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บทคดัย่อ 
 จุดมุ่งหมายของการวิจยัคือ  1)  เพื่อศึกษาสภาพปจัจุบนั  ปญัหา   และความ
ตอ้งการ  การมสี่วนรว่มในการประกนัคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา
อุดรธานี  เขต  3  2)  เพื่อศกึษาแนวทางการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานของโรงเรยีนที่ประสบผลส าเร็จ   (Best  Practice)  
และ  3)  เพื่อสรา้งรปูแบบการมสี่วนรว่มในการประกนัคุณภาพภายในของคณะกรรมการ  
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สถานศกึษาขัน้พื้นฐานของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  3  โดยมขีัน้ตอนการด าเนินการวจิยัเป็น  3  ระยะ   
ดงันี้  ระยะที่  1  ศึกษาสภาพปจัจุบนั  ปญัหาและความต้องการ  การมสี่วนร่วมในการ
ประกนัคุณภาพภายในของคณะกรรมการ  สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนขยายโอกาส   
ทางการศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  3  ระยะที ่  
2  ศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน  ของโรงเรยีนที่ประสบผลส าเรจ็  (Best  Practice)  และระยะที่  3  
สรา้งรูปแบบการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพภายในของคณะกรรมการสถานศึกษา   
ขัน้พื้นฐานของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  3  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้   คือ  คณะกรรมการ  
สถานศกึษาขัน้พื้นฐาน  สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  3  
จ านวน  252  คน  ได้มาโดยวิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ  
Krejcie  and  Morgan  จากนัน้ท าการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ  (Stratified  Random  
Sampling)  เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั  ม ี 2  ชนิด  คอื  แบบสอบถาม  และแบบสมัภาษณ์  
สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั  คอื  ความถี ่ รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
   ผลการวจิยั   
  1.   สภาพป ัจจุบันการมีส่ วน ร่วม ในการประกันคุณ ภาพภายในของ
คณะกรรมการสถานศึกษา   ขัน้พื้นฐานของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา  สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี   เขต  3  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้น  พบว่า  อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  และเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหา
น้อย  ดงันี้  ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ดา้นการก าหนด 
มาตรฐานคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา  ด้านการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษา  
ที่มุ่งคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน  ด้านการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ด้านการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  ด้านการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา  ด้านการพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง   และด้าน
การจดัท ารายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี  ตามล าดบั 
    2.  ปญัหา  การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พื้นฐานของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี   เขต  3  โดยภาพรวม  อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  อยู่ในระดบัปานกลางทุกด้าน  และเรยีงล าดบัค่าเฉลี่ยจาก
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มากไปหาน้อย  ดังนี้   ด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ด้านการก าหนด
มาตรฐานคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา  ดา้นการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาที่
มุ่งคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐาน  ดา้นการจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  ดา้นการจดั   
ท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ด้านการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐาน  
การศกึษาของสถานศกึษา  ดา้นการพฒันาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง  และด้านการ
ด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษาตามล าดบั  
    3.  ความต้องการการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพภายในของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พื้นฐานของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  3  คอื  คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานควร
ได้รบัความรูค้วามเข้าใจเรื่องการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พื้นฐานควรมคีวามตระหนักถงึความส าคญัของการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศกึษา  และ  คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐานควรมสี่วนร่วมในการเผยแพร่  
ประชาสมัพนัธ์  และแลกเปลีย่นประสบการณ์  ผลการประเมนิของสถานศกึษาใหทุ้กฝ่ายที่
เกี่ยวข้องรบัทราบ  เพื่อน าผลมาปรบัปรุง  พัฒนาการศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่ อง  
ตามล าดบั 
  4.  แนวทางการมสี่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนทีป่ระสบผลส าเรจ็  (Best  Practice)  ประกอบดว้ย 
การประกนัคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาและจดัท ารายงานการประเมนิคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาทีป่ระสบผลส าเรจ็  (Best  Practice)  14  องคป์ระกอบ   
จุดเด่น  จุดควรพัฒนา  ด้านปจัจยั  กระบวนการและผลผลิตของ  สถานศึกษาที่ประสบ
ผลส าเรจ็  (Best  Practice)  ในการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา   
  5.  รูปแบบการมสี่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พื้นฐานของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษา  ประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  3  ประกอบดว้ย  8  องคป์ระกอบ  คอื  1)  การมี
ส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  2)  การมสี่วนรว่มในการจดัท า
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา  3)  การมสี่วนร่วมในการจดัระบบการบรหิารและสารสนเทศ  4)  การมสี่วน
รว่มในการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา  5)  การมสี่วนร่วม
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  6)  การมสี่วนร่วมในการประเมนิคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  7)  การมสี่วนร่วมในการจดัท ารายงาน
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ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน  และ  8)  การมสี่วนร่วมในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  และผู้เชี่ยวชาญได้ประเมิน  ความเหมาะสม  ความ
เป็นไปได้  และความมเีป็นประโยชน์  ของรูปแบบดงักล่าว  พบว่า  อยู่ในระดบัมากที่สุด  
ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั  :  ขยายโอกาสทางการศกึษา 
 
