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รปูแบบการมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษาขนาดเลก็สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 28 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายของการวจิยั 1) เพือ่ศกึษาสภาพการด าเนินงานการมสีว่น
รว่มในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 28  2) เพือ่ศกึษาปญัหาและความตอ้งการการมสีว่นรว่มในการ
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 28  3) เพือ่ศกึษาแนวทางการมสีว่นรว่มในการพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 28  4) เพือ่สรา้งรปูแบบการมสีว่นรว่มในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 5) เพือ่ประเมนิ
รปูแบบการมสีว่นรว่มในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็ 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 28  กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา  ครผููร้บัผดิชอบระบบประกนัภายในสถานศกึษา และครผููส้อน  จ านวน  248  คน  
ไดม้าโดยการสุม่แบบแบ่งชัน้ โดยใชต้าราง (Krejcie and Morgan1970:607-610)  เครือ่งมอืทีใ่ช้
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ไดแ้ก่  แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ์และแบบประเมนิ วเิคราะหข์อ้มลู
โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู  
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ผลการวจิยัพบวา่ 1. ผลการศกึษาสภาพการด าเนินงานการมสีว่นรว่มในการพฒันาระบบ
การประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 2. ผลการศกึษาปญัหาการมสีว่นรว่มใน
การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และผลการศกึษาความตอ้งการ
การมสีว่นรว่มในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 3. แนวทางการมสีว่นรว่มใน
การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 ด าเนินการประกนัคุณภาพ โดยใชว้งจร PDCA เขา้มาแสดง
ความสมัพนัธข์องการมสีว่นรว่มในการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน 4. รปูแบบการมสีว่นรว่มในการ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 28 โดยมชีื่อเรยีกวา่ PICP Model 5. ผลการประเมนิรปูแบบการมสีว่นรว่มใน
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 รปูแบบมคีวามเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความมปีระโยชน์ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  
 
ค าส าคญั:  รปูแบบการมสีว่นรว่ม, การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
 
Abstract 
 This study was aimed to: 1) investigate the operational conditions and 
participation in developing the internal quality assurance system of small-sized school 
under the Secondary Education Service Area Office 28, 2) study problems and needs for 
participation in developing the internal quality assurance system of the small-sized school 
under the Secondary Education Service Area Office 28, 3) explore a guideline for 
promoting the participation in developing the internal quality assurance system of the 
small-sized school under the Secondary Education Service Area Office 28, 4) create a 
participation model in developing of internal quality assurance system of the small-sized 
school under the Secondary Education Service Area Office 28, and 5) evaluate 
Participation model in Development of Internal Quality Assurance of Small-Size School 
Under The Secondary Education Service Area Office 28. The participants of the present 
study consisted of educational administrators, teachers responsible for the internal quality 
assurance, and other teachers, comprising 248 people in total. The samples were 
selected by stratified random sampling, using Krejcie and Morgan’s table. The research 
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tools included a questionnaire, an interview form and an evaluation form. Data were 
analyzed by using the computer program. 
 The results of the study : 1. The current conditions of participation in developing 
the internal quality assurance system of the small-sized school under the Secondary 
Education Service Area Office 28, in overall, was at the middle level. 2. The problems 
about participation in improving the internal quality assurance system of the small-sized 
school under the Secondary Education Service Area Office 28 was at the middle level. 
Besides, the needs for participation in developing the internal quality assurance system of 
small-sized school under the Secondary Education Service Area Office 28 was at the high 
level. 3. Regarding the guideline for increasing participation in improving the internal 
quality assurance system of the small-sized school under the Secondary Education 
Service Area Office 28, the PDCA cycle was employed, showing the relationships of 
participatory activities in each step. 4. The participation model in developing the internal 
quality assurance of the small-sized school under the Secondary Education Service Area 
Office 28 is called the “PICP Model”  5. According to the evaluation results, Participation 
model in Developing the Internal Quality Assurance System of the Small-sized school 
under the Secondary Education Service Area Office 28 in terms of appropriateness, 
possibility and usefulness, was overall at the highest level. 
 
Keywords:  Model of participation, Development of the internal quality assurance system 
 

บทน า 
 เป้าหมายการปฏริปูการศกึษาใน
ทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 2552 - 2561) มุง่เน้น
การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา 
การเพิม่โอกาสทางการศกึษาและการเรยีนรู ้
การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่น 
ทัง้น้ีเพือ่ใหค้นไทยไดเ้รยีนรูต้ลอดชวีติอยา่ง
มคีุณภาพ ดงันัน้ ในพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 จงึระบุให้
หน่วยงานตน้สงักดัและสถานศกึษาจดัใหม้ี
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา

และใหถ้อืวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็น
สว่นหน่ึงของกระบวนการบรหิารการศกึษาที่
ตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง รวมทัง้เพือ่
รองรบัการประกนัคุณภาพภายนอก 
นอกจากน้ี เพือ่ใหเ้กดิการน าสูก่ารปฏบิตัิ
อยา่งเป็นรปูธรรม สว่นของการศกึษาขัน้
พืน้ฐานไดก้ าหนดใหส้ถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
จดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายในโดย
การสง่เสรมิ สนบัสนุนและก ากบัดแูลของ
หน่วยงานตน้สงักดัตามหลกัเกณฑแ์ละแนว
ปฏบิตัทิีใ่หส้ถานศกึษายดึหลกัการมสีว่นรว่ม
ของชุมชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้
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ภาครฐัและภาคเอกชนโดยด าเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 1) ก าหนดมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศกึษา 2) จดัท าแผนพฒันาการจดั
การศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่ง่คุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 3) 
จดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 4) 
ด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา
ของสถานศกึษา 5) จดัใหม้กีารตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 6) จดัใหม้กีาร
ประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา 7) จดัท ารายงาน
ประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคุณภาพ
ภายใน 8) จดัใหม้กีารพฒันาคุณภาพ
การศกึษาอยา่งต่อเน่ือง  จนเป็นวฒันธรรม
ขององคก์รทีย่ ัง่ยนื ทัง้น้ีเพือ่ใหเ้ขา้สูก่าร
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาอยา่งแทจ้รงิ  (ส านกัทดสอบทาง
การศกึษา ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร, 
2556 : 1 ) การพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพการศกึษาภายในของสถานศกึษาจงึ
มหีลกัการคอื 1. การกระจายอ านาจ 2. การ
เปิดโอกาสการมสีว่นรว่มในการท างาน 3. 
การแสดงภาระรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได ้
ดงันัน้การประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 
จงึเป็นกระบวนการบรหิารจดัการเพือ่ให้
บรรลุเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพ
การศกึษา ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีต่อ้งการ
โดยผูบ้รหิารและครใูนสถานศกึษารว่มกนั
ก าหนด เป้าหมายทีช่ดัเจน ระบบการประกนั
คุณภาพของสถานศกึษา ตอ้งใชห้ลกัการ
บรหิารทีเ่ป็นระบบครบวงจร แบบ PDCA 
คอื 1. รว่มกนัวางแผน (Plan) 2. รว่มกนั

ปฏบิตัติามแผน (Do) 3. รว่มกนัตรวจสอบ 
(Check) 4. รว่มกนัปรบัปรงุ/น าไปใช ้
(Action) (ส านกัทดสอบทางการศกึษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร, 2556 : 10) 
 รปูแบบระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา มหีลากหลายรปูแบบ แต่
ยงัไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของ
สถานศกึษาขนาดเลก็ได ้เน่ืองจากขาดการมี
สว่นรว่มในการด าเนินงาน และจากการ
พฒันามาตรฐานคุณภาพครแูละผูบ้รหิาร
สถานศกึษา พบวา่การวางระบบการประกนั
คุณภาพภายใน ซึง่เป็นกลไกส าคญัในการ
บรหิารจดัการสถานศกึษาใหม้คีุณภาพตาม
เป้าหมาย (สวุมิล วอ่งวานิช, 2543 : 1) 
สถานศกึษาสว่นใหญ่มคีวามเหลื่ยมล ้าและ
ต่างกนั ทัง้ดา้นงบประมาณ คุณภาพ
บุคลากร หรอืแมแ้ต่ปจัจยัดา้นผูเ้รยีน รว่มทัง้
ปจัจยัอื่นๆ เชน่ ความรว่มมอืของกรรมการ
สถานศกึษา การสนบัสนุนจากชุมชน 
หน่วยงานหรอืองคก์รทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง
สถานศกึษา และการตดิตามช่วยเหลอือยา่ง
ใกลช้ดิจากส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหรอื
หน่วยงานตน้สงักดั (ส านกัทดสอบทาง
การศกึษา, 2541 : 1) ซึง่ไดต้ดิตามและ
ประเมนิผลการปฏริปูการศกึษา พบวา่ ครู
และบุคลากรทางการศกึษาบางสว่นยงัขาด
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการประกนั
คุณภาพ สถานศกึษาสว่นใหญ่จะประเมนิ
ตนเองไมเ่ป็นระบบ และยงัไมไ่ดน้ าผลการ
ประเมนิไปใชใ้นการบรหิาร พฒันาปรบัปรงุ
สถานศกึษาเทา่ทีค่วร เป็นการเพิม่ภาระงาน
และใหค้วามรว่มมอืไมเ่ตม็ที ่สถานศกึษา
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ขนาดเลก็สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 28 ซึง่มทีัง้หมด 38 แหง่ มี
ผลสรปุการประเมนิคุณภาพภายนอก รอบ
สอง ปีพ.ศ. 2549-2553 สถานศกึษาสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 28 (ศรสีะเกษ-ยโสธร) ไมไ่ดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานการศกึษา จ านวน  13  
แหง่ (ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 28, 2554 : 1) จาก
ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศกึษา ซึง่เป็นสถานศกึษาขนาด
เลก็ทัง้หมด และเป็นเหตุผลหน่ึงทีท่ าใหก้าร
ด าเนินงานระบบการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศกึษาขนาดเลก็นัน้ยงัไมป่ระสบ
ผลส าเรจ็เทา่ทีค่วร จากความส าคญัและ
ปญัหาการด าเนินงานดงักล่าวจงึท าใหผู้ว้จิยั 
สนใจท าการศกึษาเรือ่ง รปูแบบการมสีว่น
รว่มในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 28  
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ศกึษาสภาพการด าเนินงาน 

การมสีว่นรว่มในการพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพ 
ภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 28 

2. เพือ่ศกึษาปญัหาและความ
ตอ้งการการมสีว่นรว่มในการพฒันาระบบ
การประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา

ขนาดเลก็สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 28 

3. เพือ่ศกึษาแนวทางการมสีว่น
รว่มในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 28 

4. เพือ่สรา้งรปูแบบการมสีว่นรว่ม 
ในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 28 

5. เพือ่ประเมนิรปูแบบการมสีว่น 
รว่มในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 28 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากร ไดแ้ก่ ผูอ้ านวยการ
สถานศกึษาจ านวน 38 คน ครผููร้บัผดิชอบ
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
จ านวน 38 คน และครผููส้อน จ านวน 590 
คน รวมทัง้สิน้จ านวน 666 คน ของ
สถานศกึษาเลก็สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 จ านวน 38 
โรงเรยีน  
  กลุ่มตวัอยา่งคอื ผูอ้ านวยการ
สถานศกึษาจ านวน 36 คน ครผููร้บัผดิชอบ
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
จ านวน 36 คน และครผููส้อน จ านวน 176 
คน รวม 248 คน ไดม้าโดยการสุม่แบบแบ่ง
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ชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้
ตาราง (Krejcie and Morgan. 1970 : 607-
610) กลุ่มใหข้อ้มลูในการสมัภาษณ์
สถานศกึษาทีม่วีธิกีารปฏบิตัทิีด่ใีนเรือ่งระบบ
การประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
จ านวน 2 แหง่ ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา 2 ทา่น และครผููร้บัผดิชอบ
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
2 ทา่น รวม 4 ทา่น ผูท้รงวุฒใินการประเมนิ
รปูแบบการมสีว่นรว่มในการพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา
ขนาดเลก็สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 28 ประกอบดว้ย 1) 
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 จ านวน 
5 ทา่น 2) ศกึษานิเทศก ์สงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 จ านวน 
3 ทา่น 3) คณาจารยใ์นสถาบนัการศกึษา
ของรฐัทีม่ปีระสบการณ์เกีย่วกบัระบบการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา จ านวน 1 ทา่น
ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง คอืเป็น
บุคคลทีม่ปีระสบการณ์ในเรือ่งระบบการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั    
ไดแ้ก่  
  1. แบบสอบถามแบบมาตรา
สว่นประมาณคา่ 5 ระดบั จ าแนกเป็น  3  
ตอน  
   ตอนที ่1 สถานภาพของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  
   ตอนที ่2 สภาพการ
ด าเนินงาน ปญัหา และความตอ้งการ การ
ด าเนินการมสีว่นรว่มในการพฒันาระบบ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาขนาดเลก็ 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 28 จ าแนกเป็น 8 ขัน้ตอน
ตามระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษา โดยมคีา่ของแต่ละระดบัตาม
เกณฑ ์ดงัน้ี ระดบั  5  หมายถงึ มากทีส่ดุ 
ระดบั 4 หมายถงึ มาก ระดบั 3 หมายถงึ 
ปานกลาง ระดบั 2 หมายถงึ  น้อย ระดบั 1 
หมายถงึ  น้อยทีส่ดุ  
   ตอนที ่3 ความคดิเหน็และ 
ข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ การตรวจสอบความ
เทีย่งตรงเชงิเน้ือหาของแบบสอบถาม มคีา่
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.6 
– 1.00 มคีา่ความเชื่อมัน่ ทัง้ฉบบัเทา่กบั 
0.96 มคีา่จ าแนกรายขอ้ อยูร่ะหวา่ง 0.30-
0.75 
   1. แบบสมัภาษณ์แบบมี
โครงสรา้ง  เป็นลกัษณะค าถามเกีย่วกบัการ 
ด าเนินการมสีว่นรว่มในการพฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา เพือ่
ศกึษาแนวปฏบิตัทิีด่ขีองสถานศกึษาทีม่แีนว
ปฏบิตัทิีด่ใีนเรือ่งระบบประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานสกึษา ทัง้ 8 ขัน้ตอน 
   2. แบบประเมนิ รปูแบบการ
มสีว่นรว่มในการพฒันาระบบการประกนั 
คุณภาพภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 28 โดยประเดน็การประเมนิ
ครอบคลุม ดงัน้ี ดา้นเหมาะสม ดา้นความ
เป็นไปได ้การใชป้ระโยชน์เป็นแบบสอบถาม
ปลายปิดชนิดมาตราสว่น 5 ระดบั 
แบบสอบถามประกอบดว้ยชอ่งส าหรบัแสดง
ความคดิเหน็ คอื ความเหมาะสม ความ
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เป็นไปได ้และการใชป้ระโยชน์ ตามเกณฑ ์
ดงัน้ี ระดบั  5  หมายถงึ มากทีส่ดุ ระดบั 4 
หมายถงึ มาก ระดบั 3 หมายถงึ ปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถงึ  น้อย ระดบั 1 หมายถงึ  
น้อยทีส่ดุ 
การด าเนินการเกบ็รวบรวมและกระท า
ข้อมูล                         
 1.  ผูว้จิยัแจกแบบสอบ ถามให้
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 248 คน ในตน้เดอืน 
กนัยายน 2557 และเกบ็รวบรวมไดค้นื
ทัง้หมดครบ 248 ฉบบัในเวลา 6 สปัดาห ์                
 2.  น าแบบสอบถามทัง้หมดมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์พบวา่มคีวาม
สมบรูณ์ครบทัง้ 248  ฉบบัคดิเป็นรอ้ยละ 
100  จงึด าเนินการคดิค านวณคะแนนตาม
ระดบัสภาพการด าเนินงาน ปญัหาและ
ตอ้งการ โดยรวมทัง้  8  ขัน้ตอนตามเกณฑ์
ของบุญชม  ศรสีะอาด (2545 : 103)  ดงัน้ี 
4.51-5.00  หมายถงึ  ระดบัมากทีส่ดุ  3.51-
4.50  หมายถงึ  ระดบัมาก  2.51-3.50  
หมายถงึ  ระดบัปานกลาง 1.51-2.50  
หมายถงึ  ระดบัน้อย 1.00-1.50  หมายถงึ  
ระดบัน้อยทีส่ดุ 
 3. น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสมัภาษณ์
ตามความคดิเหน็สถานศกึษาทีม่แีนวปฏบิตัิ
ทีด่ ีทัง้ 8 ขัน้ตอน มาวเิคราะหเ์ชงิเน้ือหา 
แลว้น าไปจดัสรา้งรปูแบบการมสีว่นรว่มใน
การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 28 แลว้
น าเสนอผูท้รงคุณวุฒปิระเมนิคุณภาพ 
 

