลท่ีแสดงออกถึงความรู้

ความสามารถทักษะตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

2)  มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่ัวช่วงเช่ือมต่อหรือการส่งต่อ
เข้าสู่การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นหรือการอาชีพหรือการด าเนินชีวิต
ในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1)  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2)  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยตามศักยภาพของ

ผู้เรียนแต่ละบุคคล 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
   2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
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   3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  3.2  ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเลือกต่อการเรียนรู ้
   3.3   มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
   3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้65 

มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 ก าหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษามีจ านวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
มาตรฐานท่ี 2  คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 
มาตรฐานท่ี 3  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

        การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   1.1  ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม 

1.2  ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีทักษะกระบวนการคิดทักษะการ      

แสวงหาความรู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด ารงชีวิต 

1.3  ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความรู้พื้นฐาน 
การศึกษาต่อเนื่อง 
1.4  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถและทักษะใน

การประกอบอาชีพ 
1.5  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

                                            
65 เรื่องเดียวกัน.  
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1.6  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
การศึกษาตามอัธยาศัย 
1.7  ผู้รับบริการได้รับความรู้และหรือประสบการณ์จากการเข้าร่วม

กิจกรรมโครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 
 มาตรฐานที่ 2  คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.1  คุณภาพครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.2  คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 
2.3  คุณภาพส่ือตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2.4  คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
การศึกษาต่อเนื่อง 
2.5  คุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง 
2.6  คุณภาพของหลักสูตรและส่ือการศึกษาต่อเนื่อง 
2.7  คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
การศึกษาตามอัธยาศัย 
2.8  คุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.9  คุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

มาตรฐานที่ 3  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
3.1  การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

หลักธรรมาภิบาล 
3.2  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
3.3  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา66 

 และจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 ก าหนดมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย แบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้ 1)  มาตรฐานการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2)  มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง และ 3)  มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 

                                            
66 กระทรวงศึกษาธิการ, “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560.” 22 พฤศจิกายน 2560. 
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มาตรฐานการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีจ านวน 3 มาตรฐาน
ประกอบด้วย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง
มีประเด็นการพิจารณา จ านวน 8 ประเด็น ประกอบด้วย 

1.1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษา 

1.2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

1.3 ผู้ เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น  

1.4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสามารถในการสร้างสรรค์งาน  ช้ินงาน หรือ
นวัตกรรม  

1.5 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
1.6 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีสุขภาวะทางกาย และสุนทรียภาพ  
1.7 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
1.8 ผู้จบการศึกษาข้ันพื้นฐานน าความรู้ ทักษะพื้นฐานท่ีได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ 
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย  
2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้เรียน  

ชุมชน ท้องถิ่น  
2.2 ส่ือท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ 
2.3 ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
2.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา 

จ านวน 9 ประเด็น ประกอบด้วย 
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม  
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
3.3 การพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา  
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  
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3.6 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ีก าหนด  
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
3.9 การวิจัยเพื่อพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง 
มาตรฐานการศึกษาต่อเนื่อง มีจ านวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา จ านวน 

3 ประเด็น ประกอบด้วย  
1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ และหรือคุณธรรม

เป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 
1.2 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ บนฐาน

ค่านิยมร่วมของสังคม  
1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้น าความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือ

ตัวอย่างท่ีดี 
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา

จ านวน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 
2.1 หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องมีคุณภาพ 
2.2 วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ตรงตาม

หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  
2.3 ส่ือท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้  
2.4 การวัดและประเมินผลผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 
2.5 การจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา

จ านวน 9 ประเด็น ประกอบด้วย 
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม  
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
3.3 การพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา  
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  
3.6 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ีก าหนด  
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
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3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
3.9 การวิจัยเพื่อพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย 
มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย มีจ านวน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่งมีประเด็นการ

พิจารณา จ านวน 1 ประเด็น ประกอบด้วย 
1.1 ผู้รับบริการมีความรู้ หรือทักษะ หรือประสบการณ์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

โครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา 

จ านวน 4 ประเด็น ประกอบด้วย  
2.1 การก าหนดโครงการ หรือกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  
2.2 ผู้จัดกิจกรรมมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  
2.3 ส่ือ หรือนวัตกรรม และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
2.4 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา

จ านวน 9 ประเด็น ประกอบด้วย 
3.1 การบริหารจัดการของสถานศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วม  
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
3.3 การพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา  
3.4 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ  
3.5 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  
3.6 การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามบทบาทท่ีก าหนด  
3.7 การส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
3.8 การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
3.9 การวิจัยเพื่อพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา67 

 

                                            
67 กระทรวงศึกษาธิการ, “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย,” 6 ธันวาคม 2562. 
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แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและกระบวนการจัดการของ
ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาท่ีจะรับประกันให้สังคมเช่ือมั่นว่า จะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
ครบถ้วนตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้68 
  มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ กระบวนการการด าเนินงาน 

รวมถึงคุณภาพท่ีพึงประสงค์ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดขึ้น
สามารถใช้เป็นหลักในการส่งเสริมและก ากับดูแล  ตรวจสอบ ประเมินผล และประกันคุณภาพทาง
การศึกษา ซึ่งมาตรฐานการศึกษาในบริบทนี้ จะเป็นมาตรฐานท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของการจัด
การศึกษาโดยองค์รวม ซึ่งก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาท่ีท าให้เกิดโอกาสท่ีเท่าเทียมกันในการ
พัฒนาคุณภาพ เพราะสถานศึกษาทุกแห่งรู้ว่าเป้าหมายการพัฒนาท่ีแท้จริงเป็นอย่างไร การก าหนดให้
มีมาตรฐานการศึกษาจึงเป็นการให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา 2 ประการ คือ  
  1. สถานศึกษาทุกแห่งมีเกณฑ์เปรียบเทียบกบัมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. มาตรฐานท่ีท าให้สถานศึกษาเข้าใจชัดเจนว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควรไปใน
ทิศทางใด 

ดังนั้น การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพื่อประเมินความก้าวหน้าหรือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการตรวจสอบ ยืนยันผลการประเมินคุณภาพภายใน นั้น จึงเป็นแนวทาง
หนึ่งในการกระตุ้นการปฏิบัติงานในด้านบริหารและจัดการศึกษา นอกจากนี้ การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษายังเป็นการก าหนดความคาดหวังให้แก่ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน สังคม และ
หน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา หากไม่มีมาตรฐานการศึกษา สาธารณชนก็จะ
ไม่ทราบว่าสาระส าคัญท่ีแท้จริงของการจัดการศึกษาอยู่ท่ีใด การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันต้องไปใน
ทิศทางใด คุณภาพการจัดการศึกษาแต่ละแห่งมีจุดเด่น จุดควรพัฒนา ในเรื่องใดบ้างท่ีสอดคล้องกับ
บริบทและความต้องการของผู้เรียน เนื่องจากไม่มีเครื่องช้ีวัดเทียบเคียง ท าให้ขาดความรับผิดชอบต่อ
สาธารณชน การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาท าให้สถานศึกษาต้องถือเป็นความรับผิดชอบท่ีจะท า
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งครูต้องจัดการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพการบริหารจัดการ 

ตลอดจนคุณภาพด้านการจัดสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และมีกิจกรรม โครงการท่ี
ส่งเสริม สนับสนุน และเสนอต่อหน่วยงานโดยต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงนโยบายของรัฐ 

และมาตรฐานยังเป็นแนวทางให้สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ให้การสนับสนุน 

                                            
68 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , แนวทางการ

ประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต , 
(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2561), 4.  
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ส่งเสริมสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้ เพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามความ
คาดหวังของชุมชนและสังคมต่อไป 
 
หลักการการประกันคุณภาพภายใน 
 หลักการการประกันคุณภาพภายใน มีดังนี้ 

1) จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ สถานศึกษาต้องร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจับผิด แต่เป็นการพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน 

2) การท่ีจะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  ตามข้อ 1 ต้องท าให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการและการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ใช่
เป็นกระบวนการท่ีแยกส่วนจากการด าเนินงานตามปกติ  โดยสถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีมีเป้าหมายชัดเจน  ท าตามแผน ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ มีความโปร่งใส และมีจิตส านึกในการพัฒนา
คุณภาพการท างาน 

3) การประกันคุณภาพเป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ท้ังผู้บริหาร ครู และ 
บุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา ซึ่งในการด าเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง  เช่น ผู้เรียน ชุมชน หรือ
หน่วยงาน โดยต้นสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วางแผนติดตาม ประเมินผล พัฒนา
หรือปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียน/
ผู้รับบริการ ได้รับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ69 
 
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
  การประกันคุณภาพการศึกษา มีความส าคัญ 3 ประการ คือ 

1) ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีน่าเช่ือถือ เกิด
ความเช่ือมั่นและสามารถตัดสินใจเลือกรับบริการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานได้ 

2) ท าให้สถานศึกษาตระหนักถึงการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  ซึ่งจะเป็นการคุ้มครอง
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ และเกิดความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

3) ท าให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐาน
อย่างจริงจัง ซึ่งมีผลให้การศึกษามีพลังท่ีจะพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและ
ต่อเนื่อง 

                                            
69 เรื่องเดียวกัน, 5.  
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การก ากับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

สถานศึกษาควรก าหนดให้มีระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ  

และการประเมินคุณภาพ ตามตัวบ่งช้ีท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ผู้เรียน ผู้รับบริการ ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 

และสาธารณชน เกิดความมั่นใจว่าสถานศึกษาสามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งการก าหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ภายใน ควรประกอบด้วย 3 ระบบ ดังนี้ 
 1) ระบบการควบคุม และพัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ การควบคุม
คุณภาพการศึกษา หรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการจัดให้มีระบบและกลไกการด าเนินงานท่ี
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสถานศึกษาควรจัดให้มีระบบ
และกลไกการควบคุมคุณภาพภายใน โดยใช้ปรัชญา วิสัยทัศน์ อ านาจและบทบาทหน้าท่ี รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศจากการด าเนินงานของสถานศึกษาท่ีผ่านมา เป็นข้อมูลต้ังต้นในการวางแผนและพัฒนา 
ระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ 

2) ระบบการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพภายในเป็นกระบวนการหนึ่ง 
ของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ และแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไข การตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีแนวทางโดยสถานศึกษาต้องจัดให้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หรือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพื่อท าหน้าท่ีในการวิเคราะห์ว่าสถานศึกษามีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการน า
ระบบและกลไกไปด าเนินการจนปรากฏผลการด าเนินงานเป็นท่ีประจักษ์ พร้อมท้ังให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ท้ังนี้ การตรวจสอบคุณภาพให้พิจารณาจากข้อมูลผลการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามกระบวนการและกลไกท่ี
สถานศึกษาก าหนดขึ้น ผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย นโยบายและจุดเน้นของส านักงาน กศน. นโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี พร้อมท้ังหลักฐานเอกสารต่าง ๆ 

3) ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาการประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการ
ท่ีต่อเนื่องจากการตรวจสอบคุณภาพ แต่ในระบบการประเมินคุณภาพจะเน้นการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ว่าการด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด
มากน้อยเพียงไร ซึ่งกรอบการประเมินจะประเมินตั้งแต่ ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) 
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และผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output/Outcome) ซึ่งเป็นผลมาจากการก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี น าไปสู่การด าเนินงานจนเกิดเป็นผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ซึ่งการประเมินคุณภาพภายในจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง และการประเมินตนเอง พร้อมท้ัง
จัดท ารายงานประเมินตนเองส่งไปยังหน่วยงานโดยต้นสังกัดเพื่อทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการ
ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป70 
 
การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 กรอบมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มี 3 มาตรฐาน คือ  
 1. มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ เป็นการให้ความส าคัญกับผลการ
ด าเนินงานท่ีเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาและการให้บริการของสถานศึกษาท่ี
ด าเนินการ โดยเฉพาะท่ีเกิดกับผู้เรียน/ผู้เข้ารับการอบรม/ผู้รับบริการ ซึ่งสถานศึกษาต้องเป็นผู้
ก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน/ผู้เข้ารับการอบรม/ผู้รับบริการ เพื่อให้เป็นไป
ตามศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา และต้องผ่านความเห็นชอบจากส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.  
 2. มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ เป็นการให้ความส าคัญกับ
บุคลากร กระบวนการจัดการศึกษา ท่ีท าให้เกิดกิจกรรมตามพันธกิจ บทบาทและหน้าท่ีของ
สถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการ เป็นส าคัญ ได้แก่ ครู วิทยากร ผู้จัดกิจกรรม หลักสูตร ส่ือ 
กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมของการจัดการศึกษา/การให้บริการ การวัดและการประเมินผล เป็นต้น 
 3. มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา เป็นการให้ความส าคัญ
กับผู้บริหารในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
การศึกษาของสถานศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา  

ท้ังนี้ กรอบมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท้ัง 3 มาตรฐาน 
จะเป็นมาตรฐานท่ีสถานศึกษาจะใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาสามารถใช้แนว
ทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยท่ีส านักงาน กศน. จัดท าขึ้น หรือสถานศึกษาสามารถจัดท าแนวทางการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขึ้นใหม่ได้โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ท้ังนี้สถานศึกษาสามารถพัฒนามาตรฐาน

                                            
70 เรื่องเดียวกัน, 6.  
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การศึกษาของสถานศึกษาในส่วนท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของสถานศึกษาเพิ่มเติมได้ตามศักยภาพและ
บริบทของสถานศึกษา71 

อย่างไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งแต่ละมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีท่ีก าหนดมีความสัมพันธ์และ
เช่ือมโยงเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน ต้ังแต่ปัจจัยป้อน กระบวนการ และผลผลิต ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น โดย
เริ่มต้นต้ังแต่มาตรฐานประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา มาตรฐานท่ีเป็นคุณภาพการจัด
การศึกษา/การให้บริการ ซึ่งจะส่งผลต่อมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
 
การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการน าเสนอ
ข้อมูลผลการด าเนินงานในการจัดและพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดไว้ในประกาศ (ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560) ซึ่งจะพิจารณาผลการด าเนินงานด้วยการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และตัดสินระดับคุณภาพท่ีเป็นไปตามประเด็นการพิจารณาหรือ
เกณฑ์การประเมิน โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความรู้ ความช านาญเกี่ยวกับเรื่องท่ีท าการประเมิน 
เพื่อให้ทราบว่าผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของสถานศึกษานั้น มีกิจกรรมหรืองานใดท่ีท าได้ดี หรือมี
กิจกรรมหรืองานใดท่ีควรได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ให้เป็นท่ี
ยอมรับแก่ผู้เรียน ผู้เข้ารับการอบรม ผู้รับบริการ และต่อสาธารณชน 
 ท้ังนี้ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. ต้องด าเนินการใน 
2 ลักษณะ ประกอบด้วย 
 1) การประเมินตนเองของสถานศึกษา  
 2) การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  
 ซึ่งถือเป็นการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามกฎกระทรวง ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพภายในส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษานอกระบบ พ.ศ. 2555 
 

1) การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 การประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีต้องตรวจสอบ และ
ประเมินตนเองตามสภาพและบริบทของสถานศึกษา โดยให้ความส าคัญกับการประเมินเชิงคุณภาพ
กับการประเมินเชิงปริมาณควบคู่กันไป ซึ่งสถานศึกษาต้องก าหนดค่าเป้าหมายผลการด าเนินงานของ

                                            
71 เรื่องเดียวกัน, 7.  
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สถานศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลเทียบเคียง ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามค่า
เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้หรือไม่ รวมถึงเป็นไปตามภารกิจของสถานศึกษาหรือไม่ โดยให้ยึด
หลักการด าเนินงานเพื่อพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 การประเมินตนเองของสถานศึกษา ควรมีเป้าหมายการประเมินเพื่อการพัฒนา โดย
พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา มีความ
น่าเช่ือถือ และสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ เพื่อสะท้อนคุณภาพการด าเนินงานตามมาตรฐาน
ได้อย่างชัดเจน  
 ท้ังนี้  คณะบุคคลท่ีท าหน้าท่ีประเมินคุณภาพตนเองของสถานศึกษาควรศึกษา
รายละเอียดมาตรฐานตัวบ่งช้ี ประเด็นการพิจารณา และเกณฑ์การให้คะแนนท่ีก าหนด ให้เกิดความ
เข้าใจก่อนด าเนินการประเมินตนเองของสถานศึกษา ด าเนินการประเมินตนเองและเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self – Assessment Report) โดยก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ และ
ขั้นตอนการประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังนี้ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ควรมีจ านวน 3-5 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 
1.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา ท าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
2. บุคลากรของสถานศึกษาผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการด าเนินงานของ

สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 2-3 คน 
ท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการประเมิน 

3. บุคลากรของสถานศึกษาผู้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และมี
ความสามารถในการประสานงาน และจัดท าเอกสารรายงาน จ านวน 1 คน ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ 

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
 1.  น าเสนอข้อมูลตามส่ิงท่ีค้นพบ ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ตามสภาพจริง ของสถานศึกษา 

2.  มีความซื่อสัตย์ต่อผลการประเมินท่ีได้ เพื่อให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 3.  ด าเนินการประเมินตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ อย่างมีเหตุผล ไม่อคติ หรือล าเอียง 
 ขั้นตอนการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ก่อนการประเมิน 
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1.  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามองค์ประกอบและจรรยาบรรณ 
ของคณะกรรมการประเมินท่ีก าหนด เพื่อท าหน้าท่ีในการประเมิน และจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 

2.  คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประชุม ทบทวนรายละเอียดมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี ประเด็นการพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ก่อนการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
 ระหว่างการประเมิน 

3.  ด าเนินการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีน่าเช่ือถือ โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เช่น ศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์ สังเกต เป็นต้น 
และบันทึกข้อมูล หลักฐาน เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการประเมิน 