ABSTRACT 
 The  research  objectives  are  1)  to  study  current  states  problems  
and  needs  for  participating  in  internal  quality  assessment  of  committee  of  
Udonthani  Primary  Educational  Service  Area  Office  3  2)  to  study  the  
guidelines  for  participating  in  internal  quality  assessment  of  committee  from  
best  practice  schools  ,  and  3)  to  construct  participation  model  for  
participating  in  internal  quality  assessment  of  committee  of  Udonthani  
Primary  Educational  Service  Area  Office  3  The  three  phases  of  research  
procedure  steps  are  phase  1  :  studying  current  states  problems  and  needs  
for  participating  in  internal  quality  assessment  of  committee  of  Udonthani  
Primary  Educational  Service  Area  Office  3.  phase  2  :  studying  the  
guidelines  for  participating  in  internal  quality  assessment  of  committee  from  
best  practice  schools,  and  phase  3  :  constructing  participation  model  for  
participating  in  internal  quality  assessment  of  committee  of  Udonthani  
Primary  Educational  Service  Area  Office  3  The  252  sample  (the  sample  
size  is  derived  from  Krejicie  and  Morgan  table)  is  the  committee  of  
selected  by  stratified  random  sampling  ,  The  two  research  tools  are  
questionnaire  and  interview  form.  The  statistics  used  for  analyzing  data  are  
frequency  percentage  mean  and  standard  deviation.   
 The  research  results  were  as  follows: 
  1.  The  current  states  for  participating  in  internal  quality  
assessment  of  committee  of  Udonthani  Primary  Educational  Service  Area  
Office  3.  were  rated  with  high  level  in  term  of  whole  aspects.  For  each  of  
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aspects,  the  committee  also  rated  with  high  level  as  performance  of  
development  in  educational  quality  plans,  determining  of  school  educational  
quality  standards,  development  planning  in  educational  management  
corresponding  to  standards,  evaluation  of  internal  quality  corresponding  to  
standards,  administration  and  information  system,  controlling  and  follow  up  
the  educational  quality,  development  of  education  with  controlling  and  
continuity  and  annual  self  assessment  reports,  respectively. 
  2.  The  problems  for  participating  in  internal  quality  assessment  of   
committee  of  Udonthani  Primary  Educational  Service  Area  Office  3.  were  
rated  with  medium  level  in  terms  of  whole.  For  each  of  aspects,  the  
committee  also  rated  with  medium  level  as  controlling  and  follow  up  the  
educational  quality,  determining  of  school  educational  quality  standards,  
development  planning  in  educational  management  corresponding  to  standards,  
administration  and  information  system,  annual  self  assessment  reports,  
evaluation  of  internal  quality  corresponding  to  standards,  development  of  
education  with  controlling  and  continuity,  and  performance  of  development  in  
school  educational  quality  plans,  respectively. 
  3.  The  needs  for  participating  in  internal  quality  assessment  of   
committee  of  Udonthani  Primary  Educational  Service  Area  Office  3  were  the  
committee  of  should  to  gain  knowledge  and  understanding  of  school  internal  
quality  assessment,  the  committee  of  should  to  have  awareness  about  the  
significant  of  school  internal  quality  assessment,  and  the  committee  of  
should  to  participate  in  publicizing  and  experience  exchanges  about  results  
of  school  internal  quality  assessment  to  give  everybody  known  so  that  the  
school  internal  quality  assessment  results  would  be  gotten  for  improving  the  
development  of  education  with  continuity,  respectively. 
  4.  The  guidelines  for  participating  in  internal  quality  assessment  
of  committee  from  best  practice  schools  were  composed  of   
the  internal  quality  assessment  corresponding  to  standards  ,and  annual  self  
assessment  reports  with  14  components.  the  participation  with  three  aspects  
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were  planning  participation,  performance  participation,  and  evaluation  
participation  .  The  school  internal  quality  assessment  with  eight  issues  as  
(1)  determining  of  school  educational  quality  standards,  (2)  development  
planning  in  educational  management  corresponding  to  standards  (3)  
administration  and  information  system,(4)  performance  of  development  in  
school  educational  quality  plans,  (5)  following  up  and  controlling  the  
educational  quality,  (6)  evaluation  of  internal  quality  corresponding  to  
standards,   (7)  annual  self  assessment  reports,  and  (8)  development  of  
education  with  controlling  and  continuity.   
  5.  The  participation  model  for  participating  in  internal  quality  
assessment  of  committee  of  Udonthani  Primary  Educational  Service  Area  
Office  3composed  of  eight  components  as  (1)  the  participation  in  
determining  of  school  educational  quality  standards,  (2)  the  participation  in  
development  planning  in  educational  management  corresponding  to  standards  
(3)  the  participation  in  administration  and  information  system,(4)  the  
participation  in  performance  of  development  in  school  educational  quality  
plans,  (5)  the  participation  in  following  up  and  controlling  the  educational  
quality,  (6)  the  participation  in  evaluation  of  internal  quality  corresponding  to  
standards,(7)  the  participation  in  annual  self  assessment  reports,  and  (8)  the  
participation  in  development  of  education  with  controlling  and  continuity,  and  
the  specialists  evaluated  this  model  in  terms  of  the  appropriateness,  
possibility  and  significance  with  the  highest  level,  respectively.   
 