  

        การวิเคราะหข้์อมลู                                         
         ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรม

ส าเรจ็รปู SPSS จากเครือ่งคอมพวิเตอร ์
โดยด าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 
  1. วเิคราะหส์ภาพสภาพการ
ด าเนินงาน ปญัหาและตอ้งการ การมสีว่น
รว่มในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขต 28 โดยหาคา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน  
  2. วเิคราะหร์ปูแบบการการมี
สว่นรว่มในการพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 28 
ตามความคดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒ ิ โดยหา
คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิจยั 
 1.  ผลการศกึษาสภาพการ
ด าเนินงานการมสีว่นรว่มในการพฒันาระบบ
การประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา
ขนาดเลก็สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 28 พบวา่ โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง  
 2.  ผลการศกึษาปญัหาและความ
ตอ้งการการมสีว่นรว่มในการพฒันาระบบ
การประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา
ขนาดเลก็สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 28 พบวา่ ปญัหาของการมี
สว่นรว่มในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดั
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ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 28 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
และระดบัความตอ้งการของการมสีว่นรว่มใน
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
             3.  แนวทางการมสีว่นรว่มในการ
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 โดยใช้
วงจร PDCA เขา้มาแสดงความสมัพนัธข์อง
การมสีว่นรว่มในการด าเนินงานในแต่ละ
ขัน้ตอน 
 4. รปูแบบการมสีว่นรว่มในการ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 ได้
รปูแบบโดยมชีื่อยอ่เป็น PICP Model ม ี3 
ขัน้ตอน 8 องคป์ระกอบหลกั 32 
องคป์ระกอบยอ่ย คอืขัน้ที ่1 เตรยีมก่อนการ
ด าเนินงานระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษา (Pre-Plan - Implementation = 
P) ขัน้ตอนที ่2 การด าเนินการประกนั
คุณภาพภายใน (Implementation = I ) 
ขัน้ตอนที ่3 การพฒันาการประกนัคุณภาพ
ภายในอยา่งต่อเน่ือง (Continuous = C )  
 5. ผลการประเมนิรปูแบบการมี
สว่นรว่มในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 28 รปูแบบมคีวามเหมาะสม ความ