4.  ด าเนินการประเมินตามมาตรฐาน และตัวบ่งช้ี  
 หลังการประเมิน 

5.  ร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินตนเอง 
6.  จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
7.  เสนอรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ  
8.  สถานศึกษาเสนอรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ไปยังส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 

เพื่อทราบและตรวจสอบความถูกต้อง และให้ส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. รวบรวมส่งไปยังส านักงาน กศน. 
9.  สถานศึกษารายงานและเปิดเผยผลการประเมินตนเองต่อสาธารณชน เช่น ครู 

บุคลากรในสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้รับบริการ ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่ง
สามารถด าเนินการได้หลายวิธี เช่น การน าเสนอผ่าน Website ของสถานศึกษา ส่ือออนไลน์ แผ่นพับ 
เสียงตามสาย การช้ีแจงผ่านการประชุม เป็นต้น 
 2) การประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
 การประเมินสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เป็นการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามกฎกระทรวง 
ก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในส าหรับสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษานอก
ระบบ พ.ศ. 2555 ข้อ 5 ให้ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
หรือส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร มีหน้าท่ี
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ หรือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต ท่ีอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
และด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดอย่างน้อย 1 
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ครั้ง ภายใน 3 ปีงบประมาณ และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมท้ังเปิดเผยผลการประเมิน คุณภาพ
ภายในต่อสาธารณชน72 
 

ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายท่ีก าหนดโครงสร้าง อ านาจหน้าท่ีการบริหารงาน
ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยก าหนดให้มีหน่วยงาน 
สถานศึกษาในสังกัด คือ ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/ 
กรุงเทพมหานคร และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/ เขต มีสถานะเป็น
สถานศึกษาในสังกัด73  ส าหรับส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร มีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต จ านวน 50 แห่ง เป็น
สถานศึกษาในสังกัด โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มศูนย์ ตามการแบ่งพื้นท่ีปกครองของกรุงเทพมหานคร 
ดังนี้ 

1. กลุ่มศูนย์ กศน. โซนกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขต จ านวน 9 แห่ง คือ 

 1.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดินแดง 
 1.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต 
 1.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
 1.4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท 
 1.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนคร 
 1.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตราชเทวี 
 1.7 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวังทองหลาง 
 1.8 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสัมพันธวงศ์ 
 1.9 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตห้วยขวาง 

                                            
72 เรื่องเดียวกัน, 9-11. 
73 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, พระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551. (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท., 2551), 
22-25.  
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2. กลุ่มศูนย์ กศน. โซนกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขต จ านวน 7 แห่ง คือ 

 2.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตจตุจักร 
 2.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดอนเมือง 
 2.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางเขน 
 2.4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางซื่อ 
 2.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตลาดพร้าว 
 2.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสายไหม 
 2.7 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหลักส่ี 
3. กลุ่มศูนย์ กศน. โซนกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขต จ านวน 9 แห่ง คือ 
 3.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตคลองสามวา 
 3.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตคันนายาว 
 3.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกะปิ 
 3.4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบึงกุ่ม 
 3.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตประเวศ 
 3.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตมีนบุรี 
 3.7 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตลาดกระบัง 
 3.8 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสะพานสูง 
 3.9 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหนองจอก 
4. กลุ่มศูนย์ กศน. โซนกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยเขต จ านวน 10 แห่ง คือ 
 4.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตคลองเตย 
 4.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางคอแหลม 
 4.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางนา 
 4.4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก 
 4.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตปทุมวัน 
 4.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระโขนง 
 4.7 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานนาวา 
 4.8 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัฒนา 
 4.9 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง 



 54 
 

 4.10 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสาทร 
5. กลุ่มศูนย์ กศน. โซนกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขต จ านวน 8 แห่ง คือ 
 5.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตคลองสาน 
 5.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตจอมทอง 
 5.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตตล่ิงชัน 
 5.4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทวีวัฒนา 
 5.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี 
 5.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย 
 5.7 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่ 
 5.8 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางพลัด 
6. กลุ่มศูนย์ กศน. โซนกรุงธนใต้ ประกอบด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยเขต จ านวน 7 แห่ง คือ 
 6.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ 
 6.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางขุนเทียน 
 6.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางแค 
 6.4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางบอน 
 6.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ 
 6.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตราษฎร์บูรณะ 
 6.7 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหนองแขม 
 
นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศก าหนดอ านาจและหน้าท่ีของสถานศึกษา พ.ศ. 2551 

ก าหนดให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต  มีหน้าท่ี ดังนี้ 
1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
3. ด าเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
4. จัด ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริในพื้นท่ี 
5. จัด ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร ส่ือ กระบวนการเรียนรู้ และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ 
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7. ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้แลประสบการณ์ 
8. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
9. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
10. ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
11. ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย74 
 

แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ก าหนดปรัชญา 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์เพื่อเป็นทิศทางหรือเป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต ตลอดจน
ตัวชี้วัดความส าเร็จการด าเนินงาน  มีรายละเอียดดังนี้ 

ปรัชญา 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาคิดเป็น 
วิสัยทัศน์ 
คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตท่ี

เหมาะสม กับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะท่ีจ าเป็นในโลก
ศตวรรษท่ี 21 

พันธกิจ 
1.  จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อ

ยกระดับ การศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัย พร้อม
รับการเปล่ียนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมท้ังการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียน และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ในรูปแบบต่าง ๆ 

3.  ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง  

                                            
74กระทรวงศึกษาธิการ. “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการก าหนดอ านาจและหน้าท่ีของ

สถานศึกษา พ.ศ. 2551.” 25 มีนาคม 2551.  
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4.  พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ส่ือและนวัตกรรม การวัดและ
ประเมินผล ในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 

5.  พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ 
1.  ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมท้ังประชาชนท่ัวไปได้รับ

โอกาสทางการศึกษา ในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความ
ต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

2.  ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และความเป็นพลเมือง อันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อ
พัฒนาไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
ส่ิงแวดล้อม 

3.  ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ี
เหมาะสม สามารถคิด วิเคราะห ์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมท้ังแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
อย่างสร้างสรรค์  

4.  ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีวินัยรักการอ่าน เพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
5.  ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงาน

การศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
6.  หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ

ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 
7.  หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาส่ือ และการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังตามความต้องการของประชาชนและชุมชน ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

8.  บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

9.  หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1.  จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีได้รับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายตามสิทธิท่ีก าหนดไว้  
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2.  จ านวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการ
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ 

3.  จ านวนผู้รับบริการในพื้นท่ีเป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต 
4.  จ านวนผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรท่ีก าหนดของกิจกรรมสร้างเครือข่ายดิจิ ทัล

ชุมชนระดับต าบล 
5.  จ านวนประชาชนท่ีเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 

(ระยะส้ัน) ส าหรับประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. 
6.  จ านวนประชาชนท่ีเข้ารับการอบรมให้มีความรู้ในอาชีพการเกษตร ท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบท

และความต้องการของพื้นท่ีชุมชน 
7.  จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าถึงบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
8.  จ านวนนักเรียน นักศึกษาท่ีได้รับบริการติวเข้มต็มความรู้ 
9.  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
10.  ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาท่ีมีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดท าฐานข้อมูล 

ชุมชนและการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

11.  จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

12.  จ านวนองค์กรภาคส่วนต่าง  ๆท้ังในและต่างประเทศ ท่ีร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1.  ร้อยละของก าลังแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ได้รับ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2.  ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอก

ระบบโรงเรียน (N-NET) 
3.  ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาท่ีได้รับบริการติวเข้มเต็ม

ความรู้เพิ่มสูงขึ้น 
4.  ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสามารถอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็นตาม

จุดหมายของกิจกรรม 
5.  ร้อยละผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษานอกระบบ ท่ีสามารถน าความรู้ความเข้าใจไป

ใช้ได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรมท่ีก าหนด 
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6.  ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
พัฒนาอาชีพตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

7.  ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารด้านอาชีพ (ระยะส้ัน) มีความรู้ในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 

8.  ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านเกณฑ์การ
อบรมตามหลักสูตรท่ีก าหนด 

9.  ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได้ 

10.  ร้อยละของต าบล/แขวงท่ีมีปริมาณขยะลดลง 
11.  ร้อยละการอ่านของคนไทยเพิ่มข้ึน 
12.  ร้อยละของครู กศน. ท่ีสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ได้

อย่างสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
13.  ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการด าเนินงานของหน่วยงาน 
นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
    1.1  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลท่ี 10 
    1.2  การพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นท่ีพิเศษ 
2.  ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาก าลังคน  การวิ จัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    2.1  ขับเคล่ือน กศน. สู่ “Smart Onie” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ท่ี

เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
    2.2  พัฒนาก าลังคนให้เป็น “Smart Digital Persons (SDPs) มีทักษะด้านภาษา 

และทักษะดิจิตอล เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
    3.1  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
    3.2  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตร (Smart Farmer : เกษตรกรปราดเปรื่อง) 
    3.3  ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) 
    3.4  เพิ่มอัตราการอ่านของประชาชน 
    3.5  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู่ “วิสาหกิจชุมชน” ชุมชนพึ่งตนเอง ท าได้ ขายเป็น” 
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    3.6 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 

    3.7  ยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
    4.1  ส่งเสริมการน าระบบคูปองการศึกษามาใช้ 
    4.2  สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-Learning 
    4.3  เพิ่มอัตราการรู้หนังสือ และยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน 
    4.4  ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจ าการ รวมท้ังกลุ่มเป้าหมาย

พิเศษอื่น  ๆ
    4.5  พลิกโฉม กศน. ต าบล สู่ “กศน. ต าบล 4G” 
    4.6  ประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร หรือภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีมีแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ 
5.  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม 
    5.1  ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชน 
    5.2  สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว 
    5.3  ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
    6.1  พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็น

ระบบ และเช่ือมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการบริหารจัดการและ
บูรณาการข้อมูลของประชาชนอย่างเป็นระบบ 

6.2  ส่งเสริมการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) ในการบริหารจัดการ เช่น ระบบ
การลา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขอใช้รถราชการ และ ระบบการขอใช้ห้องประชุม เป็นต้น 

6.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ท้ัง
ระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการ และระบบการรายงานผลการด าเนินงานประจ าป ีรวมท้ังระบบการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา 

6.4  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้ และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่งให้
ตรงกับสายงาน หรือความช านาญ 

ภารกิจต่อเนื่อง 
1.  ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
    1.1  การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    1.2  การส่งเสริมการรู้หนังสือ 
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    1.3  การศึกษาต่อเนื่อง 
    1.4  การศึกษาตามอัธยาศัย 
2.  หลักสูตร ส่ือ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการ

ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 
    2.1  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
    2.2  ส่งเสริมการพัฒนาส่ือแบบเรียนส่ืออิเล็กทรอนิกส์และส่ืออื่น ๆ 
    2.3  พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลให้มีความทันสมัย 
    2.4  พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษาและการเทียบโอนความรู้และ

ประสบการณ์ 
    2.5  พัฒนาระบบวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรทุกหลักสูตร  
    2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย 
    2.7  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
3.  ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
    3.1  ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
    3.2  พัฒนาการเผยแพร่การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    3.3  พัฒนาสถานีวิทยุศึกษาและสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา 
    3.4  พัฒนาระบบการให้บริการส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    3.5  พัฒนาวิจัยติดตามประเมินผลด้านการใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
4.  ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ 
    4.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    4.2  จัดท าฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน. 
    4.3  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการด าเนินงาน 
    4.4  พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
    4.5  จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
5.  ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นท่ีบริเวณชายแดน 
    5.1  พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    5.2  พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
    5.3  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 
6.  ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    6.1  การพัฒนาบุคลากร 
    6.2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอัตราก าลัง 
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    6.3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
    6.4  การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล75 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
งานวิจัยในประเทศ 
 ศศิพร รินทะ ได้ศึกษาการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล: 
กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองคง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 ผลการศึกษาพบว่า     
1) ด้านการน าองค์การ โรงเรียนเมืองคงมีการบริหารจัดการ เพื่อช้ีน าการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของโรงเรียน และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ผู้บริหารมี
วิธีการส่ือสารกับบุคลากรในโรงเรียนท่ีหลากหลายและเหมาะสม ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน และได้มีการพัฒนาความเป็นผู้น าในให้กับบุคลากรด้วยการกระจายอ านาจ
อย่างท่ัวถึง อีกท้ังผู้บริหารได้แสดงพฤติกรรมเป็นแบบอย่าง และสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมท่ีมีจริยธรรม และวิธีปฏิบัติท่ีแสดงถึงความเป็นพลเมืองดี 2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
โรงเรียนเมืองคงมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน และมีการจัดสรร
ทรัพยากรให้เพียงพอท่ีจะท าให้แผนปฏิบัติการบรรลุความส าเร็จสอดคล้องตรงตามเป้าหมายของโรงเรียน 
มีกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน 3) ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนเมืองคงมีการบริหารจัดการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ทุกภาคส่วน มีส่วน
ร่วม เพื่อปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา สอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของโรงเรียน และ
เป็นท่ีพอใจของสังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) ด้านการคิด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
โรงเรียนเมืองคงมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเลือก รวบรวมวิ เคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศ และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังการทบทวนผลการด าเนินการและได้น าผล
การทบทวนไปปรับปรุงผลการด าเนินการไปใช้ เพื่อผลักดันให้เกิดการปรับปรุงผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และยกระดับมาตรฐานการศึกษา 5) ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร โรงเรียนเมืองคงมีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการสร้างความผูกพันและความสามัคคีให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นในการท างานอย่างเต็มศักยภาพ 
ได้มีการพัฒนาและการจัดการบุคลากร เพื่อให้ใช้ศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มท่ี ในการสร้างสรรค์ 

                                            
75 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, นโยบายและ

จุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561, เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 
2561, เข้าถึงได้จาก https://drive.google.com/file/d/1yXt27GuC-j9nvaeI_U5TMi3SKHjvV-
47/view 
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และพัฒนาโรงเรียนสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 6) ด้านการกระจายกระบวนการ โรงเรียนเมืองคง
มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีเป็นระบบ และครอบคลุมงานทุกฝ่าย พร้อมท้ัง มีการก าหนด
แนวทางเพื่อมุ่งพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน อีกท้ังมีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
เพื่อให้เกิดนวัตกรรมในโรงเรียน76 
 ละมุล รอดขัวญ ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคใต้ตอนบน ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาสภาพ
การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหลังผ่านการประเมินรอบสอง พบว่า 
สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษา ด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดให้มีการติดตาม การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดท ารายงาน
ประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ส่วนการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ และการจัดมีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง 
2) สภาพปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหลังผ่านการประเมินรอบสอง 
พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษายังขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาไม่ให้
ความส าคัญ เครื่องมือในการด าเนินงานไม่หลากหลาย ขาดรูปแบบและแนวทางท่ีดีในการด าเนินงาน 
3) ผลการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ภาคใต้ตอนบน พบว่า รูปแบบ คือ คู่มือการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน มีส่วนประกอบท่ีส าคัญ คือ ค าช้ีแจงการใช้คู่มือ เนื้อหาซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 บทน า ส่วนท่ี 2 แนวทางการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ และส่วนท่ี 3 
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท่ีมีความเหมาะสมและ 
มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงในระดับมาก77 
 ดุจดาว ศิริวาลย์ ได้ศึกษาแนวทางการน านโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่การปฏิบัติ
ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการศึกษา

                                            
76 ศศิพร รินทะ, “การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล : 

กรณีศึกษาโงเรียนเมืองคง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31” (รายงานการศึกษา
อิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยของแก่น, 2555), 106-107.  

