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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพร้อมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  ของศูนย์
การศึกษาพิเศษในกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 2) ศึกษาแนวทาง
เสริมสร้างความพร้อมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษในกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครูศูนย์การศึกษาพิเศษ จ านวน 144 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร  24  คน  ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และครู 120 คน ได้มาจาก
การสุ่มอย่างง่าย  (Simple random sampling) เครื่องมือที่ ใ ช้ในการวิจัย  ได้แก่  แบบสอบถามความพร้อม               
และแบบสอบถามแนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิ เศษ   
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า 1) ศูนย์การศึกษา
พิเศษส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมในด้านปัจจัยการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  ส่วนด้านขั้นตอนการด าเนินงานมี
ความพร้อมอยู่ในระดับน้อย 2) แนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์
การศึกษาพิเศษ  ที่มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด มีจ านวนทั้งสิ้น 72 รายการ ประกอบด้วย 
ด้านปัจจัยการด าเนินงาน 23 รายการ ด้านข้ันตอนการด าเนินงาน จ านวน 49 รายการ 
ค าส าคัญ: ความพร้อม, แนวทางเสริมสร้างความพร้อม, การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน, ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to 1) study the readiness of internal quality assurance 
implementation of Special Education Centers under the  Bureau of Special Education, Group 1 and 2, 
and 2) propose supportive guidelines of readiness for internal quality assurance implementation of 
Special Education Centers, under the Bureau of Special  Education, Group 1 and 2. The samples were 
144 administrators and teachers of Special Education Centers. The samples were 24 administrators 
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derived through the purposive sampling and 120 teachers derived through the simple random 
sampling. The research tool for data collection was a questionnaire of readiness and supportive 
guidelines of readiness of internal quality assurance implementation of Special Education Centers. 
The statistics used for data analysis were percentage, mean and standard deviation. The results 
showed that: 1) Most Special Education Centers were not ready for internal quality assurance 
implementation.  The readiness of procedures was at a low level.  2) The supportive guidelines of 
readiness for internal quality assurance implementation of Special Education Centers showed that 
the suitable and possible factors of 72 items of implementation consisted. The factors in the 
operation of 23 items. The step of implementation consisted of 49 items. 
Keywords: readiness, supportive guidelines of readiness, Internal quality assurance,  Special Education Centers 
 
1. บทน า 

การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการบริหาร
จัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของ
สถานศ ึกษา เพื ่อพ ัฒนาผู ้เ ร ียน ให ้ม ีค ุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา โดยอาศัยระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนให้
สถานศ ึกษาพัฒนาไปข ้า งหน ้าอย ่า งต ่อ เนื ่อ งบน
หลักการ มีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนา ซึ่งถือ
เ ป ็น ภ า ร ะ ค ว า ม ร ับ ผ ิด ช อ บ ที ่ส ถ า น ศ ึก ษ า ต ้อ ง
ด า เน ินการบร ิหาร จ ัดการศึกษาอย่าง เป ็นระบบ
ต่อเนื่อง อันน าไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ให้สังคมมั่นใจว่าผู้เรียนทุก
คนมีความรู ้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะและ
คุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐานอย่าง
แท้จริง [1] 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ซึ่งเป็นสถานศึกษาของรัฐที่
จัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่คนพิการ  
ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต 
และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู ้ด ูแลคนพิการ  ครู  
บุคลากรและชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่ง
อ านวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใด  
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที ่อื ่นตามที่ก าหนดในประกาศ
กระทรวง โดยมีสภาพการด าเนินงานและข้อจ ากัด
ต่างๆ ซึ่งการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษต้อง

เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในหมวด 6 ว่าด้วย
มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ ่ง
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาต้องจัด
ให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยต้องค านึงถึงความพร้อมด้านปัจจัยและ
กระบวนการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษในกา
รบริหารและด าเนินการเพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพให้ผสมผสานกับการวางแผน  การด าเนินงาน  
และการปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ของศูนย์การศึกษาการศึกษาพิเศษอย่างต่อเนื่อง [2]  

ความพร้อมจึงนับเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในประสบความ ส าเร็จ 
[3] โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในด้านปัจจัยการด าเนินงาน
และขั้นตอนการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ยังไม่มีการศึกษาประเด็นความพร้อมทั้ง 2 ประการมา
ก ่อน  ผู ้ว ิจ ัย จ ึงสน ใจที ่จะศ ึกษาความพร ้อมและ
แนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการด า เนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษใน
กลุ ่มสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2   
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
2.1 เพื่อศึกษาความพร้อมในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์การศึ กษาพิ เศษในกลุ่ ม
สถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 1 
และกลุ่ม 2 
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษา
พิ เศษในกลุ่ มสถานศึกษาสั งกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 
 