เป็นไปได ้และความมปีระโยชน์ ในระดบั
มากทีส่ดุ  
 
อภิปรายผล 

1. สภาพการด าเนินงานของการม ี
สว่นรว่มในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะวา่ (1) ขัน้ตอนการศกึษา
และการเตรยีมความพรอ้ม (Pre-Plan) 
สถานศกึษามกีารใหค้วามรูแ้ก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
มกีารแต่งตัง้คณะท างานประกนัคุณภาพ  
มกีารด าเนินการประกนัคุณภาพ โดยใชว้งจร 
PDCA (2) ขัน้ตอนการวางแผนการประกนั
คุณภาพ (Plan) สถานศกึษามกีารจดัท า
แผนปฏบิตักิารประจ าปี และมกีารจดัท าแผน
กลยทุธ ์(3) และขัน้ตอนการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศกึษา (Do) มกีาร
ด าเนินการตามมาตรฐาน จดัท าโครงการ
ตามแผนปฏบิตักิารประจ าปี มกีารจดัท า
ขอ้มลูสารสนเทศ  ซึง่สอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของ รมณ  นทนีนัท ์และคณะ 
(2554 : 177-199) ไดศ้กึษา รปูแบบการ
พฒันาการประกนัคุณภาพภายในและความ
พรอ้มรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกของ
วทิยาลยัเทคโนโลยโีปลเิทคนิคลานา 
เชยีงใหม ่พบวา่ 1. การวเิคราะหร์ะดบัการ
ปฏบิตังิาน/การใหค้วามส าคญัของการ
ปฏบิตังิานโดยภาพรวม การปฏบิตังิานการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของ
วทิยาลยัเทคโนโลยโีปลเิทคนิคลานนา 
เชยีงใหม ่เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
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ทุกดา้นอยูใ่นระดบัดมีาก โดยเรยีงล าดบั
คา่เฉลีย่จากสงูไปหาต ่า คอื การศกึษาและ
เตรยีมการ การด าเนินการประกนัคุณภาพ
การศกึษา การตรวจสอบและประเมนิ การน า
ผลมาปรบัปรงุ การจดัท ารายงานการ
ประเมนิตนเอง และการวางแผนการประกนั
คุณภาพการศกึษา 2. การวเิคราะหร์ะดบัการ
ปฏบิตังิาน/การใหค้วามส าคญัของการ
ปฏบิตังิานเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น 
การศกึษาและการเตรยีมการ มกีาร
ปฏบิตังิานของการปฏบิตังิานดา้นการศกึษา
และการเตรยีมการในระดบัมากทีส่ดุ 1 ขอ้ 
คอื สถานศกึษาจดัท าแผนพฒันาการศกึษา 
สว่นประเดน็ทีเ่หลอือยูใ่นระดบัมาก การ
วางแผนการประกนัคุณภาพการศกึษา มกีาร
ปฏบิตังิานดา้นการวางแผนการประกนั
คุณภาพการศกึษาในระดบัมากทุกประเดน็ 
การด าเนินการการประกนัคุณภาพการศกึษา 
มกีารปฏบิตังิานของการปฏบิตังิานดา้นการ
ด าเนินการการประกนัคุณภาพการศกึษา อยู่
ในระดบัมาก ทุกประเดน็ การตรวจสอบและ
ประเมนิผล มกีารปฏบิตังิานของการ
ปฏบิตังิานดา้นการตรวจสอบและประเมนิผล
ในระดบัมาก ทุกประเดน็ การน าผลมา
ปรบัปรงุ มกีารปฏบิตังิานของการปฏบิตังิาน
ดา้นการน าผลมาปรบัปรงุ อยูใ่นระดบัมาก 
ทุกประเดน็การจดัท ารายงานการประเมนิ
ตนเอง มกีารปฏบิตังิานของการปฏบิตังิาน
ดา้นการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง ใน
ระดบัมาก ทุกประเดน็ โดยขอ้ทีม่คีวามเหน็
วา่มกีารปฏบิตัสิงูสุด คอื ภาษาทีใ่ชใ้นการ
รายงานประเมนิตนเอง (SAR) มคีวาม
เหมาะสม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุวจ ี

ปิมปา (2554 : 71-79) ไดศ้กึษา  ความรู ้
ความเขา้ใจและการมสีว่นรว่มของผูป้กครอง 
ในการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา
ของโรงเรยีนสวนเดก็สนัก าแพง อ าเภอสนั
ก าแพง จงัหวดัเชยีงใหม ่พบวา่ ผูป้กครอง
โรงเรยีนสวนเดก็สนัก าแพงรอ้ยละ 80 ขึน้ไป 
มคีวามรู ้ความเขา้ใจในการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาในสว่นของการมสีว่นรว่ม
และความพงึพอใจของผูป้กครองในการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาของ
โรงเรยีนสวนเดก็สนัก าแพงในภาพรวม ทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก และเมือ่พจิารณาเป็น
ดา้น ๆ พบวา่ ดา้นการพฒันาผูเ้รยีน 
ผูป้กครอง นกัเรยีนมสีว่นรว่มมากทีส่ดุ และ
ระดบัมาก ในดา้นการจดัการเรยีนการสอน
ของคร ูรวมไปถงึ ดา้นการบรหิารจดัการ
สถานศกึษา ตามล าดบัความพงึพอใจในการ
มสีว่นรว่มในการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษาของโรงเรยีนสวนเดก็สนัก าแพง
รวมทุกดา้น อยูใ่นระดบัมาก และเมือ่
พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความพงึพอใจ
อยูใ่นระดบัมากทัง้ 3 ดา้น โดยเรยีงล าดบั
จากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการพฒันา
ผูเ้รยีน ดา้นการจดัการเรยีนการสอนของคร ู
และดา้นการบรหิารจดัการสถานศกึษา  

2. ปญัหาและความตอ้งการของ 
การมสีว่นรว่มในการพฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 28 โดยภาพรวมปญัหาการ
ด าเนินงานของการมสีว่นรว่มในการพฒันา
ระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา
ขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
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การศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง และความตอ้งการของ
การมสีว่นรว่มในการพฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็ 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก อาจเป็นสาเหตุมาจาก ในการ
ด าเนินงาน พบวา่ในสถานศกึษาบางสว่น
บุคลากรไมม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการ
ประเมนิ ไมม่กีารตรวจสอบคุณภาพการ
ประเมนิ ดา้นการประเมนิคุณภาพ (Quality 
Assessment) พบวา่ ขัน้ตอนการประเมนิผล
การพฒันาคุณภาพการศกึษาในภาพรวม 
(Act) สถานศกึษามกีารจดัท ารายงานผลเป็น
ประจ าทุกปีการศกึษา มกีารแต่งตัง้
คณะท างานมกีารประเมนิตามสภาพและ
ศกัยภาพของนกัเรยีน มกีารรายงานผลการ
ประเมนิเป็นระยะๆ ปญัหาทีพ่บในการ
ด าเนินงาน สถานศกึษาบางสว่นครขูาด
ความรูเ้กีย่วกบัการประเมนิและมาตรฐาน
คุณภาพขาดการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ ที่
เป็นปจัจุบนั (Pre-Plan) ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของมนสันนัท ์อภชิยั (2554 : 85 -
93) ไดศ้กึษา แนวทางการพฒันาการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศกึษาทีม่ ีผลการ
ประเมนิต ่ากวา่เกณฑใ์นส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา ประถมศกึษาเชยีงใหม ่เขต 5  มี
วตัถุประสงค ์เพือ่ศกึษาสภาพ ปญัหาและ
แนวทาง การพฒันาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาทีม่ผีลประเมนิคุณภาพต ่า
กวา่เกณฑ ์สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม ่เขต 5 ผล
การศกึษาสภาพและปญัหา ดา้นการควบคุม