77 ละมุล รอดขวัญ, “การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ภาคใต้ตอนบน” (ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2555), ง.  
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พบว่า แนวทางการน านโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ประกอบด้วย 1) ด้านนโยบาย โรงเรียนควรสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
โดยการช้ีแจงหรือประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ สร้างความตระหนักให้กับผู้ปฏิบัติ ควรปรับเปล่ียน 
เป้าหมายนโยบายท่ีมีความยืดหยุ่น จัดท าคู่มือประมวลแบบแผนในการปฏิบัติงานท่ีมีความชัดเจน    
2) ด้านทัศนคติ โรงเรียนควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจ เห็นด้วยและให้
การสนับสนุนในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารควรท าความ
เข้าใจกับครูในการน าหลักสูตรไปใช้ และค านึงถึงความเช่ือของชุมชน 3) ด้านการส่ือข้อความ ควรมี
การช้ีแจงนโยบายก่อนการด าเนินการ โดยใช้การส่ือสารแบบสองทาง ผู้บริหารควรมีการส่ือข้อความ 
ท่ีชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลาย และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
4) ด้านเงื่อนไขทางสังคมและเศรษฐกิจ โรงเรียนควรท าความเข้าใจกับชุมชน สังคม ผู้ปกครอง 
เกี่ยวกับความส าคัญของการจัดโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อให้ชุมชน สังคมเห็นพ้องและพร้อมให้การสนับสนุน 
5) ด้านทรัพยากร ควรจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอและสนองจุดเน้นของโรงเรียน จัดแหล่งเรียนรู้ วัสดุ
ครุภัณฑ์ท่ีทันสมัย และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 6) ด้านกฎระเบียบ
ข้อบังคับ โรงเรียนควรมีการด าเนินการภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมีข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
บุคลากรของโรงเรียน ในการด าเนินงานให้มีความยืดหยุ่น ควรใช้หลักการบริหารบุคคลในสถานการณ์
ต่าง ๆ 7) ด้านคุณลักษณะและสมรรถนะ โรงเรียนควรมีลักษณะของการบริหารงานท่ีเน้นการพัฒนา
แบบองค์รวม ได้แก่ เน้นการประกันคุณภาพ การปฏิรูปครู และการปฏิรูประบบ การบริหารโดยการ
ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม ควรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกัน ครูควรมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และ
ออกแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สามารถใช้ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน78 
 ปาณิสรา สิงหพงษ์ ได้ศึกษาการบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติท่ีส่งผลต่อ
การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี 
ผลการศึกษาพบว่า 1) การบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
2) การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร 
ตามแนวทางรางวัลมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติกับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 4) การบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติส่งผลต่อ 

                                            
78 ดุจดาว ศิริวาลย์, “แนวทางการน านโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555), 154-158. 
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การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี 
อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0579 
 ศรีนวล มีศรีสวัสด์ิ ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
ส าหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1) ระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
ส าหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา มีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ การบริหารจัดการคุณภาพด้านปัจจัย
น าเข้า (Input) ประกอบด้วย การเตรียมการปฏิบัติงาน คือ นโยบาย วัตถุประสงค์ บุคลากร สถานท่ี 
งบประมาณ ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี การบริหารจัดการคุณภาพด้านกระบวนการ (Process)  
ประกอบด้วย กระบวนการปฏิบัติงาน คือ การวางแผน (Plan) การลงมือท า (Do) การตรวจสอบ (Check) 
และการปรับปรุงแก้ไข (Action) และการบริหารจัดการคุณภาพด้านผลผลิต (Output) ประกอบด้วย
ผลของการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้น คือ 1. ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 2. ผลท่ีเกิดกับครู 3. ผลท่ีเกิดกับโรงเรียน  
4. ผลท่ีเกิดกับชุมชน 2) ผลการประเมินระดับการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความพึงพอใจการใช้ระบบและความสามารถในการ
ปฏิบัติจริงของระบบในระดับมากท่ีสุด ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่มีความพึงพอใจ 
การใช้ระบบและความสามารถในการปฏิบัติจริงของระบบในระดับมาก ส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียน
ขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง มีความพึงพอใจการใช้ระบบและความสามารถในการปฏิบัติจริง
ของระบบในระดับมากท่ีสุด ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดใหญ่มีความพึงพอใจการใช้ระบบและ
ความสามารถในการปฏิบัติจริงของระบบในระดับมาก ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนหลังจาก
ทดลองใช้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โรงเรียนท้ัง 3 ขนาดมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีและดีมากทุกมาตรฐาน80 
 ศิริลักษณ์ สิงขรณ์ ได้ศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อการด าเนินงานการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 

                                            
79 ปาณิสรา สิงหพงษ์, “การบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติท่ีส่งผลต่อการ

เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2555), 106-123.  

80 ศรีนวล มีศรีสวัสด์ิ, “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา,” วารสารการศึกษาปริทัศน์ 27, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2555): 57. 
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ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อการด าเนินงานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก81 
 ราตรี ศรีไพรวรรณ และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ได้ศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีอยู่ในระดับมาก 
เป็นอันดับท่ี 1 คือ ด้านการน าองค์การ ส่วนสภาพอันพึงประสงค์ฯ ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ
ทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน 2) กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ กลยุทธ์ผูกใจผู้ปฏิบัติงาน กลยุทธ์ปรับปรุงการ
บริหารผลการด าเนินงาน และกลยุทธ์ปรับปรุงระบบและกระบวนการ82 
 ปทิตตา ธนันไชย ได้ศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ผลการศึกษาพบว่า 1) การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 อยู่ใน
ระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 38 จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า ไม่แตกต่างกัน และ
จ าแนกตามประสบการณ์ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0583 
 ยุภาวรรณ โมรัฐเถียร ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การเตรียมความพร้อมของรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 2) การด าเนินงานของรูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ     

                                            
81 ศิริลักษณ์ สิงขรณ์, “ความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อการด าเนินงานการบริหาร

จัดการด้วยระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 39” (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555), 123-125.  

82 ราตรีศรี ไพรวรรณ และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์, “การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา,” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 3, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2555): 182.  

83 ปทิตตา ธนันไชย, “การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 38” (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารหารศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556), 93-99. 
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3) การตรวจสอบความส าเร็จของรูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ และ 4) การส่งเสริม
สนับสนุนของรูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ สาระในรูปแบบครอบคลุมแนวคิดการ
บริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 6 ด้าน คือ การน าองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้เรียนผู้
มีส่วนได้เสียและตลาด การวัดผล การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นครูผู้สอนและ
บุคลากร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลท่ีเกิดกับครู พบว่า 1) ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศหลังการใช้รูปแบบในทุกด้านมากท่ีสุด 2) ผลการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีหลังการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศสูงขึ้น 3) ความพึงพอใจของครูต่อรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศอยู่ในระดับมากท่ีสุด 4) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่วนใหญ่ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น84 
 วิศินี พิเดช ได้ศึกษาเรื่องแผนกลยุทธ์การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลเขตภาคเหนือตอนล่างของไทย ผลการศึกษาพบว่า 1) การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน สังกัดเทศบาลเขตภาคเหนือตอนล่างของไทย โดยรวมมีสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก 
ด้านข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อหนุน โอกาสและอุปสรรค โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสภาพแวดล้อม
ภายในอยู่ในระดับมาก และสภาพแวดล้อมภายนอกอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 2) การจัดท า
แผนกลยุทธ์การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเขตภาคเหนือตอนล่างของไทย 
พบว่า การตรวจสอบระดับคุณภาพของแผนกลยุทธ์โดยรวมอยู่ในระดับดีถึงดีท่ีสุด ซึ่งแผนกลยุทธ์ 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 3 ด้าน คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ แต่ละด้านประกอบด้วย วิธีการด าเนินตามกลยุทธ์ ได้แก่ ด้านการ
ควบคุมคุณภาพ โดยการจัดท าข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการวางแผน การก าหนดบทบาท และหน้าท่ีของ
บุคลากรในโรงเรียนให้ชัดเจน ก าหนดแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด้านการตรวจสอบ 
คุณภาพ โดยการจัดท าข้อมูล การจัดท าเครื่องมือ และการด าเนินงานตรวจสอบคุณภาพ การด าเนินงาน 
ประกันคุณภาพในโรงเรียน และด้านการประเมินคุณภาพ ด้วยการจัดต้ังคณะกรรมการ การจัดท า
เครื่องมือ และการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน 3) การทดลองใช้แผนกลยุทธ์
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเขตภาคเหนือตอนล่างของไทย ใน

                                            
84 ยุภาวรรณ โมรัฐเถียร, “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555), 247-249  
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โรงเรียนเทศบาล พบว่า โรงเรียนท้ัง 2 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทุกมาตรฐาน และ
เมื่อเปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2552 มีผลการประเมินสูงกว่า ปีการศึกษา 255185 
 เกษศิริ กมล ได้ศึกษาการวิเคราะห์การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีมีความเป็นเลิศในประเทศไทย 
ตามเกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มัลคอล์ม บอลดริจม ์ผลการศึกษา พบว่า ด้านกระบวนการ
ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ การน าองค์การ รองลงมา คือ 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้ปกครอง การมุ่งเน้นบุคลากรครู และการมุ่งเน้นการ
ด าเนินการ ตามล าดับ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ใน
การประเมินผลลัพธ์ท่ีได้จากการด าเนินการเพื่อความเป็นเลิศ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
โดยผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ และการปกครอง เป็นองค์องค์ประกอบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา 
คือ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน และกระบวนการท างาน ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรครู 
ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการตลาด และผลลัพธ์การมุ่งเน้นนักเรียน และผู้ปกครอง เป็นองค์ประกอบ 
ท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด86 
 ภัทรศยา แดงชาวนา ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานสากลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ รองลงมา คือ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ด้านการน าองค์กร ด้านการมุ่งเน้น
บุคลากร ด้านการจัดการกระบวนการ ผลการเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกตามต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน และขนาด
ของสถานศึกษา มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0587 
 

                                            
85 วิศินี พิเดช, “แผนกลยุทธ์การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัด

เทศบาลเขตภาคเหนือตอนล่างของไทย” (ดุษฎีนิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2556), บทคัดย่อ.  

86 เกษศิริ กมล, “การวิเคราะห์การบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีมีความเป็นเลิศในประเทศไทย 
ตามเกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มัลคอล์ม บอลดริจม์” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบายการจัดการ และความเป็นผู้น าทาง
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556), 117-121.  

87 ภัทรศยา แดงชาวนา, “การบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานสากลของโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร” (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบันฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556), 153-157.  
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อรรถพล วงศ์บุปผา ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
ในจังหวัดสิงห์บุรี ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัญหาการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ในจังหวัด
สิงห์บุรี โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ปัญหาการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ใน
จังหวัดสิงห์บุรี ในการด ารงต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา มีปัญหาการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ในจังหวัดสิงห์บุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) แนวทางการด าเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล ในจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า โรงเรียนต้องสนับสนุนผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
เพิ่มขึ้น ต้องเน้นการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพท้ังด้านวิชาการ คุณภาพครู ด้านวิจัยและพัฒนา88 
 พรมภัทร์ อุดมนิธิภัคนนท์ ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1) องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียน สังกัด
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ คือ ด้านการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาครู การจัดการด้านงบประมาณ ศักยภาพของผู้บริหาร คุณภาพของผู้เรียน การมีส่วนร่วม 
การใช้ภาษาในการส่ือสาร การตอบสนองความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง และแผนการด าเนินงาน 
2) ผลการเปรียบเทียบองค์ประกอบและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีขนาดแตกต่างกัน 3 ขนาด ไม่มีความแตกต่างกันทุกองค์ประกอบ 3) ผลการยืนยันการเปรียบเทียบ 
องค์ประกอบการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีขนาดแตกต่างกัน
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง และใช้ประโยชน์ได้จริง 
สอดคล้องกับทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย89 
 มนัส บุญชม และชญาพิมพ์ อุสาโห ได้ศึกษาการพัฒนาระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม ควบคู่วิชาสามัญ ผลการศึกษาพบว่า 1) สภาพปัจจุบันด้านท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากับ 3.74 คือ ด้านการน าองค์การ สภาพท่ีพึงประสงค์ด้าน ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
เท่ากับ 4.32 คือ ด้านการน าองค์การ โรงเรียนกลุ่มภาคใต้ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียของความต้องการจ าเป็น
สูงสุด เท่ากับ 0.25 คือ ด้านการวัดผลการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โรงเรียนกลุ่มภาคกลาง 
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียของความต้องการจ าเป็นสูงสุดเท่ากับ 0.25 คือ ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 2) ระบบ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ควบคู่วิชาสามัญท่ีพัฒนาขึ้น มี 2 ระบบ 

                                            
88 อรรถพล วงศ์บุปผา, “ปัญหาและแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัด

สิงห์บุรี” (งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา, 2556), 69-72. 

89 พรมภัทร์ อุดมนิธิภัคนนท์, “การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” 
(วิทยานิพนธ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชิการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), บทคัดย่อ. 



 69 
 
คือ 1) ระบบบริหารโรงเรียนในภาคใต้ คือ ระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญมุ่งเน้นการวัดผล การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ และการปฏิบัติงาน  
2) ระบบบริหารโรงเรียนในภาคกลาง คือ ระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามควบคู่วิชาสามัญมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน และการวัดผล การวิเคราะห์ การจัดการความรู้90 
 ชาตรี ถาวรรักษ์, สมเจตน์ ภูศรี และศิริ ถีอาสนา ได้ศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา
โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ผลการศึกษา พบว่า ผลการพัฒนาโรงเรียน
อนุบาลประจ าจังหวัด มีค่าเฉล่ียของสภาพความพึงประสงค์สูงกว่าสภาพปัจจุบันในทุกด้านและทุกประเด็น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก 
คือ 1) ผลการปฏิบัติงานหลัก 2) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 3) การน าองค์กร 4) การจัดการกระบวนการ 
5) ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และ 6) คุณภาพผู้เรียน และการประเมินความเหมาะสม
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดสู่ความเป็นมาตรฐานสากล  ด้านความ
เหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก ด้านความสอดคล้อง และด้านความเป็นประโยชน์    
อยู่ในระดับมากท่ีสุด91 
 เอกชัย ค้าผล ได้ศึกษาการบริหารระบบคุณภาพท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า 1) การบริหารระบบ
คุณภาพของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ด้านการน าองค์กร ด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสีย ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการจัดการ
กระบวนการ และด้านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 2) ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ด้านผู้เรียน
มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ด้านผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างานสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ด้านผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้านผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์

                                            
90 มนัส บุญชม และชญาพิมพ์ อุสาโห, “การพัฒนาระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศของ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ,” วารสารครุศาสตร์ 42, 2 (เมษายน-มิถุนายน 
2557): 72.  

91 ชาตรี ถาวรรักษ์, สมเจตน์ ภูศรี และศิริ ถีอาสนา, “ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนอนุบาล 
ประจ าจังหวัดสู่ความเป็นมาตรฐานสากล,” วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ขอนแกน 8, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2557): 11.  
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ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล และด้านผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร   
3) การบริหารระบบคุณภาพส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .0592 
 
งานวิจัยต่างประเทศ 
 กรีน (Green) ศึกษาว่าอะไรคือคุณภาพของการศึกษาของสมาคมวิจัยการศึกษา
ระดับสูง และมหาวิทยาลัยเปิดเมือง บัคกิงแฮม สหราชอาณาจักร ปี ค.ศ. 1994 ได้รวบรวมผล
การศึกษาท่ีผ่านมาท าให้มองเห็นความจ าเป็นของการประเมินคุณภาพ ต้ังแต่ป ีค.ศ. 1992 เป็นต้นมา 
และการศึกษาระดับสูงได้ปรับปรุงเครื่องมือต่าง ๆ ได้ครอบคลุมถึงการวัดคุณภาพการเรียนการสอน 
มีการควบคุม ติดตามคุณภาพในระดับห้องเรียน โดยการตรวจสอบจากภายนอก การตรวจสอบภาย
นอกจากสถาบันการบริหารคุณภาพ อีกส่วนหนึ่งตรวจสอบจากองค์การสาธารณะ องค์การธุรกิจ การ
มองเห็นเรื่องการบริหารคุณภาพนี้ครอบคลุมพื้นท่ีไปถึงสิบเมือง ท้ังในประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง 
เนเธอร์แลนด์ และออสเตรเลีย93 
 โบว์แมนและบราวน์ (Bowman and Brown) ศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา อยู่บน
พื้นฐานของนโยบาย และมาตรฐานทุกด้านของสถาบัน ท้ังนโยบายและมาตรฐานถูกน าไปใช้โดยคนใน
สถาบัน เพื่อท าให้เกิดการศึกษาด้วยตนเอง บนพันธกิจของโรงเรียน และมีคณะผู้ตรวจสอบท่ีเป็น
อิสระ ส าหรับการตรวจสอบผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยกรม
อาชีวศึกษา ท่ีเสนอประกอบด้วย 1) มาตรฐานความช านาญด้านอาชีพ 2) ความช านาญในการ
ตรวจสอบการรับรอง และ 3) การได้ฝึกอบรมตามหน้าท่ีการงาน ซึ่งคาดว่าอย่างน้อยภายใน 2 ปี จะ
เปล่ียนจากการรับรองระบบเดิม เป็นระบบใหม่ได้ครบถ้วนตามเป้าหมายในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 
199494 

                                            
92 เอกชัย ค้าผล, “การบริหารระบบคุณภาพท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), ง. 

93 Diana Green, “What is quality in higher education?. Buckingham, UK: 
Society,” for Research into Higher Education and Open Universityy Press. 1994. 

94 Harry L. Bowman and George W. Brown, “Outcomes-based occupational 
education accreditation: A new vision for education qualityassurance,” Paper 
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 กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม (Ministry of Education and Culture) ศึกษา
เรื่องการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในระดับประถมศึกษาของประเทศอินโดนีเซีย โดยวัดคุณภาพครู
ใน 4 ปัจจัยหลัก คือ ความสามารถทางด้านวิชาชีพ ความพยายามทางวิชาชีพ เวลาท่ีใช้ในกิจกรรม
ทางวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างความเช่ียวชาญและงานท่ีได้รับมอบหมาย ผลการศึกษาพบว่า ครู
เป็นปัจจัยท่ีกระตุ้นและใช้ประโยชน์จากปัจจัยอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ครูเป็นปัจจัยเดียวท่ีใช้
ตัดสินการปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา และครูท่ีมีคุณภาพจัดส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาได้      
มากท่ีสุด95 
 บรุคส์ (Brooks) ศึกษาเรื่องการรับประกันคุณภาพและการวางแผนการปรับปรุง
การศึกษาของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ การศึกษานี้เป็นการทดสอบการรับประกันคุณภาพและ
กระบวนการวางแผนปรับปรุงการศึกษาของเด็กการศึกษาพิเศษ ปี ค.ศ. 1996 ในรัฐอิลลินอยส์ โดย
วิธีการเชิงคุณภาพกับเชิงบรรยาย ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การศึกษาท่ัวไปและการศึกษาพิเศษ ได้
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ใช้กระบวนการและระบบคุณภาพการศึกษา และ
การตรวจสอบจากภายนอก เช่นเดียวกันกับผลจากการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท าให้
สถานศึกษา มีการเปล่ียนแปลงพัฒนาและส่งผลไปสู่ผู้เรียน96 
 คาเมรอน (Cameron) ศึกษาเรื่องบทบาทของครูในการสร้างระบบประกันคุณภาพ ผล
การศึกษาสรุปได้ว่า ส่วนหนึ่งของขั้นตอนส าคัญของคุณภาพการสอนในศตวรรษท่ี 21 สมาคม
การศึกษาแห่งชาติรับรองว่า ความพยายามในแนวทางถือปฏิบัติในอนาคตอยู่ไม่ไกลความคาดหวัง 
การเข้มงวดส าหรับความพร้อมของครูอย่างเดียวไม่เพียงพอในอนาคต การรับประกันคุณภาพจะเป็น
ระบบใหญ่ท่ีสนับสนุนให้ครูมีความพร้อมความสมบูรณ์ยั่งยืนตลอดอาชีพครู  ผู้ศึกษาเสนอแนะ
หลักการไว้ 3 ประการ คือ การปฏิรูปและการฝึกอบรมคณะท างาน การให้ความช่วยเหลือและ

                                            
presented at the annual meeting of the Mid-South Educational Research 
Association, Nashville, TN. 1994.   