3.  ความส าคัญของการวิจัย 
3.1 การศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบระดับความพร้อมของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน 
3.2 การศึกษาครั้งน้ีสามารถน าผลการวิจัยที่ได้รับไปใช้ใน
การปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษต่อไป 
 

4. ขอบเขตการวิจัย 
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการศึกษาความพร้อมในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน เพื่อหาแนวทาง
เสริมสร้างความพร้อมในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษในกลุ่มสถานศึกษาสังกัด
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2  
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร คือ ผู้บริหาร 24 คน ครู 712 คน                 
ที่ปฏิบัติงานศูนย์การศึกษาพิเศษในกลุ่มสถานศึกษา  
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1และกลุ่ม 2  
จ านวน 24 จังหวัด ในปี พ.ศ. 2556 รวมทั้งสิ้น 756 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ  ผู้บริหารและครูศูนย์การศึกษา
พิ เศษในกลุ่ มสถานศึกษาสั งกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ  กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 จ านวน 24 จังหวัด 
ที่ปฏิบัติงานในปี พ.ศ.2556 รวม 144  คน  ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ผู้บริหาร 24 คน ได้มาจากการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) และครู 120 คน  ได้มา
จากการสุ่มอย่างง่าย(Simple random sampling) 24 
จังหวัด ประกอบด้วย 1)นครปฐม 2)นนทบุรี 3)ปทุมธานี 
4)สมุทรปราการ  5)สมุทรสงคราม 6)สมุทรสาคร 7)
สุพรรณบุรี 8)กรุงเทพมหานคร 9)ประจวบคีรีขันธ์ 10)
กาญจนบุรี 11)เพชรบุรี 12)ราชบุรี  13)ชลบุรี 14)
ชัยนาท  15)นครนายก 16)ตราด  17)อ่างทอง  18)จัน
ทุบรี  19)ฉะเชิงเทรา 20)พระนครศรีอยุธยา 21)ระยอง  
22)สระแก้ว  23)ลพบุรี  และ 24)สิงห์บุรี   
4.3 ขอบเขตของตัวแปร  

ความพร้อมและแนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษา
พิเศษ  ในกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2  ประกอบด้วย              
ด้านปัจจัยการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  4  ด้าน  
ได้แก่  1) บุคลากร 2) งบประมาณ  3) อุปกรณ์หรือ
เครื่องมือ และ  4) การบริหารจัดการ และด้านขั้นตอน                          
กา รด า เ นิ น ง านประกั นคุณภาพภาย ใน   ไ ด้ แ ก่                  
1) ขั้นเตรียมการ  2) ขั้นปฏิบัติ  3) ขั้นรายงานผล                  
4.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
4.4.1 แบบสอบถามความพร้อมในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ   
4.4.2 แบบสอบถามแนวทางเสริมสร้างความพร้อม ใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษา
พิเศษ   
4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.5.1 เสนอส านักงานคณะกรรมการบณัฑิตวิทยาลัย เพื่อ
ออกหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของ
ผู้บริหารและครูศูนย์การศึกษาพิเศษในกลุ่มสถานศึกษา
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุม่ 1 และกลุ่ม 2  
4.5.2 ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถามไปถึงกลุ่มตัวอย่างและรับ
แบบสอบถามกลับซึ่งการรับแบบสอบถามกลับ คิดเป็น
ร้อยละ 100  
4.5.3 น าแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ 
และวิเคราะห์ข้อมูล 
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4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.6.1 ความพร้อมในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์การศึกษาพิ เศษ ใช้ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้เกณฑ์ของลิเคิร์ท [4] 
4.6.2 แนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ ใช้
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์ประเมิน
ค่าเฉลี่ยของลิเคิร์ท [4] 
 