คุณภาพ (Quality Control) พบวา่ (1) 
ขัน้ตอนการศกึษาและการเตรยีมความพรอ้ม 
(Pre-Plan) สถานศกึษามกีารใหค้วามรูแ้ก่ผู้
ทีเ่กีย่วขอ้ง มกีารแต่งตัง้คณะท างานประกนั
คุณภาพ มกีารด าเนินการประกนัคุณภาพ 
โดยใชว้งจร PDCA (2) ขัน้ตอนการวาง
แผนการประกนัคุณภาพการศกึษา (Plan) 
สถานศกึษามกีารจดัท าแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปี และมกีารจดัท าแผนกลยทุธ ์(3) 
และขัน้ตอนการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศกึษา (Do)มกีารด าเนินการตาม
มาตรฐาน จดัท าโครงการตามแผนปฏบิตัิ
การประจ าปี มกีารจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ 
ปญัหาทีพ่บในการด าเนินงาน สถานศกึษา
บางสว่น มจี านวนครนู้อย การจดัเกบ็ขอ้มลู
สารสนเทศไมเ่ป็นระบบ ไมม่ปีฏทินิการ
ปฏบิตังิาน ดา้นตรวจสอบคุณภาพ (Quality 
Auditing) พบวา่ (1) ขัน้ตอนการตรวจสอบ
และทบทวน (Check) สถานศกึษาสว่นใหญ่
มกีารแต่งตัง้ คณะกรรมการการตรวจสอบ มี
ปฏทินิการนิเทศและตดิตาม มกีารจดัท า
รายงานการประเมนิตนเองและรายงานการ
พฒันาคุณภาพของสถานศกึษา (2) ขัน้ตอน
การพฒันาและปรบัปรงุ (Act) สถานศกึษามี
การพฒันาและปรบัปรงุตามมาตรฐาน
การศกึษา มกีารจดัท าขอ้มลูสารสนเทศ  
มกีารรายงานผลการพฒันาคุณภาพ
การศกึษาตามตวัชีว้ดัและเกณฑม์าตรฐาน 
ปญัหาทีพ่บ ในการด าเนินงาน พบวา่ใน
สถานศกึษาบางสว่นบุคลากรไมม่คีวามรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการประเมนิ ไมม่กีาร
ตรวจสอบคุณภาพการประเมนิ ดา้นการ
ประเมนิคุณภาพ พบวา่ ขัน้ตอนการ
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ประเมนิผลการพฒันาคุณภาพการศกึษาใน
ภาพรวม สถานศกึษามกีารจดัท ารายงานผล
เป็นประจ าทุกปีการศกึษา มกีารแต่งตัง้
คณะท างาน มกีารประเมนิตามสภาพและ
ศกัยภาพของนกัเรยีน มกีารรายงานผลการ
ประเมนิเป็นระยะๆ ปญัหาทีพ่บในการ
ด าเนินงาน สถานศกึษาบางสว่นครขูาด
ความรูเ้กีย่วกบัการประเมนิและมาตรฐาน
คุณภาพ ขาดการจดัทาขอ้มลูสารสนเทศที่
เป็นปจัจุบนั  
 3. แนวทางการมสีว่นรว่มในการ
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 แนว
ทางการมสีว่นรว่มในการพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา
ขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 28  
ประกอบดว้ยความสมัพนัธก์นั 3 ประการ  
คอื การประเมนิคุณภาพภายใน การตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา และการพฒันา
คุณภาพการศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบั แนว
ทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร 
(2553 : 9-15) ใชห้ลกัการ ท างานรว่มกนั  
ใหทุ้กคนมสีว่นรว่มในการท างาน รว่มกนั
รบผัดิชอบทัง้ผูเ้รยีนและสถานศกึษา
สอดคลอ้งกบัพชิชา บวัแยม้ (2547 : 25-26) 
ไดส้รปุความหมายไวว้า่ การมสีว่นรว่มนัน้
เป็นลกัษณะหน่ึงของกระบวนการพฒันาที่
ประกอบไปดว้ยการท างานอยา่งเป็นขัน้ตอน 
โดยไดม้กีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนใน
ทอ้งถิน่นัน้ๆ เขา้มามสีว่นรว่มในการท างาน