95 Ministry of Education and Culture, “The development of education 
system in Indnesia: A country report” Indnesia: The Office of Education and Culture 
Research and Development. 1995.  

96 E. A. Brooks, “Quality assurance and Improvement planning and the 
education of special education” Dissertation, Abstracts International, 60(04), 946-
A.(UMI NO.7182493), 1996. 
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แผนงานตรวจสอบทบทวนของเมืองซีแอ็ตเต้ิล (ครูต้องรับผิดชอบในคุณภาพของงานมากขึ้นมี
กฎหมายให้ปฏิบัติตาม) และเพื่อโครงสร้างแบบแรงงานสัมพันธ9์7 
 เบาร์ด (Board) ศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา และการ
ควบคุมคุณภาพภายในประเทศเยอรมัน สวีเดน ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย เปรียบเทียบกัน
ให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติท่ีส าคัญนานาประการ และปัจจัยทางสังคมท่ีท าให้เกิดความผันแปร ในเยอรมัน
ได้พิจารณาความผันแปรจากจังหวัดหนึ่งกับอีกจังหวัดหนึ่ง และการตรวจสอบการประกัน การควบคุม
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งในหน้าท่ีความรับผิดชอบของครูซึ่งใหญ่มาก และถือข้อปฏิบัติตามกฎหมาย ใน
สวีเดน ให้ความส าคัญในการประกันคุณภาพโดยการพัฒนาให้ครูมีความช านาญในการตรวจ ประเมิน 
หลังจากนั้น ให้ถือเป็นข้อปฏิบัติต่อไป ในประเทศฝรั่งเศสใช้การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 
และควบคุมโดยศูนย์กลางการศึกษา ในประเทศนิวซีแลนด์ใช้การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
เป็นหลัก กรอบงานใหม่ในการประกันคุณภาพถูกน ามาใช้แทนท่ีระบบการตรวจสอบแบบเดิม โดยการ
ผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษาของประเทศออสเตรเลียทุกแห่ง มีระบบของ
ตนเองและรูปแบบการควบคุมการประกันคุณภาพมุ่งไปท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษา และการศึกษาใน
ระดับสูงกว่า98 
 บัคค์ (Bugg) เกี่ยวกับการประกันคุณภาพและแผนพัฒนาในโรงเรียนมัธยมศึกษารัฐ
อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา การวิจัยเป็นการตรวจสอบวิเคราะห์ประสิทธิผลของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา และวางแผนพัฒนาของรัฐอิลลินอยส์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการ
การเปล่ียนแปลงระบบในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ เพื่อใช้ในการตัดสินใจจากโรงเรียน จ านวน 2 
โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า 1) ก่อนท่ีจะมีการประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาโรงเรียนท้ัง 2 เป็น
โรงเรียนไม่มีโครงสร้างอย่างเป็นทางการในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 2) เนื่องจากโรงเรียนในชนบท
สามารถท่ีจะใช้ประโยชน์จากกระบวนการประกันคุณภาพให้เป็นตัวกระตุ้นในการพัฒนาโครงสร้าง
การพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นรูปแบบ แต่โรงเรียนในเมืองไม่สามารถประสบความส าเร็จตามข้ันตอนนี้
ได้ 3) ผลกระทบทางบวกของการประกันคุณภาพ คือ เทคนิคการสอนท่ีใช้ประโยชน์ได้ท้ัง 2 โรงเรียน 
4) แม้ว่าการประกันคุณภาพจะปรากฏว่าประสบความส าเร็จในการช้ีแนะประเด็นพัฒนา แต่มีข้อ
โต้แย้งการจัดต้ังนี้ อาจจะล้มเหลวต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนซึ่งมีโครงสร้างท่ีอาจมีปัญหา 5) 
กรอบของการประกันคุณภาพมีศักยภาพท่ีช่วยเหลือโรงเรียน ท่ีจะยึดเป็นแบบอย่างในการพัฒนา

                                            
97 D. Cameron, “The role of teachers in establishing a quality assurance 

system,” Dissertation Abstracts International, 24(2),317-A(UMI NO.5473849), 1996   
98 F. Board, The PSB guide to benchmarking. Singapore: Predictability 

and Standards Board. 1997.  
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โรงเรียนต่อไป อย่างไรก็ตาม ตัวแปรท่ีหายไป เช่น ภาวะผู้น าและทรัพยากรด้านการเงิน กระบวนการ
นี้ไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์99 
 ซูซาน (Susan) ได้ศึกษารูปแบบของการปฏิรูปการศึกษาสู่การบริหารโรงเรียนคุณภาพ 
โดยมุ่งเน้นไปท่ีบุคลากรเกี่ยวกับความเช่ือและแนวทางในการปฏิบัติ โดยใช้หลักเกณฑ์การศึกษาของ 
บัลดริจ ผลส ารวจจากแบบสอบถามแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรมี
ส่วนส าคัญเป็นอย่างมาก ท้ังนี้โดยไม่ข้ึนอยู่กับประเภทของงานท่ีได้รับมอบหมาย ประสบการณ์ในการ
ท างาน หรือประสบการณ์ในการท างานในโรงเรียนคุณภาพ ซึ่งการท่ีบุคลากรส่วนใหญ่ได้รับการฝึกฝน
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจอยู่เสมอ ท าให้รู้ได้ว่าพวกเขามีส่วนส าคัญในการ
ด าเนินงานในเขตโรงเรียนของพวกเขา จากการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ี
จ าเป็นส าหรับบุคลากรในการด าเนินงานบริหารโรงเรียนคุณภาพ ซึ่งมีความต้องการและมีความ
ซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการด าเนินการตามรูปแบบประกอบกับการปรับปรุงการเรียนรู้
และการเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการด าเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ ส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้เป็น
ปัจจัยส าคัญในการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในฐานะท่ีมีวิสัยทัศน์ในการท างานร่วมกันและภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียนคุณภาพ ซึ่งรูปแบบโครงสร้างดังกล่าวมีความส าคัญและส่งผล
กระทบในเชิงบวกท้ังตัวผู้น าและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน100 
 แครี่ (Carrie) ได้ศึกษาเปรยีบเทียบผลกระทบของการใช้เกณฑ์มัลคอม บัลดริจ เพื่อการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพของโรงเรียนในแคนซัส กับโรงเรียนท่ีมีลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันท้ัง
ขนาดของโรงเรียน สภาพแวดล้อม ตลอดจนสภาพทางภูมิศาสตร์ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียนท่ีใช้
เกณฑ์บัลดริจ จ านวน 31 โรง และอีก 40 โรงท่ีไม่ได้ใช้เกณฑ์บัลดริจ ผลการศึกษาพบว่า การ
ด าเนินการตามเกณฑ์ของบัลดริจในระดับสูงแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยการ
ควบคุมระดับประสิทธิภาพเริ่มต้นไม่ได้ถูกระบุไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในกลุ่มท่ีแตกต่างกันท้ัง 2 
กลุ่ม อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงท่ีได้ด าเนินการตามเกณฑ์บัลดริจ พบว่า การ

                                            
99 K .  A .  Bugg ,  “Quality Assurance and Improvement planning in Illinois” 

Unpublished doctoral dissertation, Illinois State University, Normal,IL. 2000.  
100 McCauley A. Susan, “The Quality school model of education reform : a 

description of staff focus beliefs and practices using baldrige in education criteria ” 
(Ph.D. dissertation, Faculty of the University of Alaska Fairbanks, 2008), 207-216. 
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ด าเนินการตามเกณฑ์ของบัลดริจ สามารถด าเนินการในการฝึกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพของการ
ท างานในระบบและบุคลากรได้101 
 เคลาด์ (Claude) ได้ศึกษาการรับรู้ของผู้บริหารเกี่ยวกับ “คุณภาพ” ในโรงเรียน
มอริเชียส โดยใช้กรอบของบัลดริจในการด าเนินการ โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหาร ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของการน าองค์กรของผู้บริหารโรงเรียน
มอริเชียส มีอิทธิพลและมีบทบาทส าคัญต่อผลลัพธ์ของโรงเรียน ท้ังในทางตรงและทางอ้อมโดยผ่าน
กระบวนการท างานภายในโรงเรียน102 
 เฮนส์ (Heyns) ได้ท าการศึกษา ค้นคว้า ระบบบริหารเชิงคุณภาพท่ีส าคัญ เพื่อช้ีให้เห็น
ถึงความเป็นมาและความส าคัญของการน าระบบการบริหารเชิงคุณภาพมาประยุ กต์ใช้ในโรงเรียน
มาตรฐานสากล และได้น าเสนอระบบการบริหารเชิงคุณภาพท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหาร
องค์กรเพื่อความเป็นเลิศ ได้แก่ 1) ภาวะผู้น า 2) แผนงาน 3) มุ่งเน้นลูกค้าและการตลาด 4) ข้อมูล
ข่าวสารและการวิเคราะห์ 5) มุ่งเน้นทรัพยากรมนุษย์ และ 6) กระบวนการบริหารจัดการ103 
 

สรุป... 
 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท้ังในประเทศ และต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระการบริหารท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พบว่า การบริหารมีความส าคัญและ
จ าเป็นต่อการขับเคล่ือนงานภายในองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายตามท่ีก าหนด ซึ่งกระบวนการบริหารมี
วิธีการท่ีหลากหลายแตกต่างกัน แต่กระบวนการบริหารท่ีเป็นท่ียอมรับและถูกน ามาใช้ในการ
บริหารงานในองค์กรโดยเฉพาะองค์กรภาครัฐและหน่วยงานสถานศึกษาเป็นส่วนมาก ได้น าแนวคิด
การบริหารเชิงคุณภาพหรือวงจรคุณภาพ คือ วงจรการบริหารเชิงคุณภาพ PDCA ตามแนวคิดของ 

                                            
101 Petruncola A. Carrie, “Comparing similar scholl : The Effects of the Malcolm 

Baldrige National Criteria for Performance Excellence on Kansas Fourth-Grade Mathematics 
Achievement” (Ph.D. dissertation, Capella University, 2008), accessed December 11, 2018, 
available from ProQuest http://search.proquest.com/docview/304830922  

102 Jean A. Claude, “Principals’ perception of “quality”  in Mauritian 
schools using the baldrige feamwork,” Journal of Educational Administration 51, 5 
(2013): 680-704 

103 Ronel Heyns, Quality Management System for Education and 
T r a n i n g  P r o v i d e r s ,  a c c e s s e d  December 1 1 , 2 0 1 8 , available from 
http://www.saqa.org.za/docs/pol/2003/qms_prov.pdf   
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Deming ซึ่งได้น ามาเป็นแนวคิดในกระบวนการบริหารของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขต ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 1) การวางแผน (Plan) เป็นหัวใจส าคัญของ
องค์กรเพราะแผนเป็นตัวก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงาน รวมทั้งรายละเอียดกิจกรรม/ โครงการ
ท่ีต้องด าเนินงานขององค์กร 2) การปฏิบัติตามแผน (Do) ขับเคล่ือนแผนงานไปสู่การปฏิบัติตามแผน
ท่ีวางไว้ 3) กาตรวจสอบ (Check) เป็นการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนท่ีว่างไว้
หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติอย่างไร 4) การพัฒนาปรับปรุงแผนงาน (Act) เป็นกระบวนการ
น าเอาข้อมูลการจากติดตามตรวจสอบไปพัฒนาปรับปรุงแผนการด าเนินงานขององค์กร และน าไปสู่
การวางแผนใหม่ ท่ีดีกว่าเดิม ซึ่งกระบวนการบริหารเชิงคุณภาพ PDCA เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานให้ประสบความส าเร็จ การบริหารงานขององค์กรย่อมมุ่งหวังให้เกิดเกิดคุณภาพ โดยเฉพาะ
การบริหารงานเชิงคุณภาพของสถานศึกษาย่อมมุ่งหวังคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มี 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ เป็นการให้ความส าคัญกับผลการด าเนินงานท่ีเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ของ
การจัดการศึกษาและการให้บริการของสถานศึกษาท่ีด าเนินการ โดยเฉพาะท่ีเกิดกับผู้เรียน/ผู้เข้ารับ
การอบรม/ผู้รับบริการ ซึ่งสถานศึกษาต้องเป็นผู้ก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน/
ผู้เข้ารับการอบรม/ผู้รับบริการ เพื่อให้เป็นไปตามศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา และต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การ
ให้บริการ เป็นการให้ความส าคัญกับบุคลากร กระบวนการจัดการศึกษา ท่ีท าให้เกิดกิจกรรมตามพันธ
กิจ บทบาทและหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการ เป็นส าคัญ ได้แก่ ครู วิทยากร ผู้จัด
กิจกรรม หลักสูตร ส่ือ กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมของการจัดการศึกษา/การให้บริการ การวัดและการ
ประเมินผล เป็นต้น และ มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา เป็นการให้ความส าคัญ
กับผู้บริหารในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
การศึกษาของสถานศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย
ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการจัด
การศึกษา  ดังนั้น การบริหารย่อมส่งผลต่อคุณภาพขององค์กรเพื่อ การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการบริหารตามวงจรเชิงคุณภาพ PDCA ย่อมส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายตามท่ีก าหนด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบริหาร
คุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 3 

 
การด าเนินการวิจัย 

 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบการบริหารคุณภาพกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตของกรุงเทพมหานคร 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใช้ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขต ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) โดยมีผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต หรือ ผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต และครูผู้สอนการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย เป็นผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้การด าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึง
เสนอสาระส าคัญของขั้นตอนการด าเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 
 เพื่อให้การด าเนินการวิจัยและบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ผู้วิ จัยจึงก าหนด
รายละเอียดและวิธีการในการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมโครงการวิจัย เป็นการจัดเตรียมโครงการ เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีระบบ โดยการศึกษาต าราบทความต่าง ๆ รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง 
และจัดท าโครงร่างงานวิจัยเสนอต่อภาควิชา เพื่อน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนท่ีผู้วิจัย  สร้างเครื่องมือส าหรับเก็บรวบ
รวบข้อมูล  การทดสอบและปรับปรุงข้อบกพร่องของเครื่องมือ น าเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นไปเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างท่ีก าหนด  แล้วน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาตรวจสอบความถูกต้อง  ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ  และแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานผลการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างรายงานการวิจัย  
เสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขตามท่ี
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิต
วิทยาลัย 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 เพื่อให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย จึงได้ก าหนดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การสร้างและ
พัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ท่ีมีแผนแบบการวิจัย
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (The One-Shot, Non-Experimental 
Case Study) แสดงเป็นแผนผัง (Diagram) ดังนี้ 
 

 

 
 
 

 
เมื่อ  R  หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการสุ่ม 

X  หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา 
O  หมายถึง  ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 

 
ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขต ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร จ านวน 50 แห่ง 
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กลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขต จ านวน 44 แห่ง โดยสุ่มจากประชากร 50 แห่ง ซึ่งก าหนดโดยใช้ตารางประมาณขนาด
กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน  (Krejcie and Morgan) การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบ
แบ่งประเภท (stratified random sampling) ซึ่งมีการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. จัดแบ่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต ในสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ตามพื้นท่ีการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร คือ กลุ่มศูนย์ กศน. เขต โซนกรุงเทพกลาง กลุ่มศูนย์ กศน. เขต โซนกรุงเทพเหนือ 
กลุ่มศูนย์ กศน. เขต โซนกรุงเทพใต้ กลุ่มศูนย์ กศน. เขต โซนกรุงเทพตะวันออก กลุ่มศูนย์ กศน. เขต
โซนกรุงธนเหนือ และกลุ่มศูนย์ กศน. เขต โซนกรุงธนใต้ 

2. สุ่มตัวอย่าง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต ด้วยวิธีการสุ่ม
แบบแบ่งประเภท (stratified random sampling) โดยจ าแนกศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขต ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร ตามพื้นท่ีการปกครองของกรุงเทพมหานคร คือ กลุ่มศูนย ์กศน. เขต โซนกรุงเทพกลาง 
กลุ่มศูนย์ กศน. เขต โซนกรุงเทพเหนือ กลุ่มศูนย์ กศน. เขต โซนกรุงเทพใต้ กลุ่มศูนย์ กศน. เขต โซน
กรุงเทพตะวันออก กลุ่มศูนย์ กศน. เขต โซนกรุงธนเหนือ และกลุ่มศูนย์ กศน. เขต โซนกรุงธนใต้ 
 
ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้วิจัยก าหนดผู้ให้ข้อมูลศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต ๆ ละ 
3 คน  ได้แก่  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต หรือ ผู้รักษาการ
ในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 1 คน เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
1 คน  และครูผู้สอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูล จ านวน 
132 คน   ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล 

 
กลุ่มศูนย์ กศน. 

โซนใน
กรุงเทพมหานคร 

 
ประชากร 

 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

ผู้ให้ข้อมูล 
 

รวม 
ผอ. 
หรือ 
รก. 