5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลการศึกษาความพร้อมในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านปัจจัยการ
ด าเนินงาน พบว่า  ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนใหญ่ยังไม่มี
ความพร้อมในด้านปัจจัยการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน และด้านขั้นตอนการด าเนินงาน พบว่า ศูนย์
การศึกษาพิเศษมีความพร้อมด้านขั้นตอนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (X
=2.04, S.D.=0.48)   
5.2 ผลการศึกษาแนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษา
พิเศษ  พบว่า  1) ด้านปัจจัยในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน  มี 4 องค์ประกอบ 23 ตัวบ่งช้ีดังนี้ 1.1)
ด้านบุคลากร  มี 9 ตัวบ่งช้ีดังนี้ 1)สร้างความตระหนัก
และเห็นคุณค่าให้แก่บุคลากรทุกคน 2)ส่งเสริมการท างาน
ร่วมกันเป็นทีมของบุคลากร 3)จัดประชุมปฏิบัติการให้
บุคลากรได้รับรู้ร่วมกัน 4)ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
อย่างต่อเนื่อง 5)บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจาก
เอกสาร คู่มือ 6)จัดประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดท า
เอกสาร รายงานให้บุคลากรได้รับรู้ร่วมกัน 7)ส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร รายงาน 8)
ระดมความคิดของบุคลากรร่วมกันเกี่ยวกับการจัดท า
เอกสารรายงาน 9)น าบุคลากรศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน 1.2)ด้านงบประมาณ มี 3 ตัว
บ่งช้ีดังนี้ 1)ก ากับ ติดตามให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะ 2)ให้ความส าคัญในการตรวจสอบ

การด า เนินงาน  3)สรุปผลการใ ช้งบประมาณเมื่ อ
ด าเนินการแล้วเสร็จ 1.3)ด้านอุปกรณ์/เคร่ืองมือ มี 3 
ตัวบ่งช้ีดังนี ้1)จัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศ สืบค้นได้
ง่าย 2)จัดเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ 3)จัดท าข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 1.4)ด้านการบริหารจัดการมี 8 ตัวบ่งช้ีดังนี้ 1)
สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าให้แก่บุคลากรใน
หน่วยงาน 2)ส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นทีมของ
บุคลากร 3)จัดประชุมปฏิบัติการให้บุคลากรได้รับรู้
ร่วมกัน 4)ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 5)มีการติดตาม
ตรวจสอบการรายงานผล 6)ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายงานผลสรุปโครงการ กิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 7)ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 8)น าข้อมูล
ต่างๆ เกี่ยวกับการด าเนินงานมาวิเคราะห์ผลร่วมกันและ
รายงานผล  มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.14,S.D.=0.69)  
และ 2) ด้านขั้นตอนการด าเนินงาน มี 3 องค์ประกอบ 
49 ตัวบ่งช้ีดังนี้ 2.1)ด้านการเตรียมการ  มี 11 ตัวบ่งช้ี 
ดังนี้  1)สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่า 2)ส่งเสริม
การท างานร่วมกันเป็นทีม 3)จัดประชุมปฏิบัติการให้
บุคลากร 4)ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง  5)
สร้างความตระหนักแก่บุคลากร 6)เก็บรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานให้ชัดเจน 7)ให้บุคลากรประชุม  วิเคราะห์ข้อมูล
ร่วมกัน 8)ส่งเสริมให้บุคลากรใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายใน
การวิเคราะห์ข้อมูล 9)จัดท าคู่มือการด าเนินงาน 10)ให้
บุคลากรปฏิบัติงานตามแผน11)นิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงาน 2.2)ด้านการปฏิบัต ิแบ่งออกเป็น  2.2.1)ขั้น
การวางแผนปฏิบั ติงาน  มี  7 ตัวบ่ง ช้ีดังนี้  1)นิเทศ 
ติดตาม การด าเนินงาน 2)ให้บุคลากรใช้แผนงานหรือ
โครงการเป็นทิศทางในการปฏิบัติงาน 3)ใช้ผลการ
ประเมินและผลวิเคราะห์ด้านต่างๆมาใช้ในการรายงาน
ผล 4)ช้ีแจงท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของบุคลากร
อย่างชัดเจน 5)ติดตามการด าเนินงาน 6)ส่งเสริมให้
บุคลากรจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมผู้ เรียนตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 7)ให้ครูได้วิเคราะห์ผู้เรียน
2.2.2)ขั้นการด าเนินงานตามแผน  มี 13 ตัวบ่งช้ีดังนี้  
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1)ช้ีแจงท าความเข้าใจแนวทางการเตรียมความพร้อมแก่
บุคลากรอย่างชัดเจน 2)ส่งเสริมให้บุคลากรจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
3)ให้ครูได้วิเคราะห์ผู้เรียนใน 4)ครูร่วมกันจัดท าหลักสูตร
หรือแนวทางการเตรียมความพร้อมระยะแรกเริ่ม 5)ช้ีแจง
ท าความเข้าใจแนวทางการวัดประเมินผลแก่บุคลากร
อย่างชัดเจน 6)ส่งเสริมให้บุคลากรจัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 7)ให้ครูได้
วิเคราะห์ผู้เรียน 8)ให้ครูจัดท าเอกสารการวัดประเมินผล
ผู้เรียน 9)ประชุมระดมความคิดบุคลากรในการก าหนด
แผนปฏิบัติการประจ าปี 10)ร่วมกันวิเคราะห์บริบทของ
ศูนย์ (SWOT) 11)ให้บุคลากรจัดท าเอกสาร โครงการ 
และปฏิบัติตามที่วางไว้  12)ให้บุคลากรรายงานผลการ
ด าเนินโครงการเมื่อแล้วเสร็จ 13)ก ากับ ติดตามให้เป็นไป
ตามแผน 2.2.3)ขั้นการตรวจสอบและประเมินผล มี 9 
ตัวบ่งช้ีดังนี้ 1)ศึกษานโยบายที่เกี่ยวข้องน ามาวิเคราะห์
ร่วมกัน 2)ช้ีแจงแนวทางแก่บุคลากรในการน าแผนสู่การ
ปฏิบัติ 3)ให้บุคลากรจัดท าเอกสาร โครงการและปฏิบัติ
ตามแผน 4)ให้บุคลากรรายงานผลการด าเนินโครงการ
เมื่อแล้วเสร็จ 5)ก ากับ ติดตามให้เป็นไปตามแผน 6)ให้

บุคลากรศึกษาเอกสารแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล           
7)ประชุมเพื่อก าหนดเป็นเอกสารในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 8)ให้บุคลากรสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการเกบ็
ข้อมูล 9)ให้บุคลากรวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในหลายๆ 
ด้าน  2.2.4)ขั้นการปรับปรุงงาน มี 4 ตัวบ่งช้ีดังนี้ 1)ให้
บุคลากรจัดเก็บข้อมูลในระบบสามารถสืบค้นได้ง่าย 2)ให้
บุคลากรจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ 3)ให้บุคลากร
จัดท าข้อมูลด้านต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 4)ให้บุคลากร
ที่รับผิดชอบต้องด าเนินงานให้ข้อมูลครบถ้วนและ
สามารถใช้อ้างอิงได้  2.3)ด้านการรายงานผล มี 5             
ตัวบ่งช้ีดังนี้ 1)ให้บุคลากรวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการรายงานผล 2)ให้บุคลากรเก็บหลักฐานแผนการ
จัดการเรียนรู้ 3)ให้บุคลากรเก็บรวบรวมข้อมูลในด้าน
ต่างๆ ให้ครบถ้วน 4)ให้บุคลากรจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 5)ให้บุคลากรเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ถึงผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.55, S.D.= 0.57) 

 
ตารางที่ 1 สรุปผลการศึกษาความพร้อมด้านปัจจัยและด้านขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน   
 ของศูนย์การศึกษาพิเศษในกลุ่มสถานศึกษา  สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม 1  และกลุ่ม 2   

ประเด็นความพร้อม ด้านที่ต้องเสริมสร้างความพร้อม 
1.  ปัจจัยในการด าเนินงาน   
     1.1  ด้านบุคลากร 1.  บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน   

2.  บุคลากรไม่มีความสามารถในการจัดท าเอกสาร   
     1.2  ด้านงบประมาณ 1.  การก ากับ ติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณการประกันคุณภาพภายใน   
     1.3  ด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ 1.  ระบบสารสนเทศในการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน   
     1.4  ด้านการบริหารจัดการ 1.  ระบบในการพัฒนาบุคลากรในการประกันคุณภาพภายใน 

2.  กระบวนการการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน 
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ประเด็นความพร้อม ด้านที่ต้องเสริมสร้างความพร้อม 
2.  ขั้นตอนการด าเนินงาน   
     2.1  ด้านการเตรียมการ 1.  การจัดประชุมสร้างความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ภายใน   
2.  การจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน  
3.  การจัดท าการเอกสารหรือคู่มือเกี่ยวกับการด าเนินงานให้แก่บุคลากร 

       2.2  ด้านการปฏิบัติ  
            2.2.1  ด้านการวางแผน 
ปฏิบัติงาน 

1.  การก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายงานประจ าปี   
2.  การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการสอนของครู และบุคลากร 

            2.2.2  ด้านการด าเนินงานตาม
แผน 

1.  การจัดท าหลักสูตรหรือแนวทางการเตรียมความพร้อมระยะแรกเริ่ม 
ที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียน   
2.  การจัดท าแนวทางการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนอย่างชัดเจน   
3.  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับบริบทของศูนย์การศึกษา
พิเศษและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

            2.2.3  ด้านการตรวจสอบ 
ประเมินผล 

1.  การน ามาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษสู่การปฏิบัติ   
2.  การจัดท าเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล    