Keywords  :  Expanding  educational  opportunities 
 

บทน า 
 รัฐ บ าล ไท ย ได้ ร่ ว ม มื อ กั บ
อาเซยีนในการเสรมิสรา้งความแขง็แกร่ง
และความเจรญิรุ่งเรอืงในภูมภิาคทัง้ด้าน
เศ รษ ฐกิจ   ก ารเมือ ง   ค วามมั น่ ค ง  

ต ล อด จน สังค ม   แ ล ะวัฒ น ธรรมที่
สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน   และ
นโยบายของรฐับาลไทยในการเสรมิสรา้ง
ความสมัพนัธ์อนัดกีบัประเทศเพื่อนบ้าน  
แล ะกลุ่ ม ป ระเท ศอาเซี ยน   โดย ใช้
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การศกึษาเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื่อน
การพัฒนา  เพื่อเป็นรากฐานส าคัญใน
การเสรมิสรา้งความเจรญิรุ่งเรอืงทางด้าน
เศรษฐกิจ  การเมืองและความมัน่คง  
การศึกษาเป็นรากฐานส าคัญ ในการ
ขบัเคลื่อนความเจรญิรุ่งเรอืงของประเทศ
ไทยและภูมภิาค  การยกระดบัคุณภาพ
การศ ึกษ า   ก ารบรหิ ารจ ดัก ารทาง
การศึกษาในเชงิคุณภาพจงึจ าเป็นอย่าง
ยิง่ต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาไทย
เพื่อเตรยีมเยาวชนไทยให้มคีวามพร้อม
ในการเป็นสมาชกิที ่ด ขีองประชาคม
อาเซยีน  มสีมรรถนะส าคญั  สามารถ
ต ิด ต ่อ สื ่อ ส ารแล ะอยู ่ร ่วมก ัน ได ้บ น
พื ้น ฐานขอ งคว าม เสมอภ าค   แล ะ
ผ ล ป ร ะ โย ช น ์ร ่ว ม ก ัน ใน ก า ร เข ้า สู่
ประชาคมอาเซ ียนในปี   พ.ศ.  2558  
(ส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขัน้พื้นฐาน.  2555  :  1)  อีกประการ
หนึ่ งการประกันคุณภาพการศึกษาก็มี
ความส าคญัต่อการพฒันาการศึกษาที่
จ ะน าพ าก ารศ ึก ษ า ไท ย ให ้ม คี ว าม
พร ้อมท นัต ่อก าร เปลี ่ยนแปลงขอ ง
ส งั ค ม อาเซียน  และสังคมโลก  ทั ้งนี้
สถานศึกษาก็ต้องมีการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษ าโดย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุ ณ ภ าพ ภ าย ใน ส ถ าน ศึ ก ษ าข อ ง
คณะกรรมการสถานศึกษา  ส่งเสรมิให้
คณ ะกรรมการสถานศึกษามีความรู้  