ทุกขัน้ตอนตัง้แต่ขัน้ตอนแรกจนถงึขัน้ตอน
สดุทา้ยคอื รว่มคดิ รว่มตดัสนิใจ รว่ม
วางแผนแกป้ญัหา รว่มคน้หาขอ้มลูในชุมชน 
รว่มรบัผดิชอบ รว่มรบัผลจากการพฒันา ทัง้
ในรปูของบุคคลและกลุ่มอยา่งแทจ้รงิดว้ย
ความสมคัรใจไมใ่ชด่ว้ยความเกรงใจหรอืถูก
บงัคบั   โดยยดึการ ท างานตามวงจร
คุณภาพ PDCA มกีารวางแผน ด าเนินงาน 
ตดิตามตรวจสอบ และทบทวนการท างาน 
ในทุกงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ขอ้มลูการศกึษา
สถานศกึษาทีม่แีนวปฏบิตัทิีด่ใีนเรือ่งระบบ
การประกนัคุณภาพภายในพบวา่ ผูบ้รหิาร
เป็น หลกัในการขบัเคลื่อนงานประกนั
คุณภาพ เน้นการท างานเป็นทมี โดย
ขบัเคลื่อนการด าเนินงานตาม วงจรคุณภาพ 
PDCA มกีารมอบหมายหน้าทีใ่นการท างาน
ชดัเจน มผีูร้บัผดิชอบหลกัในการท างาน และ
ชุมชนเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา 
และปจัจยัความส าเรจ็ของการประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษา คอื ผูบ้รหิารมี
สว่นส าคญัในการบรหิารจดัการงานใหเ้ป็น
ระบบเป็นทีป่รกึษาใหค้รไูด ้สว่นผูร้บัผดิชอบ
งานระบบการประกนัคุณภาพ และคร ูใน
สถานศกึษากต็อ้งมใีจในการท างานรว่มกนั 
ชว่ยเหลอืรว่มมอืกนัท างานด าเนินงานจรงิใน
ทุกกระบวนการเพือ่ใหส้ามารถเขา้ในการ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจนซึง่สอดคลอ้งกบั 
วษิณุ ทรพัยส์มบตั ิ( 2552 : 4-6) วา่ขัน้ตอน
การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศกึษาทีม่กีารปฏบิตัดิมีกีาร
ด าเนินงานเป็นไปตามกรอบภาระงานที่
กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารประกนัคุณภาพสถานศกึษา พ.ศ. 
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2553 ก าหนดไวท้ัง้สิน้ภายใตแ้นวคดิและ
หลกัการด าเนินงานพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศกึษาทีม่กีาร
ปฏบิตัดินีัน้สถานศกึษาอาศยัแนวคดิการ
พฒันาเชงิระบบของเดมิง่ (Plan Do Check 
Act) เป็นพืน้ฐานการปฏบิตังิาน และ
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ มนสันนัท ์
อภชิยั (2554 : 85 -93) ไดศ้กึษา แนว
ทางการพฒันาการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศกึษาทีม่ ีผลการประเมนิต ่ากวา่
เกณฑใ์นส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ประถมศกึษาเชยีงใหม ่เขต 5 พบวา่
แนวทางการพฒันาการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา ควรด าเนินการประกนั
คุณภาพโดยใชว้งจร PDCA ขัน้ตอนส าคญั
คอื ขัน้ตอนที ่1 ดา้นการควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) ควรมกีารศกึษาและการ
เตรยีมความพรอ้ม (Pre-Plan) มกีารวาง
แผนการประกนัคุณภาพการศกึษา (Plan) 
ด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา (Do) 
ขัน้ตอนที ่2 ดา้นการตรวจสอบคุณภาพ 
(Quality Audit) ด าเนินการตรวจสอบ และ
ทบทวนคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา 
(Check) ด าเนินการพฒันาและปรบัปรงุ 
(Act) ขัน้ตอนที ่3 ดา้นการประเมนิคุณภาพ 
(Quality Assessment) ด าเนินการ
ประเมนิผลการพฒันาคุณภาพการศกึษาใน
ภาพรวม (Act) 
 4. รปูแบบการมสีว่นรว่มในการ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาขนาดเลก็สงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 ได้