            2.2.4  ด้านการปรับปรุงงาน 1.  การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ      
       2.3  ด้านการรายงานผล 1.  การน าเสนอผลการประเมินตนเองต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   

 
6. อภิปรายผล 
6.1  การศึกษาความพร้อมในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ  ด้านปัจจัยการ
ด าเนินงาน พบว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษยังไม่มีความพร้อม
ในด้านปัจจัยการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิรัช ภู่เล็ก [5] ที่ได้ศึกษาปัญหา
การบริหารงานศูนย์การศึกษาพิ เศษ สั งกัดส านั ก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผลการวิจัย
พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุด ได้แก่ งบประมาณในการ
ด าเนินการไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณสนับสนุนขาด
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บุคลากรมีภาระงานมาก 
ทั้งนี้เนื่องมาจากการประกันคุณภาพภายในนั้นเป็นการ
ด าเนินงานท่ีต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของบุคลากรใน
การปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ งานมี ประสิ ทธิ ภาพและต้ องมี

งบประมาณที่สนับสนุนการด าเนินงานควบคู่กันไปด้วย6.2 
แนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านปัจจัยการ
ด าเนินงาน  พบว่า  แนวทางการเสริมสร้างความพร้อม
ด้านปัจจัยในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน มี
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกด้านทั้ง 4 องค์ประกอบ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สวาท มูลละ [6]  ที่ได้ศึกษา
เรื่อง การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขนาดเล็กในอ าเภอสันทราย ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 2  ผลการศึกษาพบว่า ควร
จัดให้มีการอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ก า ร ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ  แ ล ะ ค ว ร ศึ ก ษ า น โ ย บ า ย
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานการศึกษา  ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมวิเคราะห์ความต้องการ ของสถานศึกษา ผู้บริหาร
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สร้างความตระหนักให้แก่คณะครูได้เห็นความส าคัญของ
การประเมินร่วมกันวางแผนการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ  และจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนประกอบการตรวจสอบ  และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเกียรติพงศ์  อุ่นใจ [7]  ที่
พบว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็กประชากรกลุ่มเป้าหมายได้เสนอ  
แนวทางการบริหารจัดการปัจจัยทั้ง 4 ด้านโดยอาศัยการ
ประชุมสนทนากลุ่ม ก าหนดรูปแบบบรรลุผลสูงสุด  
ผู้บริหารและคณะครูควรมีส่วนร่วมและด าเนินการอย่าง
เป็นระบบ  และควรพัฒนาเครื่องมือการประเมิน มีการ
วางแผนร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียน ด้านอุปกรณ์/
เครื่องมือ ประกอบด้วย 1)จัดเก็บข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ 2)จัดเอกสารการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในให้ เป็นหมวดหมู่  3)จัดท าข้อมูลด้านต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
กิ่งทอง ใจแสน [8] ที่พบว่า แนวทางพัฒนาการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ต้องการพัฒนา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 พบว่า มี
แนวทางพัฒนาการด า เนินงาน  ดั งนี้  1 )ผู้ บริ หาร
สถานศึกษา เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง น าคิด น าปฏิบัติ 
มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทและจริงจังต่อการท างาน มีความสนใจ 
ใฝ่เรียนรู้ ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เน้น
การเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการ
ท างาน หรือการท างานเป็นทีม 2) การสร้างความตระหนัก
ให้กับครู บุคลากรที่ท าหน้าที่รับผิดชอบงาน/โครงการ 
ต่าง ๆ ให้เห็นความส าคัญและการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) การส่งเสริมให้
บุคลากรเข้ารับการอบรมไปศึกษา ดูงาน เพื่อน าไปพัฒนา 
และปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน  

 

 

7. สรุป 
7.1 ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อม  ใน
ด้านปัจจัยการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  ได้แก่  
บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจ และไม่สามารถจัดท า
เอกสาร การก ากับ ติดตาม ควบคุมการใช้งบประมาณ 
รวมทั้งมีความพร้อมในด้านขั้นตอน การด าเนินงานอยู่ใน
ระดับน้อย  โดยมีความพร้อมต่ าที่สุดในเรื่องการจัดท า
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  
รองลงมาคือการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 
7.2 แนวทางเสริมสร้างความพร้อมในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้าน
ปัจจัยการด าเนินงานที่มีความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด มีจ านวนทั้งสิ้น 72 รายการ 
ประกอบด้วย ด้านปัจจัย การด าเนินงาน 23 รายการ 
ด้านขั้นตอน การด าเนินงาน จ านวน 49 รายการ 
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