เจ้าหน้าที่
งานประกัน 

ครูผู้สอน 

กลุ่มศูนย์ กศน. 
โซนกรงุเทพกลาง 

9 8 8 8 8 24 

กลุ่มศูนย์ กศน. 
โซนกรงุเทพเหนือ 

7 6 6 6 6 18 

กลุ่มศูนย์ กศน. 
โซนกรงุเทพใต้ 

10 9 9 9 9 27 

กลุ่มศูนย์ กศน. 
โซนกรงุเทพ
ตะวันออก 

9 8 8 8 8 24 

กลุ่มศูนย์ กศน. 
โซนกรงุธนเหนือ 

8 7 7 7 7 21 

กลุ่มศูนย์ กศน. 
โซนกรงุธนใต้ 

7 6 6 6 6 18 

รวม 50 44 44 44 44 132 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรท่ีศึกษา ดังนี้ 
1.  ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรเกี่ยวกับสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ (เศษของเดือนมากกว่า 6 เดือนให้คิดเป็น 1 ปี) ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีในศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต  ประสบการณ์ในการท างาน (เศษของเดือนมากกว่า 6 เดือน
ให้คิดเป็น 1 ปี) 
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2.  ตัวแปรท่ีศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
     2.1  ตัวแปรต้น เป็นตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร (Xtot) ตามวงจรคุณภาพ PDCA  ของเดมมิ่ง 
ประกอบด้วย 4 ตัวแปรย่อย คือ 
    2.1.1 การวางแผน (Plan : X1) หมายถึง การก าหนดแผนงานโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยมีกระบวนการวิเคราะห์นโยบาย การเตรียมคณะด าเนินงาน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร การเตรียมข้อมูล การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงานโครงการ ระยะเวลาด าเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อจัดท าเป็นแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 2.1.2 การปฏิบัติตามแผน (Do : X2) หมายถึง การน าแผนงานโครงการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีการก าหนดทางเลือกจากการตัดสินใจแล้วไปปฏิบัติ โดยมีการ
ก าหนดคณะด าเนินงาน การประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจกับคณะด าเนินงาน การสนับสนุนทรัพยากร 
คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตาม
เป้าหมาย และตัวชี้วัดท่ีก าหนด 
 2.1.3 การประเมินผลตามแผน (Check : X3) หมายถึง การติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน มีการก าหนดระยะเวลาการติดตามประเมินผล ก่อนการ
ด าเนินงาน ระหว่างการด าเนินงาน และหลังการด าเนินงาน โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ี
เป็นไปตามเป้าหมาย และตัวชี้วัด ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2.1.4 การพัฒนาปรับปรุงแผน (Action : X4)หมายถึง การน าผลจากการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลแผนมาวิเคราะห์ ทบทวน ตรวจสอบ ผลการด าเนินงานเพื่อก าหนด
แนวทางแก้ไข พัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ 
 2.2  ตัวแปรตาม เป็นตัวแปรเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร (Ytot) ตามกรอบมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย 3 ตัวแปรย่อย คือ 
 2.2.1 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ (Y1) หมายถึง การให้
ความส าคัญกับผลการด าเนินงานท่ีเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาและการให้บริการของ
สถานศึกษาท่ีด าเนินการ โดยเฉพาะท่ีเกิดกับผู้เรียน/ผู้เข้ารับการอบรม/ผู้รับบริการ ซึ่งสถานศึกษา
ต้องเป็นผู้ก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน/ผู้เข้ารับการอบรม/ผู้รับบริการ เพื่อให้
เป็นไปตามศักยภาพและบริบทของสถานศึกษา และต้องผ่านความเห็นชอบจากส านักงาน กศน .
จังหวัด/กทม. 
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 2.2.2 มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ (Y2) หมายถึง การให้
ความส าคัญกับบุคลากร กระบวนการจัดการศึกษา ท่ีท าให้เกิดกิจกรรมตามพันธกิจ บทบาทและ
หน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการ เป็นส าคัญ ได้แก่ ครู วิทยากร ผู้จัดกิจกรรม หลักสูตร 
ส่ือ กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมของการจัดการศึกษา/การให้บริการ การวัดและการประเมินผล เป็นต้น 
 2.2.3 มาตรฐานท่ี 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา (Y3) หมายถึง 
การให้ความส าคัญกับผู้บริหารในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaire) จ านวน 
1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) เพื่อสอบถามข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
(เศษของเดือนมากกว่า 6 เดือนให้คิดเป็น 1 ปี) ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีในศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต  ประสบการณ์ในการท างาน (เศษของเดือนมากกว่า 6 เดือนให้
คิดเป็น 1 ปี) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ตามวงจรคุณภาพ PDCA ของเดมมิ่ง มี 4 ด้าน ดังนี้ 

1. การวางแผน  จ านวน 10 ข้อ 
2. การปฏิบัติตามแผน  จ านวน 7 ข้อ 
3. การประเมินผลตามแผน  จ านวน 6 ข้อ 
4. การพัฒนาปรับปรุงแผน  จ านวน 7 ข้อ 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ตามกรอบมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

1. มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ  จ านวน 10 ข้อ 
2. มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ จ านวน 10 ข้อ 
3. มาตรฐานท่ี 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา จ านวน 6 ข้อ 
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แบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)          
5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert)104  โดยมีความหมาย ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร/การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร/การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร/การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร/การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับน้อย มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร/การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับนอ้ยท่ีสุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
 
การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือท่ีเป็นแบบสอบถามขึ้นตามกรอบแนวคิด 
และวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีก าหนด โดยมีข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและแบบสอบถามฉบับท่ี
อ้างถึง แล้วน าผลการศึกษามาสร้างและปรับปรุงเครื่องมือ โดยขอค าแนะน าจากอาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ 

ขั้นท่ี 2 ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม โดยน า
แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้าง ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหากับ

                                            
104 Rensis Likert, “The Method of Constructing and Attitude Scale,”  Readings 

in Attitude Theory and Measurement, ed. Martin Fishbein (New York : John Wiley & 
Sons, 1967), 90 - 95.  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item – Objective 
Congruence) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องรายข้ออยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

ขั้นท่ี 3 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (try out) กับผู้ให้ข้อมูลใน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 4 แห่ง ๆ ละ 3 คน 
และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนนทบุรี จ านวน 6 แห่ง ๆ ละ 3 คน 
รวม 30 คน 

ขั้นท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา หาค่าความตรง (reliability) ตามวิธีของ 

ครอนบาค (Cronbach) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) 105 ของแบบสอบถามท้ังฉบับ 
เท่ากับ 0.980 เมื่อจ าแนกค่าความตรงของตัวแปรต้น (X) เท่ากับ 0.980 และตัวแปรตาม (Y) เท่ากับ 
0.980 

ขั้นที่ 5 จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. ท าหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อท า หนังสือขอความ

ร่วมมือไปยัง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ขอความ
อนุเคราะห์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต หรือ ผู้รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศัยเขต หัวหน้ากลุ่ม
อ านวยการ หรือเจ้าหน้าท่ีแผนงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต ครู
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล และกรรมการสถานศึกษา ตอบ
แบบสอบถาม 

2. ด าเนินการส่งแบบสอบถามโดยผ่านทางตู้ส่งเอกสารของส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ไปยังศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขต ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย และนัดหมายเพื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วย
ตนเองบางแห่ง 
 
 
 

                                            
105  Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Tests (New York & Row 

Publisher, 1974), 161.  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนแล้ว ได้ด าเนินการ โดยการตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของแบบสอบถาม จัดระเบียบข้อมูล ลงรหัสและน าข้อมูลดังกล่าว ค านวณค่าทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อให้การวิเคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จึงวิเคราะห์ข้อมูล
ตามล าดับข้ันตอน ดังนี้ 

1. วิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
2. วิเคราะห์การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เขตกรุงเทพมหานคร  
3. วิเคราะห์การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. วิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ คือ ความถี่ (frequency : f) และร้อยละ 

(percentage : %) 
2. วิเคราะห์การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต

กรุงเทพมหานคร/การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
โดยน าค่ามัชฌิมเลขคณิตท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม เทียบกับเกณฑ์ ตามแนวความคิดของเบสท์ 
(Best)106 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึง การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร/การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร/การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก 
                                            

106 John W. Best, Research in Education, 3rd ed. (New Jersey : Prentice-Hall, 
1977),174.  
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ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึง การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร/การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร/การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับน้อย 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร/การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) จากนั้นน าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม เทียบกับเกณฑ์ตาม
แนวความคิดของฮิงเคิล107    มีรายละเอียด ดังนี้ 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ฯ 0.91 – 1.00 หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
คุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับสูงมาก 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ฯ 0.71 – 0.90 หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
คุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับสูง 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ฯ 0.51 – 0.70 หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
คุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ฯ 0.31 – 0.50 หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
คุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับต่ า 

                                            
107 Dennis E. Hinkle, William Wiersma. & Stephen G. Jurs, Applied Statistics 

for the Behavior Sciences. 4th ed. (New York: Houghton Mifflin, 1998), 118. 
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ฯ 0.00 – 0.30 หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
คุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับต่ ามาก 
 

สรุป... 
การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 2) การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารคุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
research) โดยใช้ศูนย์การศึกษานอกระบบและและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต ในสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร จ านวน 44 แห่ง เป็นหน่วย
วิเคราะห์ ผู้ให้ข้อมูลศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต แห่งละ 3 คน  ได้แก่  
1) ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต หรือ ผู้รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต จ านวน 1 คน 2) เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต  จ านวน 1 คน 
และ 3) ครูผู้สอน จ านวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูล 132 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพตามแนวคิดของเดมมิ่ง (Deming)  และการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน ตามกรอบมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล คือ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

87 
 

บทที่ 4  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยการ เรื่อง การบริหาร
คุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เขตของกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยัง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขต ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 44 แห่ง แต่ละแห่ง มีผู้ให้ข้อมูล จ านวน 3 คน คือ  
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต หรือผู้รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต จ านวน 1 คน เจ้าหน้าท่ีงาน
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต จ านวน 1 คน 
และครูผู้สอน จ านวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลท้ังส้ิน จ านวน 132 คน ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 
132 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 น ามาวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตาราง
ประกอบค าบรรยาย จ าแนกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร  
ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 
ตอนท่ี 4  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพกับการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต หรือผู้รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต และครูผู้สอน ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 44 แห่ง ประกอบด้วย ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
หรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
จ านวน 44 คน เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขต จ านวน 44 คน และครูผู้สอน จ านวน 44 คน รวมผู้ให้ข้อมูล จ านวน 132 คน การวิเคราะห์
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พิจารณาตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขต และประสบการณ์ในการท างาน โดยใช้ความถี่ (frequency : f) และค่าร้อยละ 
(percentage : %) ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ   
    ชาย 40 30.30 
    หญิง 92 69.70 

รวม 132 100.00 
2.  อายุ (เศษของเดือนมากกว่า 6 เดือนให้คิดเป็น 1 ปี)   
    ไม่เกิน 30 ปี 9 6.82 
    31 – 40 ปี 33 25.00 
    41 – 50 ปี 43 32.57 
    51 ปีข้ึนไป 47 35.61 

รวม 132 100.00 
3.  ระดับการศึกษา   
    ปริญญาตร ี 62 46.97 
    ปริญญาโท 64 48.48 
    ปริญญาเอก 6 4.55 

รวม 132 100.00 
4.  ต าแหน่งหน้าที่ในศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขต 

  

    ผู้อ านวยการสถานศึกษา 44 33.33 
    เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพภายใน 44 33.33 
    ครูผู้สอน 44 33.34 

รวม 132 100.00 
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ตารางที่ 2 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
6.  ประสบการณ์ในการท างาน (เศษของเดือนมากกว่า 6 

เดือนให้คิดเป็น 1 ปี) 
  

    ไม่เกิน 5 ปี 12 9.09 
    6 – 10 ป ี 39 29.55 
    11 – 15 ปี 36 27.27 
    16 – 20 ปี 9 6.82 
    21 – 25 ปี 7 5.30 
    26 ปีข้ึนไป 29 21.97 

รวม 132 100.00 

จากตารางท่ี 2  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.70  เพศชาย  จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 30.30 มีอายุ 51 ปีขึ้นไป มากท่ีสุด จ านวน 47 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.61 รองลงมาอายุระหว่าง 41–50 ปี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 32.58  อันดับ
สามอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และสุดท้ายมีอายุไม่เกิน 30 ปี 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.82 ระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 48.48 รองลงมาระดับปริญญาตรี จ านวน 62 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.97 และอันดับสุดท้ายระดับปริญญาเอก จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 ต าแหน่ง
หน้าท่ีผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต หรือผู้รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต เจ้าหน้าท่ีงานประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต และครูผู้สอน จ านวน 
44 คน เท่ากัน และมีประสบการณ์ในการท างานมากท่ีสุด คือ ระหว่าง 6-10 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.55 อันดับสอง ระหว่าง 11-15 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 อันดับสาม 26 ปี
ขึ้นไป จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 21.97 อันดับส่ี ไม่เกิน 5 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 
ปี อันดับห้า ระหว่าง 16-20 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.82 และสุดท้ายระหว่าง 21-25 ปี 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30  
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ตอนที่ 2  การวิเคราะห์การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 
การวิ เคราะห์การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อตอบค าถามการวิจัย ข้อท่ี 1 การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับใด ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต  

(�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตการุงเทพมหานครท้ังในภาพรวมและจ าแนกตามรายด้าน จากกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 44 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 132 คน เป็น แล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์ ตามแนวความคิดของ
เบสท์ (Best) ท่ีได้ก าหนดไว้  ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 3  

ตารางที่ 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม (Xtot) 

(n = 44) 
ด้าน การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม 
(Xtot) 

𝒙 S.D. ระดับ 

1 การวางแผน (X1) 4.21 0.40 มาก 
2 การปฏิบัติตามแผน (X2) 4.21 0.40 มาก 
3 การประเมินผลตามแผน (X3) 4.23 0.45 มาก 
4 การพัฒนาปรับปรุงแผน (X4) 4.13 0.39 มาก 

รวม (Xtot) 4.19 0.38 มาก 

 จากตารางท่ี 3  พบว่า  การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.19,  S.D. = 0.38) แยก
พิจารณารายด้าน พบในลักษณะเดียวกัน คือ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลข

คณิต จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการประเมินผลตามแผน (�̅� = 4.23,  S.D. = 0.45) ด้านการวางแผน 

(�̅� = 4.21,  S.D. = 0.40) ซึ่งมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเท่ากับด้านการปฏิบัติตามแผน (�̅� = 4.21,  S.D. 

= 0.40) และด้านการพัฒนาปรับปรุงแผน (�̅� = 4.13,  S.D. = 0.39) เมือ่พิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.38 - 0.45 ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกัน 
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 เพื่อตอบค าถามของการวิจัย ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต(�̅�) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายข้อ จากตัวแปรต้นท่ีศึกษา จ านวน 30 ข้อ ผลการวิเคราะห์   
ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 4 – ตารางท่ี 7 

ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมาหนคร ด้านการวางแผน (X1) 

(n = 44) 
ข้อ การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านการวางแผน (X1) 

𝒙 S.D. ระดับ 

1 การวิเคราะห์นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานเพื่อก าหนด
ทิศทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.16 0.43 มาก 

2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร 
(SWOT) เพื่อน าผลไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.20 0.59 มาก 

3 การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
เป้าประสงค์ ท่ีมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.23 0.48 มาก 

4 แต่งต้ังคณะกรรมการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ชัดเจน 

4.30 0.55 มาก 

5 การเตรียมข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อใช้
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.07 0.55 มาก 

6 มีการให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4.14 0.41 มาก 

7 ให้บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา นักศึกษา และ
เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

4.05 0.48 มาก 

8 ก าหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาชัดเจน 

4.32 0.56 มาก 
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ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมาหนคร ด้านการวางแผน (X1) (ต่อ) 

(n = 132) 
ข้อ การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านการวางแผน (X1) 

𝒙 S.D. ระดับ 

9 ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาชัดเจน 

4.34 0.61 มาก 

10 ก าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน 

4.30 0.59 มาก 

รวม 4.21 0.40 มาก 

จากตารางท่ี 4  พบว่า  การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการวางแผนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.21,  S.D. = 
0.40) แยกพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อย 

ดังนี้ ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาชัดเจน (�̅� = 4.34,  S.D. = 

0.61) ก าหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาชัดเจน  (�̅� = 

4.32,  S.D. = 0.56) แต่งต้ังคณะกรรมการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน (�̅� = 4.30,  
S.D. = 0.55) ก าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม พัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน (�̅� = 4.30,  S.D. = 0.59) การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ ท่ีมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (�̅� = 4.23,  S.D. = 0.48) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT) เพื่อน าผลไปวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา (�̅� = 4.20,  S.D. = 0.59) การวิเคราะห์นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานเพื่อก าหนด

ทิศทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (�̅� = 4.16,  S.D. = 0.43) มีการให้ความรู้กับ

บุคลากรเกี่ยวกับการวางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (�̅� = 4.14,  S.D. = 0.41) การ

เตรียมข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง  ๆอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (�̅� = 4.07,  
S.D. = 0.55) และให้บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา นักศึกษา และเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมใน

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (�̅� = 4.05,  S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) อยู่ระหว่าง 0.40 - 0.61 ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกัน  
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ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการปฏิบัติตามแผน (X2) 

(n = 44) 
ข้อ การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมาหนคร 
ด้านการปฏิบัติตามแผน (X2) 

𝒙 S.D. ระดับ 

1 การประชุม ช้ีแจงท าความเข้าใจกับบุคลากรก่อนน า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

4.39 0.58 มาก 

2 การมอบหมายหนา้ท่ีความรบัผิดชอบใหก้บับุคลากรในการน า
แผนพฒันาคณุภาพการศกึษาไปสูก่ารปฏิบติั 

4.36 0.57 มาก 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการน าแผนพัฒนา
คณุภาพการศกึษาไปสูก่ารปฏิบติัอยา่งชดัเจน 

4.43 0.55 มาก 

4 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาไดร้บัการอนุมัติจากผูมี้อ  านาจ
หรอืผูบ้งัคบับญัชาเพื่อใหด้  าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ไดท้นัเวลา 

4.20 0.55 มาก 

5 การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบอยา่งทั่วถึง 

4.02 0.59 มาก 

6 การสนบัสนุนงบประมาณ วสัดุอุปกรณใ์นการน าแผนพัฒนา
คณุภาพการศกึษาไปสูก่ารปฏิบติัอยา่งเพียงพอ 