ความเขา้ใจ  และความตระหนักเกี่ยวกบั
ประชาคมอาเซยีนเพื่อเตรยีมความพรอ้ม
สู่ประชาคมอาเซยีน 
 ผู้วิจยัได้เล็งเห็นถึงปญัหาและ
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สั งกั ด ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  3   จึงควรมี
รูปแบบการมีส่ วนร่วมในการป ระกัน
คุ ณ ภ าพ ภ าย ใน ส ถ าน ศึ ก ษ าข อ ง
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของ
โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษา  ควร
มีการจัดท าคู่มือระบบประกันคุณภาพ
การศึก ษ าทั ้งภ าย ใน แล ะภ ายนอก  
เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพทางสื่อต่างๆ  จดัอบรมสมัมนา  
ศึกษาดูงาน  สรา้งความตระหนักให้เกิด
กบัครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  
เพื่อส่งเสรมิให้สถานศึกษามรีูปแบบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสทิธภิาพโดยการน ารปูแบบการแบบ
มีส่วนร่วม  มาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาสามารถ
ควบคุม  ตรวจสอบ  ประเมนิผล  รวมทัง้
น าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลส าหรบั
การพฒันารปูแบบการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาและผู้บรหิาร
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สถานศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป   
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1.  เพื่ อศึกษาสภาพ  ปญัหา  
และความต้องการ  การมีส่วนร่วมในการ
ประกนัคุณภาพภายในของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนขยาย
โอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  
เขต  3 
 2.  เพื่ อศึกษาแนวทางการมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ของโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ  (Best  
Practice) 
 3.  เพื่อสร้างรูปแบบการมสี่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการสถานศึกษา   ขัน้พื้นฐาน
ของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  3  
 

วิธีการวิจยั 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอ่าง 
  1.1  ประชากร 
   ประชากรที่ใช้ในการวจิยั
ใน ค รั ้ง นี้   ไ ด้ แ ก่   ค ณ ะก ร รม ก า ร
สถ านศึ กษ า   ป ระกอบด้ ว ยผู้ แท น

ผู้ปกครอง  ผู้แทนครู  ผู้แทนองค์กร
ชุมชน   ผู้ แทนองค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น  ผู้แทนศิษย์เก่า  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
และผูบ้รหิารสถานศกึษา  รวม  735  คน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศกึษาอุดรธาน ี เขต  3   
  2.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
ระย ะที่   1  ได้ แ ก่   คณ ะก รรมก าร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  สงักดัส านกังาน 
เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  
เขต  3  จ านวน  252  คน  ซึ่งได้มาโดย
วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มต ัวอย่าง
โ ด ย ใ ช ้ต า ร า ง ข อ ง   Krejcie  and  
Morgan  จากนั น้ท าการสุ ่มต ัวอย ่าง
แบบแบ่งชัน้ภ ูม ิ  (บุญชม  ศรีสะอาด  
และคณ ะ .  2553  :  36)  ต ามขนาด
สถานศกึษาจ าแนกเป็นขนาดเลก็  ขนาด
กลาง  และขนาดใหญ่  จากนัน้สุ่มอย่าง
ง่ายโดยวธิจีบัฉลากจนครบตามจ านวนที่
ก าหนดไว ้      
   ร ะ ย ะ ที่   2  ไ ด้ แ ก่  
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  3  คน  ครูที่
รบัผิดชอบงานด้านระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 3 คน และประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา  3  คน  โดยการเลอืกแบบ
เจาะจง  เลือกจากโรงเรียน  3  ขนาด  
คือ  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาด
ใหญ่ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี 
เขต  3   
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   ร ะ ย ะ ที่  3  ไ ด้ แ ก่  
ผูท้รงคุณวุฒ ิ จ านวน  8  คน  ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจงประกอบด้วย  ผู้บรหิาร  
จ านวน  1  คน  ศึกษานิเทศก์  จ านวน  
1  คน  ครูผู้ร ับผิดชอบงานด้านระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
จ านวน  2  คน   หัวหน้างานวิชาการ             
1  คน ตวัแทนคณะกรรมการสถานศกึษา  
1  คน  คร ู 2  คน   และผู้เชี่ยวชาญในการ
ประเมินความเหมาะสม  ความเป็นไปได ้ 
และความเป็นประโยชน์  จ านวน  7  คน
ได้ ม า โด ย ก า ร เลื อ ก แ บ บ เจ า ะ จ ง  
(Purposive  Sampling) 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็น
แบบสอบถามสภาพ  ปญัหาและความ
ต้องการ  การมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณ ภาพภายในของคณ ะก รรมก าร  
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนขยาย
โอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  
เขต  3  เป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist)   แบบมาตราส่วนประมาณค่า             
5  ระดับ  (Rating  Scale)  ของลิเคอร์ท  
(Likert)  ได้แก่  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  
น้อย  และน้อยทีสุ่ด     
   ตอนที่  1  ขอ้มูลพื้นฐาน
เกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบ 
สอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ  (Checklist) ประกอบด้วย  เพศ  