4.14 0.46 มาก 

7 การก ากบั ติดตาม แกไ้ขปัญหาอุปสรรคการน าแผนพัฒนา
คณุภาพการศกึษาไปสูก่ารปฏิบติัอยา่งเป็นระบบ 

3.95 0.53 มาก 

รวม 4.21 0.40 มาก 

จากตารางท่ี 5  พบว่า  การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการปฏิบัติตามแผนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.21,  
S.D. = 0.40) แยกพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จาก
มากไปน้อย ดังนี้ แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบในการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การ

ปฏิบัติอย่างชัดเจน (�̅� = 4.43,  S.D. = 0.55) การประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจกับบุคลากรก่อนน า

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ (�̅� = 4.39,  S.D. = 0.58) การมอบหมายหน้าท่ีความ
รั บ ผิ ด ชอ บ ให้ กั บ บุ ค ล า ก ร ใ น ก า ร น า แผน พัฒ นา คุณภ าพ กา ร ศึ ก ษา ไ ป สู่ ก า รปฏิ บั ติ     



 94 

(�̅� = 4.36,  S.D. = 0.57) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจหรือ

ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ทันเวลา (�̅� = 4.20,  S.D. = 0.55) การ
สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ในการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่าง

เพียงพอ (�̅� = 4.14,  S.D. = 0.46) การประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทราบอย่างท่ัวถึง (�̅� = 4.02,  S.D. = 0.59) และการก ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรคการน า

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (�̅� = 3.95,  S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาจาก
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.40 - 0.59 ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกัน   

ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินผลตามแผน (X3) 

(n = 44) 
ข้อ การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านการประเมินผลตามแผน (X3) 

𝒙 S.D. ระดับ 

1 ก าหนดแผนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน 

4.16 0.53 มาก 

2 แต่งตัง้คณะกรรมการและก าหนดหนา้ท่ีในการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลไวอ้ยา่งชดัเจน 

4.34 0.48 มาก 

3 จัดท าเครื่องมือท่ีมีคุณภาพส าหรับใช้ในการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 

4.20 0.55 มาก 

4 ก าหนดตารางหรือปฏิทินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งชดัเจน 

4.23 0.57 มาก 

5 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและ
ตวัชีว้ดัการด าเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 

4.18 0.58 มาก 

6 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

4.25 0.49 มาก 

รวม 4.23 0.45 มาก 
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จากตารางท่ี 6  พบว่า  การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประเมินผลตามแผนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.23,  
S.D. = 0.45) แยกพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จาก
มากไปน้อย ดังนี้ แต่งต้ังคณะกรรมการและก าหนดหน้าท่ีในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลไว้อย่างชัดเจน 

(�̅� = 4.34,  S.D. = 0.48) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นระยะ

อย่างต่อเนื่อง (�̅� = 4.25,  S.D. = 0.49) ก าหนดตารางหรือปฏิทินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน (�̅� = 4.23,  S.D. = 0.57) จัดท าเครื่องมือ
ท่ีมีคุณภาพส าหรับใช้ในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา (�̅� = 4.20,  S.D. = 0.55) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและ

ตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (�̅� = 4.18,  S.D. = 0.58) และก าหนดแผน

นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน (�̅� = 4.16,  S.D. = 0.53) 
เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.45 - 0.58 ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลน้อย 
แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกัน 

ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาปรับปรุงแผน (X4) 

 (n = 44) 
ข้อ การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านการพัฒนาปรับปรุงแผน (X4) 

𝒙 S.D. ระดับ 

1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.11 0.58 มาก 

2 น าข้อมูลสารสนเทศจากการวิ เคราะห์มาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งต่อไป 
 

4.16 0.53 มาก 

3 ให้บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา นักศึกษา และเครือข่าย 
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

4.07 0.59 มาก 

4 จัดประชุมระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และผู้เช่ียวชาญจาก
ภายนอกเพื่อรับรองผลและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.00 0.57 มาก 
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ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาปรับปรุงแผน (X4) (ต่อ) 

 (n = 44) 
ข้อ การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตด้านการพัฒนาปรับปรุงแผน (X4) 
𝒙 S.D. ระดับ 

5 ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน 
 

4.14 0.55 มาก 

6 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาให้กับบุคลากรอย่างชัดเจน 

4.20 0.55 มาก 

7 มีการพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ทุก 3 – 5 ปี 

4.20 0.46 มาก 

รวม 4.13 0.39 มาก 

จากตารางท่ี 7  พบว่า  การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาปรับปรุงแผนในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.13,  
S.D. = 0.39) แยกพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จาก
มากไปน้อย ดังนี้ จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาให้กับบุคลากรอย่างชัดเจน (�̅� = 4.20,  S.D. = 0.55) มีการพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุก 3 – 5 ป ี(�̅� = 4.20,  S.D. = 0.46) น าข้อมูลสารสนเทศจากการ

วิเคราะห์มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้งต่อไป  (�̅� = 4.16,  S.D. = 
0.53) ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อย่างชัดเจน (�̅� = 4.14,  S.D. = 0.55) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาเพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (�̅� = 4.11,  S.D. = 0.58) ให้
บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา นักศึกษา และเครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุง

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (�̅� = 4.07,  S.D. = 0.59) และจัดประชุมระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร 
และผู้เช่ียวชาญจากภายนอกเพื่อรับรองผลและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา (�̅� = 4.00,  S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.39 
- 0.59 ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามไปในทิศทาง
เดียวกันสอดคล้องกัน 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 

 การวิเคราะห์การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบค าถามการวิจัย ข้อท่ี 2 การด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ใน

ระดับใด ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต  (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
กรุงเทพมหานคร ท้ังในภาพรวม และจ าแนกตามรายด้าน จากผู้ตอบแบบสอบถาม 132 คน เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 44 แห่ง แล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์ ตามแนวความคิดของเบสท์ (Best) ท่ีได้ก าหนดไว้ 
ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 8 

ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม (Ytot) 

(n = 44) 
ข้อ การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 
(Ytot) 

𝒙 S.D. ระดับ 

1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ (Y1) 4.13 0.40 มาก 
2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ (Y2) 4.20 0.41 มาก 
3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Y3) 4.39 0.43 มาก 

รวม (Ytot) 4.24 0.36 มาก 

 จากตารางท่ี 8  พบว่า การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.24,  
S.D. = 0.36) แยกพิจารณารายด้าน พบในลักษณะเดียวกัน คือ อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย

เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (�̅� = 4.39,  

S.D. = 0.43) ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ (�̅� = 4.20,  S.D. = 0.41) และคุณภาพ

ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ (�̅� = 4.13,  S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
อยู่ระหว่าง 0.36 - 0.43 ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่าความ คิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกัน 



 98 

 เพื่อตอบค าถามของการวิจัย ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (�̅�) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายข้อ จากตัวแปรตามท่ีศึกษา จ านวน 
26 ข้อ ผลการวิเคราะห์ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 9 – ตารางท่ี 11 

ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานครด้านคุณภาพของ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ (Y1) 

(n = 44) 
ข้อ การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ (Y1) 

𝒙 S.D. ระดับ 

1 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม 9 ประการ คือ สะอาด 
สุภาพ กตัญญูกตเวที ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ าใจ 
และมีวินัย 

4.34 0.53 มาก 

2 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2 
ประการ คือ รักชาติศาสน์กษัตริย์ และรักความเป็นไทย มีความ
เป็นประชาธิปไตย 

4.45 0.55 มาก 

3 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะกระบวนการคิด และ
สามารถไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

4.16 0.53 มาก 

4 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และสามารถไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

4.14 0.46 มาก 

5 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ
ตามสาระการเรียนรู้ 

4.00 0.48 มาก 

6 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการน าความรู้ ความสามารถ ไปใช้
ในการด ารงชีวิต การท างาน และการประกอบอาชีพ 

4.14 0.59 มาก 

7 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ น าความรู้ไปใช้
ในการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือการประกอบอาชีพ 
หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ 

4.02 0.59 มาก 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานครด้านคุณภาพของ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ (Y1) (ต่อ) 

(n = 44) 
ข้อ การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ (Y1) 

𝒙 S.D. ระดับ 

8 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ความ
เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปปฏิบัติ
หรือประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4.16 0.53 มาก 

9 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้การใช้
เทคโนโลยี  และสามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหา และ
พัฒนาการด ารงชีวิต หรือการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 

3.98 0.46 มาก 

10 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับความรู้และ/หรือ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

3.93 0.62 มาก 

รวม 4.13 0.40 มาก 

 จากตารางท่ี 9 พบว่า การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.13,  S.D. = 0.40) แยกพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับตาม
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2 

ประการ คือ รักชาติศาสน์กษัตริย์ และรักความเป็นไทย มีความเป็นประชาธิปไตย (�̅� = 4.45,  S.D. 
= 0.55) ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม 9 ประการ คือ สะอาด สุภาพ กตัญญูกตเวที ขยัน 

ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ าใจ และมีวินัย (�̅� = 4.34,  S.D. = 0.53) ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมี

ทักษะกระบวนการคิด และสามารถไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต (�̅� = 4.16,  S.D. = 0.53) ผู้เรียนหรือ
ผู้เข้ารับการอบรมการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ

น าไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม (�̅� = 4.16,  S.D. = 0.53) ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน

มีทักษะการแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  (�̅� = 
4.14,  S.D. = 0.46) ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีการน าความรู้ ความสามารถ ไปใช้ในการด ารงชีวิต 

การท างาน และการประกอบอาชีพ (�̅� = 4.14,  S.D. = 0.59) ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรม
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การศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ น าความรู้ไปใช้ในการลด
รายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือการประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือเพิ่มมูลค่าสินค้าและ

บริการ (�̅� = 4.02,  S.D. = 0.59) ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะตาม

สาระการเรียนรู้ (�̅� = 4.00,  S.D. = 0.48) ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้
การใช้เทคโนโลยี และสามารถน ามาใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาการด ารงชีวิต หรือการประกอบ

อาชีพได้อย่างเหมาะสม (�̅� = 3.98,  S.D. = 0.46) และผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับ

ความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ (�̅� = 3.93,  S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณา
จากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.40 - 0.62 ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่า
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกัน 

ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคุณภาพการจัด
การศึกษา/การให้บริการ (Y2) 

(n = 44) 
ข้อ การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ (Y2) 

𝒙 S.D. ระดับ 

1 ครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความรู้  ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการและการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้อย่างมีคุณภาพ 
สามารถจัดการเรียนรู้ ผลิตและเลือกใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับผู้ เรียน และมีวิ ธี การวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร 

4.16 0.48 มาก 

2 หลักสูตรสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วนเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

4.30 0.55 มาก 

3 ส่ือมีความสอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษา วิธีการเรียนรู้ 
และความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระได้ง่าย 
 

4.18 0.50 มาก 
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ด้านคุณภาพการจัด
การศึกษา/การให้บริการ (Y2) (ต่อ) 

(n = 44) 
ข้อ การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ (Y2) 

𝒙 S.D. ระดับ 

4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจาก
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ 
เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

4.20 0.46 มาก 

5 วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ี มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการและจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง สามารถบริหารจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.25 0.58 มาก 

6 หลักสูตรและส่ือการศึกษาต่อเนื่องสอดคล้องตรงตามความ
ต้องการของชุมชน มีเนื้อหาท่ีถูกต้อง ทันสมัย 

4.20 0.46 มาก 

7 ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนา
สังคมและชุมชน ท่ีมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพ 

4.18 0.50 มาก 

8 ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย มีความรู้ความสามารถ 
ท างานอย่างเป็นระบบ 

4.16 0.43 มาก 

9 ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย มีการออกแบบและจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.18 0.50 มาก 

10 มีกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย มีการ
ออกแบบกิจกรรม ส่ือ นิทรรศการ และอื่น ๆ ท่ีมุ่งน าเสนอ
เนื้อหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชน 

4.20 0.59 มาก 

รวม 4.20 0.41 มาก 
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จากตารางท่ี 10 พบว่า การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานครด้านคุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.20,  S.D. = 0.41) แยกพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อย ดังนี้ หลักสูตรสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีองค์ประกอบส าคัญครบถ้วนเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ (�̅� = 4.30,  S.D. = 0.55) วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ี มี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการและจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาต่อเนื่อง สามารถบริหาร

จัดการเร ียนรู ้ได ้อย ่างมีประสิทธ ิภาพ  (�̅� = 4.25,  S.D. = 0.58) มีกระบวนการจัดกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย มีการออกแบบกิจกรรม ส่ือ นิทรรศการ และอื่น ๆ ท่ีมุ่งน าเสนอเนื้อหาท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และชุมชน  (�̅� = 4.20,  S.D. = 0.59) คุณภาพการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์   (�̅� = 4.20,  S.D. = 0.46) หลักสูตรและ

ส่ือการศึกษาต่อเนื่องสอดคล้องตรงตามความต้องการของชุมชน มีเนื้อหาท่ีถูกต้อง ทันสมัย  (�̅� = 
4.20,  S.D. = 0.46) ส่ือมีความสอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษา วิธีการเรียนรู้ และความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระได้ง่าย (�̅� = 4.18,  S.D. = 0.50) 
ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคมและชุมชน ท่ีมุ่งเน้นการจัด

ประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพ (�̅� = 4.18,  S.D. = 0.50) ผู้จัดกิจกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัย มีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    (�̅� = 
4.18,  S.D. = 0.50) ครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้  ความเข้าใจท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
และการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้อย่างมี
คุณภาพ สามารถจัดการเรียนรู้ ผลิตและเลือกใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน และมีวิธีการวัด

และประเมินผลท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร (�̅� = 4.16,  S.D. = 0.48) และผู้

จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย มีความรู้ความสามารถ ท างานอย่างเป็นระบบ (�̅� = 4.16,  S.D. = 
0.43) เมื่อพิจารณาจากส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.41 - 0.59 ซึ่งมีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกัน  
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ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ด้านประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ (Y3) 

(n = 44) 
ข้อ การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Y3) 

𝒙 S.D. ระดับ 

1 บริหารสถานศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้
ในการบริหารงานของสถานศึกษา 4 ด้าน 

4.39 0.49 มาก 

2 บริหารสถานศึกษาโดยน าหลักธรรมาภิบาล ไปใช้ในการบริหารงาน
ของสถานศึกษา 4 ด้าน 

4.36 0.53 มาก 

3 มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย องค์กร
ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์เอกชน และสถาน
ประกอบการ เป็นต้น 

4.43 0.55 มาก 

4 คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมให้ค าปรึกษา พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ 
ความเห็นชอบหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการระดมทุนสังคม
และทรัพยากรจากชุมชน 

4.41 0.50 มาก 

5 คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ติดตาม 
และเสนอแนะผลการด าเนินงาน 

4.32 0.60 มาก 

6 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการก าหนด
องค์ประกอบในการด าเนินงานท่ีมีความสัมพันธ์กันเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ และการจัดการศึกษา/การให้บริการของสถานศึกษา 

4.45 0.50 มาก 

รวม 4.39 0.43 มาก 

จากตารางท่ี 11 พบว่า การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน

ภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.39,  S.D. = 0.43) แยกพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อย ดังนี้ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการ
ก าหนดองค์ประกอบในการด าเนินงานท่ีมีความสัมพันธ์กันเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และการจัด

การศึกษา/การให้บริการของสถานศึกษา (�̅� = 4.45,  S.D. = 0.50) มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
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การศึกษาของภาคีเครือข่าย องค์กรชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์เอกชน และสถาน

ประกอบการ เป็นต้น (�̅� = 4.43,  S.D. = 0.55) คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมให้ค าปรึกษา 
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ ความเห็นชอบหลักสูตร 

ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการระดมทุนสังคมและทรัพยากรจากชุมชน (�̅� = 4.41,  S.D. = 0.50) บริหาร
สถานศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการบริหารงานของสถานศึกษา 4 

ด้าน (�̅� = 4.39,  S.D. = 0.49) บริหารสถานศึกษาโดยน าหลักธรรมาภิบาล ไปใช้ในการบริหารงาน

ของสถานศึกษา 4 ด้าน (�̅� = 4.36,  S.D. = 0.53) และคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษา ติดตาม และเสนอแนะผลการด าเนินงาน  (�̅� = 4.32,  S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาจาก
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.43 - 0.60 ซึ่งมีการกระจายของข้อมูลน้อย แสดงว่า
ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกัน 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ   
            ภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพกับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อ
ตอบค าถามการวิจัยข้อท่ี 3 การบริหารคุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ผู้วิจัย
ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ท้ังในภาพรวม และจ าแนกตามรายด้าน จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 44 แห่ง ผู้ให้ข้อมูล 
จ านวน 132 คน เป็นรายละเอียดตามตารางท่ี 12 
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ตารางที่ 12 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพกับการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน 

(n = 44) 
ตัวแปร คุณภาพผู้เรียน/

ผู้รับบริการ 
(Y1) 

คุณภาพการจัด
การศึกษา/          

การให้บริการ 
(Y2) 

ประสิทธิภาพ
การบริหาร

จัดการ  
(Y3) 

การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ

ภายในโดย
ภาพรวม (Ytot) 

การวางแผน (X1) .656** .800** .618** .792** 

การปฏิบัติตามแผน (X2) .671** .662** .577** .729** 

การประเมินผลตามแผน 
(X3) 

.783** .722** .602** .803** 

การพัฒนาปรับปรุงแผน 
(X4) 

.632** .784** .594** .767** 

การบริหารคุณภาพโดย
ภาพรวม (Xtot) 