อายุ   วุฒิการศึกษา  ต าแหน่งหน้าที่
ปฏบิตังิาน 
   ตอนที่  2  แบบสอบถาม
เกี่ยวกับสภาพ   การมีส่วนร่วมในการ
ประกนัคุณภาพภายในของคณะกรรมการ  
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนขยาย
โอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  
เขต  3 
   ตอนที่  3  แบบสอบถาม
เกี่ยวกับปญัหา  การมีส่วนร่วมในการ
ประกนัคุณภาพภายในของคณะกรรมการ  
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนขยาย
โอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  
เขต3 
   ตอนที่  4  แบบสอบถาม
ชนิดปลายเปิด  (Open  Ended  Form)  
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการการมสี่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพภายในของ
คณะกรรมการ  สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน
ของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  3 
 
การสร้างและการหาคณุภาพเครื่องมือ 
 1.  ศึกษาเอกสาร  ต ารา  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพ  ปญัหา  
และความต้องการ  การมสี่วนร่วมในการ



             วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม             582                              ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558  

              Journal of Education, Mahasarakham University                                          Volume 9 Special Edition April 2015 
 

 

ประกนัคุณภาพภายในของคณะกรรมการ  
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนขยาย
โอกาสทางการศกึษา   
 2.  ร่างแบบสอบถามสภาพ  
ปญัหาและความต้องการ  การมสี่วนร่วมใน
ก ารป ระกั น คุ ณ ภ าพ ภ าย ใน ข อ ง
คณะกรรมการ  สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน
ของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี   เขต   3  ตาม
หลกัการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ
ภายใน  ทัง้  8  แล้วน าเสนอให้อาจารย์ที่
ปรกึษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 
 3.  น าร่างแบบสอบถามเสนอ
ต่ อผู้ เชี่ ย วชาญ เค รื่ อ งมือ เพื่ อ ต รวจ
พจิารณาความ 
เทีย่งตรงของเนื้อหา  (Content  Validity)  
หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม  
( Index  of  Item-Congruence  :  IOC)  
โดยใช้เกณฑ์รายข้อมีค่าเท่ากับ   .60-
1.00  ซึง่ถอืว่าขอ้นัน้ๆ  มคีวามเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา  และความถูกต้องในการใช้
ภาษา   
 4.  น าแบบสอบถามมาปรบัปรุง
แกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 
 5.  น าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้  (Tryout)  กับกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง  จ านวนทัง้สิ้น  40  คน  
เป็นผูต้อบแบบสอบถาม    

 6.  น าข้อมูลจากแบบสอบถามที่
ทดลองใช้  มาวเิคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก
รายขอ้ดว้ยวธิหีาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ 
(Item-Total  Correlation)  ระหว่างคะแนน
รายขอ้กบัคะแนนรวม  มคี่าอ านาจจ าแนก
รายข้อ  อยู่ระหว่าง  0.52-0.94  และค่า
ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั  เท่ากบั  0.97  
 7.  จดัพมิพ์แบบสอบถามฉบบั
สมบูรณ์  เพื่อน าไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบั
กลุ่มตวัอยา่งทีศ่กึษาต่อไป 
   
ผลการวิจยั 
 ผู้ วิ จ ั ยสรุ ปผลการวิ จั ยตาม
วตัถุประสงค ์ ดงันี้ 
  1.  ผ ล ก า รศึ ก ษ าสภาพ  
ปญัหา  และความต้องการ  การมสี่วนร่วม
ในการป ระกั น คุ ณ ภ าพภาย ในขอ ง
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษ า
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  3  ผลการ
วเิคราะหค์วามคดิเหน็เกี่ยวกบัสภาพการ
มสี่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
โดยภาพ รวมอยู่ ใน ระดับมาก   เมื่ อ
พิ จ า ร ณ า เ ป็ น ร า ย ด้ า น   พ บ ว่ า  
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน             
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
เรยีงตามล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  
คือ  ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
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คุณภาพการศึกษา  รองลงมา  คือ  ด้าน
การก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ข อ งส ถ าน ศึ ก ษ า   ด้ าน ก ารจัด ท า
แผนพัฒนาก า รจ ดั ก า รศ ึก ษ าที ่มุ ่ง
คุณภาพการศ ึกษา   ตามมาตรฐาน  
ด้านการประเมนิคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  ด้าน
การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ  ดา้น
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่ อง  และด้านการจัดท ารายงาน
คุณภาพการศกึษาประจ าปี   
  2.  การสร้างรูปแบบการมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  3  3  อนัดบั  
คอื  คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ควรได้ร ับความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานควร
มคีวามตระหนักถึงความส าคญัของการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ค ว ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร เผ ย แ พ ร่  
ป ร ะช าสัม พั น ธ์   แ ล ะแ ล ก เป ลี่ ย น
ประสบการณ์   ผลการประเมินของ
สถ านศึกษ าให้ ทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ย วข้ อ ง
รบัทราบ  เพื่อน าผลมาปรบัปรุง  พฒันา

การศึกษ าให้ เป็ น ไปอย่ าง ต่ อ เนื่ อ ง
ตามล าดบั 
  3.  ผลการศกึษาแนวทางการ
มสี่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ของโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ  (Best  
Practice)  ไดป้ฏบิตัดิงันี้ 
   3.1  การประกนัคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศกึษาและจดัท า
รายงานการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาที่ประสบ
ผลส าเรจ็  (Best  Practice)  14  องคป์ระกอบ   
   3.2  จุ ด เด่ น   จุ ด ค ว ร
พัฒนา  ด้านปจัจัย  กระบวนการและ
ผลผลติของสถานศกึษาที่ประสบผลส าเรจ็  
(Best  Practice)  ในการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา   
    3.3  การมี ส่ วน ร่ วม                
3  ด้าน  ได้แก่  การมสี่วนร่วมการวางแผน  
การมสี่วนรว่ม 
การปฏิบัติ   และการมีส่ วนร่วมการ
ประเมินผล  และการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  8  ประเด็น  ได้แก่  
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศกึษาของ
สถานศึกษา  การจัดระบบบริหารและ
ส ารส น เท ศ   ก ารด า เนิ น ง าน ต าม
แผนพัฒ น าก ารจัด ก ารศึ ก ษ าข อ ง
สถานศึกษา  การติดตาม  ตรวจสอบ
คุณภาพการศกึษา  การประเมนิคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ



             วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม             584                              ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558  

              Journal of Education, Mahasarakham University                                          Volume 9 Special Edition April 2015 
 

 

สถานศกึษา  การจดัท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายใน  และ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง   
  ผู้วจิยัได้ศึกษาสภาพ  ปญัหา
และความต้องการ  การมีส่วนร่วมในการ
ประกนัคุณภาพภายในของคณะกรรมการ  
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนขยาย
โอกาสทางการศึกษา  สังกัดส านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  
เขต  3  เพื่ อ ใช้ เป็นข้อมูลในการร่าง
รปูแบบปญัหาและความตอ้งการ  การมสี่วน
ร่วมในการประกนัคุณภาพภายในและไดล้ง
พื้ น ที่ ศึ กษ าก ารด า เนิ น ก ารป ระกั น
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
และจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ  (Best  
Practice)  3  โรงเรยีนขนาดเล็ก  กลาง  
และใหญ่   โดยใช้แบบสอบถามและ
แบบสัมภ าษณ กับกลุ่ ม ตั ว อย่ างใน              
3  โรงเรียน  จากนั ้นน าข้อมูลทั ้งจาก
การศึกษาสภาพปจัจุบนั  ปญัหา  ความ
ตอ้งการ  และการประเมนิคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา
ที่ ป ระสบผลส า เร็จ   (Best  Practice)  
น ามาสรุปเพื่อหาแนวทางร่างรปูแบบการ
มสี่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  3  
  4. จดัท าแผนการด าเนินการ
พฒันารูปแบบการมสี่วนร่วมการประกัน
คุ ณ ภ าพ ภ าย ใน ส ถ าน ศึ ก ษ า ข อ ง
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศกึษาอุดรธานีเขต  3  และจดัท า
คู่มอืแนวทางการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ  
เพื่อก าหนดแนวทางในการมสี่วนร่วมการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษามสี่วน
ร่ ว ม ก า รป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ ภ าย ใน
สถานศึกษา  และเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนิ นงานการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษารูปแบบการมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษ าอุ ด รธานี   เขต   3  มี
ประเดน็ทีค่วรน ามาอภปิราย  ดงันี้ 
  1.  สภาพการมีส่วนร่วมใน
ก ารป ระกั น คุ ณ ภ าพ ภ าย ใน ข อ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา                
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3  ดา้น  พบว่า  โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน             
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
ทัง้นี้ อาจเป็นเพราะว่า  การมีส่วนร่วม  
เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคล  หรือกลุ่ม
บุ คค ล เข้ าม าช่ วย เห ลือ   สนั บ ส นุ น  
ส่งเสรมิการด าเนินงานกิจกรรมขององค์กร  
ชุมชน  หน่วยงานต่างๆ  ในดา้นการคดิรเิริม่  
การตดัสนิใจ  การไว้วางใจ  ต่อกนัและกนั  
เต็มใจในการปฏบิตัิงาน  และการปฏบิตัิ
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์หรอืเป้าหมาย
ขององค์กร  ชุมชน  หน่วยงานนั ้นๆ  
พร้อมทัง้ผู้ที่มีส่วนร่วมจะเกิดความรู้สึก
ผูกพนั  และความรูส้กึร่วมรบัผดิชอบกบั
องค์กร  ชุมชน  หน่วยงานนัน้ๆ  ด้วย  
สอดคล้องกับผลการวิจัยของวันดนัย                  
คา้ของ  (2552  :  91-92)  ได้ด าเนินการ
พฒันาการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  ของโรงเรยีนบ้านหนองโป่ง
ราษฎรบ์ ารุง  อ าเภอล าทะเมนชยั  จงัหวดั
นครราชสมีาโดยใช้กลยุทธ์  คอืการประชุม
เชิ งปฏิ บั ติ ก ารและการนิ เทศ   ซึ่ งม ี                      
4  กิจกรรม  คอื  การประชุมชี้แจง  การ
ระดมความคิดเห็น  การก ากับติดตาม
ดูแล  และการให้ค าปรึกษาการศึกษา  
พบว่า  บุคลากรภายในโรงเรยีนมคีวามรู้  
ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าและ
ความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษามากขึ้น  กรรมการที่ได้รบัการ