.749** .806** .650** .841** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

จากตารางท่ี 12  พบว่า  การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม (Xtot) กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม (Ytot) มี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .841 มีความสัมพันธ์กัน
ในระดับสูง โดยคู่ท่ีมีความสัมพันธ์สูงสุดคือ การวางแผน (X1) กับคุณภาพการจัดการศึกษา/การ
ให้บริการ (Y2) มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .800 ส่วนคู่ท่ีมีค่าความสัมพันธ์ต่ าสุดคือ การปฏิบัติตามแผน 
(X2) กับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Y3) มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .577  
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายด้าน มีค่า
ความสัมพันธ์ดังนี้ 
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การวางแผน (X1) มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโดยภาพรวม 
(Ytot) มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .792 โดยมีความสัมพันธ์สูงสุดกับคุณภาพการจัดการศึกษา/การ
ให้บริการ (Y2) มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .800 รองลงมาคือ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ (Y1) มีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .656 และมีความสัมพันธ์ต่ าสุดกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Y3) มีค่า
ความสัมพันธ์เท่ากับ .618 

การปฏิบัติตามแผน (X2) มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โดยภาพรวม (Ytot) มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .729 โดยมีความสัมพันธ์สูงสุดกับคุณภาพผู้เรียน/
ผู้รับบริการ (Y1) มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .671 รองลงมาคือคุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 
(Y2) มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .662 และมีความสัมพันธ์ต่าสุดกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Y3) 
มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .577 

การประเมินผลตามแผน (X3) มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โดยภาพรวม (Ytot) มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .803 โดยมีความสัมพันธ์สูงสุดกับคุณภาพผู้เรียน/
ผู้รับบริการ (Y1) มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .783 รองลงมาคือคุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 
(Y2) มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .722 และมีความสัมพันธ์ต่าสุดกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Y3) 
มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .602 

การพัฒนาปรับปรุงแผน (X4) มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
โดยภาพรวม (Ytot) มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .767 โดยมีความสัมพันธ์สูงสุดกับคุณภาพการจัด
การศึกษา/การให้บริการ (Y2) มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .784 รองลงมาคือคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
(Y1) มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .632 และมีความสัมพันธ์ต่าสุดกับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Y3) 
มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .594 

การบริหารคุณภาพโดยภาพรวม (Xtot) มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในโดยภาพรวม (Ytot) มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .841 โดยมีความสัมพันธ์สูงสุดกับ
คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ (Y2) มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .806 รองลงมาคือคุณภาพ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการ (Y1) มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .749 และมีความสัมพันธ์ต่าสุดกับประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ (Y3) มีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .650 
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บทที่ 5  
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบ 
1)  การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร    
2)  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
กรุงเทพมหานคร และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารคุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต จ านวน 44 แห่ง เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit Of 
Analysis) มีผู้ให้ข้อมูลแห่งละ 3 คน คือ ผู้อ านวยการหรือผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต จ านวน 1 คน เจ้าหน้าท่ีงานประกันคุณภาพภายใน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต จ านวน 1 คน และครูผู้สอน จ านวน 1 คน รวม
ผู้ให้ข้อมูลท้ังส้ิน จ านวน 132 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหารคุณภาพ
ตามแนวคิดของเดมมิ่ง และการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถิติท่ีใช้ คือ ความถ่ี (frequency) ร้อยละ 

(percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการทดสอบทางสถิติ เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพกับ
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
กรุงเทพมหานคร มีข้อค้นพบ สรุปได้ดังนี้ 
 1.  การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
กรุงเทพมหานครในภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จาก
มากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านการประเมินผลตามแผน ด้านการวางแผน ซึ่งมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเท่ากับด้าน
การปฏิบัติตามแผน และด้านการพัฒนาปรับปรุงแผน ตามล าดับ 
 2.  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับตามค่า
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มัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อย ได้ดังนี้ ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพการจัด
การศึกษา/การให้บริการ และคุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ ตามล าดับ 
 3.  การบริหารคุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยเรียงล าดับตามค่าความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ และด้านประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ ตามล าดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 1.  การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
กรุงเทพมหานครในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต 
จากมากไปน้อย ได้คือ ด้านการประเมินผลตามแผน ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติตามแผน และ
ด้านการพัฒนาปรับปรุงแผน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีผู้วิจัยต้ังไว้ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับการก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา ท่ีได้ร่วมกันวางแผนงาน และปฏิบัติงาน 
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานต่อไป นอกจากนี้ปัจจุบันหลักการบริหารเชิงคุณภาพ 
ตามวงจร PDCA ถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายภายในองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะ
สถานศึกษาจะ พบว่า ทุกแห่งได้น าหลักการบริหารเชิงคุณภาพ ตามวงจร PDCA มาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารงานของสถานศึกษาอย่างหลากหลาย ซึ่งส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ได้มีการก าหนดหลักการบริหารเชิงคุณภาพ ตามวงจร PDCA ไว้ในยุทธศาสตร์
และจุดเน้นการด าเนินงานขององค์กรทุกปีงบประมาณ โดยน าหลักการบริหารเชิงคุณภาพ ตามวงจร 
PDCA มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ท้ังระดับ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ต าบล ใช้หลักการบริหารคุณภาพ PDCA เป็นกลไกในการขับเคล่ือนการบริหารคุณภาพการศึกษา ซึ่ง
เป็นหัวใจส าคัญของสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของเอกชัย ค้าผล ได้ศึกษาการบริหารระบบ
คุณภาพท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 ผลการศึกษาพบว่า การบริหารระบบคุณภาพของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ
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ปาณิสรา สิงหพงษ์ ได้ศึกษาการบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติท่ีส่งผลต่อการเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี ผล
การศึกษาพบว่า 1) การบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก 2) การเป็นโรง เรียนมาตรฐานสากลในภาพรวมมีการปฏิบั ติอยู่ ในระดับมาก 3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร ตามแนวทางรางวัลมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติกับการเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 4) การบริหารตาม
แนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติส่งผลต่อ การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และงานวิจัย
ของศรีนวล มีศรีสวัสด์ิ ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1) ระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา มีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ การบริหารจัดการคุณภาพด้านปัจจัย
น าเข้า (Input) ประกอบด้วย การเตรียมการปฏิบัติงาน คือ นโยบาย วัตถุประสงค์ บุคลากร สถานท่ี 
งบประมาณ ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี การบริหารจัดการคุณภาพด้านกระบวนการ (Process)  
ประกอบด้วย กระบวนการปฏิบัติงาน คือ การวางแผน (Plan) การลงมือท า (Do) การตรวจสอบ 
(Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Action) และการบริหารจัดการคุณภาพด้านผลผลิต (Output) 
ประกอบด้วยผลของการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้น คือ 1. ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 2. ผลท่ีเกิดกับครู 3. ผลท่ีเกิด
กับโรงเรียน  4. ผลท่ีเกิดกับชุมชน 2) ผลการประเมินระดับการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา
ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความพึงพอใจการใช้ระบบและ
ความสามารถในการปฏิบัติจริงของระบบในระดับมากท่ีสุด ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียน
ขนาดใหญ่มีความพึงพอใจ การใช้ระบบและความสามารถในการปฏิบัติจริงของระบบในระดับมาก 
ส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง มีความพึงพอใจการใช้ระบบและ
ความสามารถในการปฏิบัติจริงของระบบในระดับมากท่ีสุด ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดใหญ่มีความพึง
พอใจการใช้ระบบและความสามารถในการปฏิบัติจริงของระบบในระดับมาก ผลการประเมินตนเอง
ของโรงเรียนหลังจากทดลองใช้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โรงเรียนท้ัง 3 ขนาดมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
และดีมากทุกมาตรฐาน 
 2.  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวม อยู่ในระดับมาก แยกพิจารณารายด้าน พบอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมากไปน้อย ได้คือ ด้านประสิทธิภาพการ
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บริหารจัดการ ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ และคุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีผู้วิจัยต้ังไว้ อาจเนื่องมาจากศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับการก ากับ นิเทศ ติดตาม มากจึงส่งผล
ให้การบริการจัดการมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยท่ีครูเป็น
ปัจจัยหลักสู่ความส าเร็จของการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ครู
จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
สามารถวิเคราะห์ระบบและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาได้ สามารถก าหนด
มาตรฐานและตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษาได้ และสามารถด าเนินการให้เกิดคุณภาพการศึกษาตาม
บทบาทหน้าท่ีของครูในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก พร้อมท้ังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต โดยมีหลักการของการประกันคุณภาพภายใน คือ สถานศึกษาต้อง
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจับผิด แต่เป็นการพัฒนา
คุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ต้องท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
จัดการและการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ใช่เป็นกระบวนการท่ีแยกส่วนจากการ
ด าเนินงานตามปกติ โดยสถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีท่ีมีเป้าหมายชัดเจน ท าตามแผน ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
เป็นระบบ มีความโปร่งใส และมีจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพการท างาน และการประกันคุณภาพ
เป็นหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ท้ังผู้บริหาร ครู และบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา ซึ่งใน
การด าเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ชุมชน หรือหน่วยงาน โดยต้นสังกัดเข้ามามีส่วนร่วม
ในการก าหนดเป้าหมาย วางแผนติดตาม ประเมินผล พัฒนาหรือปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียน/ผู้รับบริการ ได้รับการศึกษาท่ีดีมี
คุณภาพ สอดคล้องงานวิจัยของละมุล รอดขัวญ ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคใต้ตอนบน ผลการวิจัยพบว่า 1) 
การศึกษาสภาพการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหลังผ่านการประเมินรอบสอง 
พบว่า สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนการจัดการศึกษา 
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา จัดให้มีการติดตาม การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ส่วนการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
และการจัดมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการด าเนินงานอยู่
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ในระดับปานกลาง 2) สภาพปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาหลังผ่านการ
ประเมินรอบสอง พบว่า ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษายังขาดความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษาไม่ให้ความส าคัญ เครื่องมือในการด าเนินงานไม่หลากหลาย ขาดรูปแบบและแนวทางท่ีดี
ในการด าเนินงาน 3) ผลการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ภาคใต้ตอนบน พบว่า รูปแบบ คือ คู่มือการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีส่วนประกอบท่ีส าคัญ คือ ค าช้ีแจงการใช้คู่มือ เนื้อหาซึ่งได้
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 บทน า ส่วนท่ี 2 แนวทางการด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพ และส่วนท่ี 3 เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ท่ีมีความเหมาะสมและ มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปาณิสรา สิงหพงษ์ ได้ศึกษาการบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติท่ีส่งผลต่อ
การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัด
ปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า 1) การบริหารตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 3) 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร ตามแนวทางรางวัลมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติกับการเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 4) การบริหารตาม
แนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติส่งผลต่อ การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  การบริหารคุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์กัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวก หรือมีความสัมพันธ์กันใน
ลักษณะท่ีคล้อยตาม สามารถเรียงล าดับตามค่าความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านคุณภาพ
การจัดการศึกษา/การให้บริการ ด้านคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ และด้านประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ตามล าดับ อาจเนื่องมาจากคุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการนั้นเป็นปัจจัยด้าน
กระบวนการ เป็นการให้ความส าคัญกับบุคลากร กระบวนการจัดการศึกษา ท่ีท าให้เกิดกิจกรรมตาม
พันธกิจ บทบาท และหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีเน้นผู้เรียน/ผู้รับบริการ เป็นส าคัญ ได้แก่ ครู วิทยากร ผู้
จัดกิจกรรม หลักสูตร ส่ือ กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมของการจัดการศึกษา/การให้บริการ การวัด
และการประเมินผล เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของเกษศิริ กมล ได้ศึกษาการวิเคราะห์การบริหาร
โรงเรียนเอกชนท่ีมีความเป็นเลิศในประเทศไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มัล
คอล์ม บอลดริจม์ ผลการศึกษา พบว่า ด้านกระบวนการในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ การน าองค์การ รองลงมา คือ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นนักเรียน
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และผู้ปกครอง การมุ่งเน้นบุคลากรครู และการมุ่งเน้นการด าเนินการ ตามล าดับ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต่ า
ท่ีสุด คือ ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ในการประเมินผลลัพธ์ท่ีได้จากการ
ด าเนินการเพื่อความเป็นเลิศ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ 
และการปกครอง เป็นองค์องค์ประกอบท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียน และกระบวนการท างาน ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรครู ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน 
และการตลาด และผลลัพธ์การมุ่งเน้นนักเรียน และผู้ปกครอง เป็นองค์ประกอบ ท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีนวล มีศรีสวัสด์ิ ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาส าหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 1) ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาส าหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีองค์ประกอบหลัก 3 ด้าน คือ การบริหารจัดการคุณภาพ
ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ประกอบด้วย การเตรียมการปฏิบัติงาน คือ นโยบาย วัตถุประสงค์ บุคลากร 
สถานท่ี งบประมาณ ส่ือ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี การบริหารจัดการคุณภาพด้านกระบวนการ 
(Process)  ประกอบด้วย กระบวนการปฏิบัติงาน คือ การวางแผน (Plan) การลงมือท า (Do) การ
ตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Action) และการบริหารจัดการคุณภาพด้านผลผลิต 
(Output) ประกอบด้วยผลของการปฏิบัติงานท่ีเกิดขึ้น คือ 1. ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน 2. ผลท่ีเกิดกับครู 3. 
ผลท่ีเกิดกับโรงเรียน  4. ผลท่ีเกิดกับชุมชน 2) ผลการประเมินระดับการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความพึงพอใจการใช้
ระบบและความสามารถในการปฏิบัติจริงของระบบในระดับมากท่ีสุด ครูผู้สอนโรงเรียนขนาดกลาง
และโรงเรียนขนาดใหญ่มีความพึงพอใจ การใช้ระบบและความสามารถในการปฏิบัติจริงของระบบใน
ระดับมาก ส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลาง มีความพึ งพอใจการใช้
ระบบและความสามารถในการปฏิบัติจริงของระบบในระดับมากท่ีสุด ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดใหญ่
มีความพึงพอใจการใช้ระบบและความสามารถในการปฏิบัติจริงของระบบในระดับมาก ผลการ
ประเมินตนเองของโรงเรียนหลังจากทดลองใช้ระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โรงเรียนท้ัง 3 ขนาดมีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีและดีมากทุกมาตรฐาน 
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารคุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกับ
แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัย และความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
คุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเขต มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1.  การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
กรุงเทพมหานคร ควรน าข้อมูลสารสนเทศมาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการคุณภาพ
การศึกษา การปฏิบัติตามแผนงาน การควบคุมตรวจสองติดตาม และการปรับปรุง พัฒนาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2.  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร ควรเน้นคุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะกระบวนการคิด และมีทักษะ
การแสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 3.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร  ควร
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกเพื่อวางแผนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ โดยรักษาหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/การ
ให้บริการไปพร้อม ๆ กัน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษาการบริหารคุณภาพท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต/อ าเภอ 
 2.  ควรศึกษาการบริหารคุณภาพท่ีส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต/อ าเภอ 
 3.  ควรศึกษาการบริหารคุณภาพท่ีส่งผลประสิทธิภาพการบริหารจัดการของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต/อ าเภอ 
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วิชัย ตันศิริ. ค าอธิบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์วิญญูชน, 
2542. 

วิทยา สุหฤทด ารง, ไรย์วิน บุญสวัสด์ิ และอัฑฒ์ สุนทรโรหิต. Pdca แบบ Toyota ด้วยการคิดแบบ 
A3. กรุงเทพฯ: อี. ไอ. สแควร์, 2554. 

วิมล อรรจนพจนีย์. "แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการท่ัวทั่งองคกรในภาครัฐ." 
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 21, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2554): 710-18. 

 

https://goo.gl/SNyPWW
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วิศินี พิเดช. "แผนกลยุทธ์การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเขตภาคเหนือ
ตอนล่างของไทย." ดุษฎีนิพนธ์ปรญิญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2556. 

ศรีนวล มีศรีสวัสด์ิ. "การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา." วารสารการศึกษาปริทัศน์ 27, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2555): 57. 

ศศิพร รินทะ. "การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล : กรณีศึกษาโงเรียน
เมืองคง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 31." รายงานการศึกษาอิสระปริญญา
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยของแก่น, 2555. 

ศิริลักษณ์ สิงขรณ์. "ความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อการด าเนินงานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 39." การศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555. 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตคลองเตย. รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2561. 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตจอมทอง. รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2561. 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดอนเมือง. รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี. รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2561. 
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งบประมาณ พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2561. 
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2544. 

สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์. มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิชม, 2542. 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579. กรุงเทพฯ: บริษัท พริก

หวานกราฟฟิค จ ากัด, 2560. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
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ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2556. 

———. นโยบายและจุดเนน้การด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. 
เข้าถึงเมื่อ 11 ธันวาคม 2561. เข้าถึงได้จาก 
https://drive.google.com/file/d/1yXt27GuC-j9nvaeI_U5TMi3SKHjvV-47/view. 
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———. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551. 
กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2551. 
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โรงแรมธรรมรินทร์ จังหวัดตรัง." 16 พฤศจิกายน 2561. 

———. รายงานการวิจัยเร่ืองการประเมินผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแนว
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551. 
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เอกชัย ค้าผล. "การบริหารระบบคุณภาพท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้ นท่ี
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ภาคนวก ก 
 
– หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 
 
– รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้วิจัยได้เรียนเชิญผู้เช่ียวชาญประเมินค่าความเท่ียงตรงด้านเนื้อหา (content validity) 
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวกับการศึกษา จ านวน 5 คน 

1.  ดร. ปรเมศวร์  ศิริรัตน์ 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. กทม. 