แต่งตัง้  ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วย
ความมัน่ใจมากขึ้นด้านการวางแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษามีการจัดท า
ข้อมูลพื้นฐานและสารสนเทศทางการ
ศึกษา  ครบทุกด้าน  และการน า  เสนอ
ข้อมูลด้วยสื่ ออิ เล็กทรอนิคส์   มีการ
ทบทวนและการสร้างความเข้าใจในการ
น าแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  
เน้นย ้าบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้เกิด
ความ เข้า ใจความตระหนั ก   ค ว า ม
ร บั ผ ิด ช อ บ   ใ น ภ า ร ก ิจ ข อ ง
สถานศึกษา  มีการจดักิจกรรมพัฒนา
บ ุค ล าก ร   ก ่อ นน า แผน การประกัน
คุณภาพการศกึษาทีป่รบัปรุงแลว้ไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์  และมีการนิเทศ  ก ากับ  
ตดิตาม  มกีารแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ
และการประเมินผล   มีก ารก าหนด
แนวทางและแนวปฏิบตัิในการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการศึกษา  มีการ
ป ร ะ ชุ ม ชี้ แ จ ง ท า ค ว า ม เข้ า ใ จ ใ ห้
คณ ะกรรมการสามารถด า เนิ นก าร
ต รวจสอบ คุณ ภ าพ ก ารศึก ษ าต าม
ก าหนดเวลาสามารถด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลได้ทุกมาตรฐาน  และสรุป
ราย ง าน ผ ล ก ารต รว จส อ บ ได้ ต าม
ก าหนดเวลา  ผู้อ านวยการโรงเรียน  คร ู 
คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง
นกัเรยีน  นกัเรยีนและบุคลากรในชุมชนมี
ความเข้าใจ  เกิดความพร้อมเกิดความ
กระตอืรอืรน้  และให้ความร่วมมอืในการ
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เต รีย ม รับ ก ารป ระ เมิน จาก อ งค์ ก ร
ภายนอก  ซึ่งในการปฏบิตัหิน้าที่บุคลากร
มีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา  คือ      
มขี้อมูลสารสนเทศ  เอกสาร  การน าเสนอ  
พร้อมที่จะได้รบัการประเมินจากองค์กร
ภายนอก   
   ก่ อนด าเนิ นการสร้ าง
รปูแบบการมสี่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ
ภายในของคณะกรรมการ  สถานศกึษาขัน้
พื้นฐานของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  3  
ผู้วิจ ัยได้ศึกษาความหมายของรูปแบบ  
(Model)  ซึ่งหมายถึง  สิ่งที่สร้างขึ้น  หรือ
พัฒนาขึ้นจากแนวคิด  ทฤษฎีที่ได้ศึกษา  
เพื่ อ ถ่ าย ท อ ด ค ว าม สั ม พั น ธ์ ข อ ง
องค์ประกอบโดยใช้สื่อที่ท าให้เข้าใจได้
ง่าย  อาจเป็นโครงสร้าง   โปรแกรม  
แบบจ าลองอย่างง่าย  เพื่อช่วยให้ตนเอง
และผู้ อื่ น เข้าใจได้ชัดเจนขึ้น   ศึกษ า
ขัน้ตอนการพัฒนารูปแบบตามแนวคิด
ของบุญชม  ศรสีะอาด  (2547  :  41-46)  
กล่าวถึงขัน้ตอนการพัฒนารูปแบบว่าม ี 
2  ขัน้ตอน  คือ  ขัน้ตอนแรก  ผู้วิจยัจะ
สร้างห รือพัฒ นารูปแบบขึ้นมาก่อน              
เป็นรปูแบบตามสมมุตฐิานโดยการศกึษา
คน้ควา้ทฤษฎ ี แนวคดิ  รปูแบบ  และผล
การศึกษาวิจัยที่ เกี่ยวข้อง   วิเคราะห์
สภาพ  สถานการณ์ต่างๆ  ซึ่งจะช่วยให้
สามารถก าหนดองค์ประกอบหรอืตวัแปร

ภ าย ใน รู ป แ บ บ  ร ว ม ทั ้ ง ลั ก ษ ณ ะ
ความสัมพันธ์ขัน้ที่สอง   การทดสอบ
ความเที่ยงตรงของรูปแบบ   คือการน า
รูปแบบที่ได้ไปทดลองใช้ในสถานการณ์
จรงิเพื่อทดสอบดูว่ามคีวามเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวังไว้หรือไม่  
ผู้วิจ ัยอาจปรบัปรุงรูปแบบใหม่โดยตัด
องค์ประกอบหรอืตวัแปรที่มคีวามส าคญั
น้อยออก  จะท าให้ได้รูปแบบที่มีความ
เหมาะสมมากขึ้น   ผู้วิจ ัยได้ออกแบบ
วิธีการประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วม             
ที่ ส ร้างขึ้ น โดยการตรวจสอบรูปแบบ              
ซึ่ งจัด เป็ น   4  หมวด   ดังนี้   ความ
เหมาะสม  (Propriety  Standards)  ด้าน
ค ว าม ถู ก ต้ อ ง (Accuracy  Standards)                   
ด้ า น ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้   (Feasibility  
Standards)  และดา้นความเป็นประโยชน์  
(Utility  Standards)  มีผลการประเมิน
รปูแบบทัง้  4  ขัน้  อยู่ในระดบัมากที่สุด  
จากผลการศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบ
การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
ภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้ นฐานของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาเป็นไปตามกรอบแนวคดิที่วางไว้
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  อภิชัย                 
นุ ชเนื่ อง  (2551  :  163-173)  ได้ วิจ ัย
รูปแบบการมสี่วนร่วมพฒันาโรงเรยีนของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้ นฐาน  
พบว่า  1)  องค์ประกอบการมีส่วนร่วม
พัฒ น าโรง เรีย น ของคณ ะกรรมการ
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สถานศึกษาขั ้นพื้ นฐานประกอบด้วย              
7  องค์ประกอบ  ได้แก่  องค์ประกอบที ่ 1  
การส่งเสรมิ  ใหชุ้มชนรว่มพฒันาโรงเรยีน  
องค์ประกอบที่   2  การรับรู้และร่วม
ด าเนินการพฒันาโรงเรยีน  องค์ประกอบ
ที่   3  ความรู้ความสามารถต่อหน้าที่  
องค์ประกอบที่  4  ความสามารถในการ
ปฏิบัติตนต่อส่วนรวม  องค์ประกอบที่  5  
ความสามารถ  ในการเขา้ร่วมด าเนินงาน  
องค์ประกอบที่  6  ความภาคภูมใิจและ
ความศรัทธา  และองค์ประกอบที่   7  
ป ระโยช น์ ต อบ แทนที่ ค ว รจะได้ ร ับ                
2)  รปูแบบการมสี่วนร่วมพฒันาโรงเรยีน
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ประกอบดว้ย  2  ดา้น  คอื  ดา้นบทบาท
ของกรรมการสถานศึกษา  เป็นลกัษณะ
ก ารปฏิบัติ งาน ขอ งคณ ะก รรมก าร
สถานศกึษาร่วมกบัโรงเรยีนและชุมชนและ  
ด้านคุณสมบตัขิองกรรมการสถานศกึษา  
เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วมพฒันาโรงเรยีนของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานมีความเหมาะสม  
ความเป็นไปไดแ้ละเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบั
มาก 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
  1.1  ส านั ก งาน เขตพื้ นที่
การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต  3  
ควรเผยแพร่ผลงานวิจยัเรื่องนี้ให้ผู้มี่วน
เกี่ ยวข้ องได้ ร ับทราบ   ประกอบด้ วย  
ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ครูและคณะกรรมการ
สถานศกึษา 
  1.2  ควรน ารูปแบบการมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน
ของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  3  ไปใช้ใน
ทุกโรงเรยีน  
 2.  ข้อเสนอแนะในการศึกษา
คน้ควา้ต่อไป 
  น ารูปแบบการมีส่วนร่วม             
ในการประกนัคุณภาพภายในของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขัน้พื้ นฐานไป
ปฏิบัติจริงในโรงเรียนจากนั ้นท าวิจ ัย              
เชงิประเมนิโครงการตามกจิกรรมในคู่มอื 
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