2.  ดร. กรรณิการ์  อินทราย 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ กศน. เขตราชเทวี 

3.  ดร. สิริกวินท์  ครุฑครองพันธุ์ 
    ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ กศน. เขตทวีวัฒนา 

4.  อาจารย์ ดร. ณัฐกิตต์ิ  สิริวัฒนาทากุล 
    ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5.  อาจารย์ ดร. นันทวัฒน์  ภัทรกรนันท์ 
    ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต  คณะศึกษาศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคนวก ข 
 

- ค่าความความสอดคล้องของเครื่องมือวิจัย 
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Descriptive Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

X101 5 1.00 .000 

X102 5 1.00 .000 

X103 5 1.00 .000 

X104 5 1.00 .000 

X105 5 1.00 .000 

X106 5 1.00 .000 

X107 5 1.00 .000 

X108 5 1.00 .000 

X109 5 1.00 .000 

X110 5 1.00 .000 

X211 5 1.00 .000 

X212 5 .60 .894 

X213 5 .60 .894 

X214 5 1.00 .000 

X215 5 1.00 .000 

X216 5 .80 .447 

X217 5 1.00 .000 

X318 5 1.00 .000 

X319 5 1.00 .000 

X320 5 1.00 .000 

X321 5 1.00 .000 

X322 5 1.00 .000 

X323 5 1.00 .000 

X424 5 1.00 .000 

X425 5 1.00 .000 

X426 5 .80 .447 
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Descriptive Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

X427 5 .60 .548 

X428 5 .80 .447 

X429 5 1.00 .000 

X430 5 .80 .447 

Y101 5 .60 .894 

Y102 5 .60 .894 

Y103 5 1.00 .000 

Y104 5 1.00 .000 

Y105 5 1.00 .000 

Y106 5 1.00 .000 

Y107 5 1.00 .000 

Y108 5 1.00 .000 

Y109 5 1.00 .000 

Y110 5 1.00 .000 

Y211 5 .60 .894 

Y212 5 1.00 .000 

Y213 5 1.00 .000 

Y214 5 1.00 .000 

Y215 5 1.00 .000 

Y216 5 1.00 .000 

Y217 5 1.00 .000 

Y218 5 1.00 .000 

Y219 5 1.00 .000 

Y220 5 1.00 .000 

Y321 5 1.00 .000 

Y322 5 1.00 .000 
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Descriptive Statistics 

 N Mean 
Std. 

Deviation 

Y323 5 1.00 .000 

Y324 5 1.00 .000 

Y325 5 1.00 .000 

Y326 5 1.00 .000 

Valid N (listwise) 5   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคนวก ค  
 

– หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาทดลองเครื่องมือวิจัย  
 

– รายช่ือสถานศึกษาขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อสถานศึกษาขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 

1.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
2.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร 
3.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 
4.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 
5.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบางใหญ่ นนทบุรี 
6.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบางบัวทอง นนทบุรี 
7.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบางกรวย นนทบุรี 
8.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 
9.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 
10. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอไทรน้อย นนทบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคนวก ง  
 

- ค่าความตรงของเครื่องมือวิจัย 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X101 236.73 684.202 .438 .980 

X102 237.07 683.926 .558 .980 

X103 236.80 678.441 .668 .980 

X104 236.93 678.064 .505 .980 

X105 236.93 672.478 .775 .980 

X106 236.97 674.171 .688 .980 

X107 237.00 667.034 .686 .980 

X108 236.93 675.306 .644 .980 

X109 237.03 678.033 .612 .980 

X110 236.73 671.306 .752 .980 

X211 236.67 679.954 .668 .980 

X212 236.53 679.568 .701 .980 

X213 236.67 681.126 .569 .980 

X214 236.63 679.068 .633 .980 

X215 236.97 679.482 .640 .980 

X216 236.83 678.833 .563 .980 

X217 237.20 675.890 .749 .980 

X318 236.97 669.137 .827 .980 

X319 236.77 676.944 .604 .980 

X320 236.97 674.585 .677 .980 

X321 236.83 674.833 .673 .980 

X322 237.07 676.616 .673 .980 

X323 236.97 672.378 .795 .980 

X424 237.17 683.385 .603 .980 

X425 236.97 677.689 .638 .980 

X426 237.17 678.282 .467 .981 

X427 237.17 679.799 .455 .980 

X428 237.03 675.137 .755 .980 

X429 236.90 675.128 .685 .980 

X430 236.90 670.093 .772 .980 

Y131 236.83 676.144 .688 .980 

Y132 236.50 685.362 .582 .980 

Y133 236.80 686.303 .532 .980 

Y134 236.70 679.597 .681 .980 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y135 236.77 678.806 .719 .980 

Y136 236.70 679.321 .691 .980 

Y137 237.00 670.207 .816 .980 

Y138 236.80 675.752 .641 .980 

Y139 236.90 675.059 .744 .980 

Y140 236.73 676.409 .719 .980 

Y241 236.70 674.976 .700 .980 

Y242 236.93 668.892 .818 .980 

Y243 236.90 668.507 .766 .980 

Y244 236.97 667.964 .859 .980 

Y245 237.00 674.276 .759 .980 

Y246 237.00 675.586 .719 .980 

Y247 236.73 671.651 .799 .980 

Y248 236.87 665.913 .821 .980 

Y249 236.93 668.202 .705 .980 

Y250 236.87 668.464 .758 .980 

Y351 236.60 681.076 .634 .980 

Y352 236.63 674.516 .775 .980 

Y353 236.67 675.333 .748 .980 

Y354 236.63 680.447 .590 .980 

Y355 236.73 669.099 .762 .980 

Y356 236.77 668.806 .825 .980 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.980 56 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคนวก จ  
 

– หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

- รายช่ือสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีให้ข้อมูล 
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รายชื่อสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูล 

1.  กลุ่มศูนย์ กศน. โซนกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย 
 1.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดินแดง 
 1.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดุสิต 
 1.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
 1.4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพญาไท 
 1.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระนคร 
 1.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตราชเทวี 
 1.7 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวังทองหลาง 
 1.8 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตห้วยขวาง 

2.  กลุ่มศูนย์ กศน. โซนกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย 
 2.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตจตุจักร 
 2.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตดอนเมือง 
 2.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางเขน 
 2.4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตลาดพร้าว 
 2.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสายไหม 
 2.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหลักส่ี 

3.  กลุ่มศูนย์ กศน. โซนกรุงเทพตะวันออก ประกอบด้วย 
 3.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตคลองสามวา 
 3.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตคันนายาว 
 3.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกะปิ 
 3.4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบึงกุ่ม 
 3.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตประเวศ 
 3.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตมีนบุรี 
 3.7 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตลาดกระบัง 
 3.8 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหนองจอก 

4.  กลุ่มศูนย์ กศน. โซนกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย 
4.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตคลองเตย 
 4.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางคอแหลม 
 4.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางนา 
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 4.4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก 
 4.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระโขนง 
 4.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานนาวา 
 4.7 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตวัฒนา 
 4.8 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง 
 4.9 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตสาทร 

5.  กลุ่มศูนย์ กศน. โซนกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย 
5.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตคลองสาน 

 5.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตจอมทอง 
 5.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตตล่ิงชัน 
 5.4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทวีวัฒนา 
 5.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตธนบุรี 
 5.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกใหญ่ 
 5.7 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางพลัด 

6.  กลุ่มศูนย์ กศน. โซนกรุงธนใต้ ประกอบด้วย 
 6.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางขุนเทียน 
 6.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางแค 
 6.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางบอน 
 6.4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ 
 6.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตราษฎร์บูรณะ 
 6.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหนองแขม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคนวก ฉ  
 

- แบบสอบถาม/เครื่องมือวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
 

 เรื่อง “การบริหารคุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร” 
 

ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
 1.  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ส าหรับการวิจัย เรื่อง “การบริหารคุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร (Quality Management and Internal Quality 
Assurance Performance Of Bangkok District Non-Formal and Infomal Education Centre)” ข้อมูลท่ี
ได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยนี้ ข้อมูลท่ีท่านตอบถือเป็นความลับและขอรับรอง
ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน หรือสถานศึกษาของท่านแต่ประการใด จึงขอความกรุณา โปรด
ตอบให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ได้แก่ 
 22.1  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต หรือผู้ท่ี
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
 22.2  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
 22.3  ครูผู้สอน 
 3. แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
 3ตอนท่ี 1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 3ตอนท่ี 2  การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 

  ตอนท่ี 3  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
 เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อแล้ว โปรดจัดส่งแบบสอบถามนี้คืนทางไปรษณีย์ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้แนบซองติดแสตมป์มาพร้อมกันนี้แล้ว 
 

 ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ ส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 
               นายศุนันทิพัฒน์  อ่อนศรี 
  นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
       คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 



  141 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
 เรื่อง การบริหารคุณภาพกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตอนที่ 1  :  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง :  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของท่าน 

ข้อท่ี สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส าหรับ
ผู้วิจัย 

1 เพศ 
 ชาย 

 
 หญิง 
 

[   ]1 

2 อายุ (เศษของเดือนมากกว่า 6 เดือนให้คิดเป็น 1 ปี) [   ]2 

 ไม่เกิน 30 ปี                    
 41 – 50 ปี                   

 31 – 40 ปี 
 51 ปีขึ้นไป 
 

3 ระดับการศึกษา 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาเอก 

 
 ปริญญาโท 
 อื่นๆ 
 

[   ]3 

4 ต าแหน่งหน้าท่ีในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
 เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน 
 ครูผู้สอน 
 

[   ]4 

5 ประสบการณ์ในการท างาน (เศษของเดือนมากกว่า 6 เดือนให้คิดเป็น 1 ปี) [   ]5 
  ไม่เกิน 5 ปี 

 11 – 15 ปี 
 21 – 25 ปี 

 6 – 10 ปี 
 16 – 20 ปี 
 26 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 :  การบริหารคุณภาพของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
ค าช้ีแจง :  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการบริหารคุณภาพตามสภาพความเป็นจริง
เพียงช่องเดียวในแต่ละข้อ โดยมีระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
 1  หมายถึง  การบริหารคุณภาพอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 2  หมายถึง  การบริหารคุณภาพอยู่ในระดับน้อย 
 3  หมายถึง  การบริหารคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
 4  หมายถึง  การบริหารคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
 5  หมายถึง  การบริหารคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ข้อท่ี การบริหารคุณภาพ 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ 
ผู้วิจัย 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

การวางแผน (X1) 
1 การวิเคราะห์นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน

เพื่อก าหนดทิศทางในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

     [   ]6 

2 การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกอง ค์ก ร  ( SWOT) เพื่ อ น า ผลไป
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

     [   ]7 

3 การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และเป้าประสงค์ ท่ีมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

     [   ]8 

4 แต่งต้ังคณะกรรมการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน 
 

     [   ]9 

5 การเตรียมข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ อย่าง
เพียงพอ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

     [   ]10 

6 มีการให้ความรู้กับบุคลากรเกี่ยวกับการวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

     [   ]11 
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ข้อท่ี การบริหารคุณภาพ 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ 
ผู้วิจัย 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

7 ให้บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา 
นักศึกษา และเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมใน
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     [   ]12 

8 ก าหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาชัดเจน 

     [   ]13 

9 ก าหนดระยะเวลาด า เนินงานโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาชัดเจน 

     [   ]14 

10 ก าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างชัดเจน 

     [   ]15 

การปฏิบัติตามแผน (X2) 
11 การประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจกับบุคลากรก่อน

น าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
     [   ]16 

12 การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้กับ
บุคลากรในการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติ 

     [   ]17 

13 แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบในการน า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างชัดเจน 

     [   ]18 

14 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้รับการอนุมัติจาก
ผู้มีอ านาจหรือผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ทันเวลา 

     [   ]19 

15 การประชา สัมพันธ์ แผนพัฒนา คุณภาพ
การศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างท่ัวถึง 

     [   ]20 

16 การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ในการน า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเพียงพอ 

     [   ]21 
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ข้อท่ี การบริหารคุณภาพ 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ 
ผู้วิจัย 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

17 การก ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหาอุปสรรคการ
น าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

     [   ]22 

การประเมินผลตามแผน (X3) 
18 ก าหนดแผนนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ

ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ชัดเจน 

     [   ]23 

19 แต่งต้ังคณะกรรมการและก าหนดหน้าท่ีในการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลไว้อย่างชัดเจน 

     [   ]24 

20 จัดท าเครื่องมือท่ีมีคุณภาพส าหรับใช้ในการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     [   ]25 

21 ก าหนดตารางหรือปฏิทินการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน 

     [   ]26 

22 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายและตัวช้ีวัดการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     [   ]27 

23 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

     [   ]28 

การพัฒนาปรับปรุงแผน (X4) 
24 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     [   ]29 

25 น าข้อมูลสารสนเทศจากการวิเคราะห์มาใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาครั้ง
ต่อไป 

     [   ]30 
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ข้อท่ี การบริหารคุณภาพ 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ 
ผู้วิจัย 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

26 ให้บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา นักศึกษา 
และเครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     [   ]31 

27 จัดประชุมระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และ
ผู้เช่ียวชาญจากภายนอกเพื่อรับรองผลและให้
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

     [   ]32 

28 ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการ
พัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างชัดเจน 

     [   ]33 

29 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ให้กับบุคลากรอย่างชัดเจน 

     [   ]34 

30 มีการพัฒนาปรับปรุ งแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องทุก 3 – 5 ป ี

     [   ]35 
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ตอนที่ 3 :  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขต 
ค าช้ีแจง :  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตาม
สภาพความเป็นจริงเพียงช่องเดียวในแต่ละข้อ โดยมีระดับความคิดเห็น ดังนี้ 
 1  หมายถึง  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 2  หมายถึง  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับน้อย 
 3  หมายถึง  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับปานกลาง 
 4  หมายถึง  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมาก 
 5  หมายถึง  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ข้อท่ี การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ 
ผู้วิจัย 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ (Y1) 
31 ผู้ เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมี คุณธรรม 9 

ประการ คือ สะอาด สุภาพ กตัญญูกตเวที ขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี มีน้ าใจ และมีวินัย 

     [   ]36 

32 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 2 ประการ คือ รักชาติศาสน์กษัตริย์ 
และรักความเป็นไทย มีความเป็นประชาธิปไตย 

     [   ]37 

33 ผู้ เ รี ย น ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น มี ทั ก ษ ะ
กระบวนการคิด และสามารถไปประยุกต์ใช้ใน
การด ารงชีวิต 

     [   ]38 

34 ผู้ เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมี ทักษะการ
แสวงหาความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
สามารถไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต 

     [   ]39 

35 ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ ความสามารถ 
และมีทักษะตามสาระการเรียนรู้ 

     [   ]40 

36 ผู้ เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการน าความรู้  
ความสามารถ ไปใช้ในการด ารงชีวิต การท างาน 
และการประกอบอาชีพ 

     [   ]41 
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ข้อท่ี การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ 
ผู้วิจัย 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

37 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมการศึกษาต่อเนื่อง
มีความรู้  ความสามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ น าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย 
หรือเพิ่มรายได้ หรือการประกอบอาชีพ หรือ
พัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือเพิ่มมูลค่าสินค้าและ
บริการ 

     [   ]42 

38 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมการศึกษาต่อเนื่องมี
ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถน าไปปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสม 

     [   ]43 

39 ผู้ เรียนหรือ ผู้ เข้ ารับการอบรมการศึกษา
ต่อเนื่องมีความรู้การใช้เทคโนโลยี และสามารถ
น ามาใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาการ
ด ารงชีวิต หรือการประกอบอาชีพได้อย่าง
เหมาะสม 

     [   ]44 

40 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยได้รับความรู้
และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ 

     [   ]45 

คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ (Y2) 
41 ครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความรู้  ความเข้าใจ

ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการใช้
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้อย่างมี
คุณภาพ สามารถจัดการเรียนรู้  ผลิตและ
เลือกใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน 
และมีวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร 

     [   ]46 
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ข้อท่ี การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ 
ผู้วิจัย 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

42 หลักสูตรสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ มี
องค์ประกอบส าคัญครบถ้วนเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

     [   ]47 

43 ส่ือมีความสอดคล้องตามหลักสูตรสถานศึกษา 
วิธีการเรียนรู้  และความแตกต่างระหว่าง
บุคคลเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาสาระได้ง่าย 

     [   ]48 

44 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ี
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็ม
ตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

     [   ]49 

45 วิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง มีความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติหน้าท่ี มีความรู้  ความเข้าใจใน
หลักการและจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง สามารถบริหารจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

     [   ]50 

46 หลักสูตรและส่ือการศึกษาต่อเนื่องสอดคล้อง
ตรงตามความต้องการของชุมชน มีเนื้อหาท่ี
ถูกต้อง ทันสมัย 
 

     [   ]51 
 
 

47 ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
อาชีพ พัฒนาสังคมและชุมชน ท่ีมุ่งเน้นการจัด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ มีทักษะ
ทางวิชาชีพ 

     [   ]52 
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ข้อท่ี การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 

ระดับความคิดเห็น 
ส าหรับ 
ผู้วิจัย 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

48 ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย มีความรู้
ความสามารถ ท างานอย่างเป็นระบบ 

     [   ]53 

49 ผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย มีการ
ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     [   ]54 

50 มีกระบวนการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 
มีการออกแบบกิจกรรม ส่ือ นิทรรศการ และอื่น ๆ 
ท่ีมุ่งน าเสนอเนื้อหาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาตนเอง สังคม และชุมชน 

     [   ]55 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Y3) 
51 บริหารสถานศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการบริหารงาน
ของสถานศึกษา 4 ด้าน 

     [   ]56 

52 บริหารสถานศึกษาโดยน าหลักธรรมาภิบาล 
ไปใช้ในการบริหารงานของสถานศึกษา 4 ด้าน 

     [   ]57 

53 มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคี
เครือข่าย องค์กรชุมชน องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์เอกชน และสถานประกอบการ เป็นต้น 
 

     [   ]58 

55 คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา ติดตาม และเสนอแนะผลการ
ด าเนินงาน 

     [   ]60 

56 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มี
การก าหนดองค์ประกอบในการด าเนินงานท่ีมี
ความสัมพันธ์กันเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
และการจัดการศึกษา/การให้บริการของ
สถานศึกษา 

     [   ]61 

หมายเหตุ ;  ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 
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วัน เดือน ปี เกิด 22 มิถุนายน 2527 
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