รปูแบบเป็น PICP Model ม ี3 ขัน้ตอน 8 
องคป์ระกอบหลกั 32 องคป์ระกอบยอ่ย   
คอืขัน้ที ่1 เตรยีมก่อนการด าเนินงานระบบ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา (Pre-
Plan - Implementation = P) ขัน้ตอนที ่2 
การด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน 
(Implementation = I ) ขัน้ตอนที ่3 การ
พฒันาการประกนัคุณภาพภายในอยา่ง
ต่อเน่ือง (Continuous = C ) เน่ืองจากการ
รปูแบบการมสีว่นรว่มในการพฒันาระบบ 
การประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา
ขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 สรา้งขึน้ตาม
หลกัการแนวคดิ ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ 
มสีว่นรว่ม และระบบการประกนัคุณภาพ
ภายใน สอดคลอ้งกบัสภาพการด าเนินงาน 
ปญัหา และความตอ้งการ การด าเนินการมี
สว่นรว่มในการพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็ 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 28 และไดร้บัการพจิารณา
จากผูท้รงคุณวุฒ ิสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยั
ของ พงศภ์กัดิ ์ทพิยวนั (2552 : 86-96 )  
ไดศ้กึษา การมสีว่นรว่มในการประกนั
คุณภาพภายในสถานศกึษาของครู
ประถมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
ศกึษาชลบุร ีพบวา่ 1. การมสีว่นรว่มในการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา ของครู
ประถมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
ศกึษาชลบุรเีขต 2 โดยรวมและรายดา้น 
อยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงจากมากไปหาน้อย
ดงัน้ี ดา้นการตรวจสอบและทบทวนการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา ดา้นการ
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ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษา 
ดา้นการพฒันาและปรบัปรงุการประกนั
คุณภาพการศกึษา และดา้นการวางแผนการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา 2. ครู
ประถมศกึษาทีม่ตี าแหน่งแตกต่างกนั การ
เขา้รบัการอบรมดา้นการประกนัคุณภาพ
การศกึษาแตกต่างกนัจะมสีว่นรว่มในการ
ประกนัคุณภาะภายในสถานศกึษา โดยรวม
และรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ(p<.05) ครปูระถมศกึษา
ทีม่ปีระสบการณ์การท างานแตกต่างกนัจะมี
สว่นรว่มในการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษา โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไมม่ี
นยัส าคญัทางสถติ ิยกเวน้ ดา้นการพฒันา
และปรบัปรงุการประกนัคุณภาพการศกึษาที่
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ
(p<.05) สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ไมตร ี
บุญทศ  (2554 : 148-159) ไดศ้กึษา การ
พฒันารปูแบบการบรหิารเพือ่การประกนั
คุณภาพภายในทีส่ง่ผลต่อคุณภาพโรงเรยีน 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานพบวา่ 1. รปูแบบการบรหิารเพือ่การ
บรหิารเพือ่การประกนัคุณภาพภายในที่
สง่ผลต่อคุณภาพโรงเรยีน สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มี
องคป์ระกอบดงัน้ี 1) วตัถุประสงคข์อง
รปูแบบ 2) เงือ่นไขการน ารปูแบบไปใช ้3) 
กลไกการด าเนินงานของรปูแบบ 4) สรปุ
สาระส าคญัของรปูแบบเลอืกยอ่วา่ PDR 
Model ซึง่มาจากสาระส าคญั 3 ขัน้ตอน คอื 
ขัน้ตอนขัน้ที ่1 ขัน้ P หมายถงึเตรยีม คอื 
เตรยีมดว้ย 3 ต. ประกอบดว้ย 1) 
เตรยีมการ/ประชุม 2) เตรยีมตวั /แต่งตัง้ 3) 

เตรยีมใจ/ก าหนดเป้าหมาย ขัน้ตอนที ่2 ขัน้ 
D หมายถงึ ด าเนินการ คอืด าเนินการดว้ย 3 
ล. ประกอบดว้ย 1) หลกัการ 2) หลกัเกณฑ ์
3) หลกัฐาน ซึง่ตอ้งใชใ้นการด าเนินงานตาม
วงจร PDCA ทัง้ 4 ขัน้ตอน คอื P (วางแผน) 
D (ปฏบิตัติามแผน) C (ตรวจสอบ) A 
(ปรบัปรงุ) ขัน้ตอนที ่3 ขัน้ R หมายถงึ
รายงาน คอื รายงานดว้ย 3 ร. ประกอบดว้ย 
1) รวบรวม/รวบรวมขอ้มลู 2) รอ้ยรดั/
สงัเคราะหข์อ้มลูใหท้นัก าหนด 3) เรยีบรอ้ย/
เขยีนรายงานใหถู้กตอ้งเรยีบรอ้ย และ
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ   จนัทรส์ดุา 
บุตรชาต ิ(2555 : 280 - 298) พบวา่ รปูแบบ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ม ี6 ขัน้ตอน 
คอื ขัน้ที ่1 การก าหนดมาตรฐานการศกึษา 
ม ี2 ขัน้ตอนยอ่ย 5 กจิกรรม ขัน้ที ่2 จดัท า
แผนและปฏบิตัติามแผนพฒันาการจดั
การศกึษา ม ี3 ขัน้ตอนยอ่ย 10 กจิกรรม ขัน้
ที ่3 จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใช้
สารสนเทศ ม ี1 ขัน้ตอนยอ่ย 2 กจิกรรม ขัน้
ที ่4 การตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิ
คุณภาพภายใน ม ี1 ขัน้ตอนยอ่ย 2 กจิกรรม 
ขัน้ที ่5 น าผลการประเมนิคุณภาพภายใน 
และภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง ม ี2 ขัน้ตอนยอ่ย 2 กจิกรรม ขัน้ที ่
6 จดัท ารายงานคุณภาพการศกึษาประจ าปี 
ม ี3 ขัน้ตอนยอ่ย 5 กจิกรรม 
 5.  ผลการประเมนิรปูแบบการมี
สว่นรว่มในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
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เขต 28 รปูแบบมคีวามเหมาะสม ความ
เป็นไปได ้และความมปีระโยชน์ ในระดบั
มากทีส่ดุ รปูแบบการมสีว่นรว่มในการ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 มคีวาม
ครอบคลุมเพยีงพอต่อการน าไปใชใ้น
สถานศกึษา  มขี ัน้ตอนทีเ่ป็นระบบ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนครชยั ชาญอุไร 
(2554 : 283-313) ไดศ้กึษา การพฒันา
รปูแบบการใชผ้ลการประเมนิคุณภาพ
ภายนอกเพือ่พฒันาคุณภาพโรงเรยีนขนาด
เลก็ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ : การ
ประยกุตใ์ชแ้นวคดิการวจิยัเพือ่พฒันา
องคก์าร พบวา่ รปูแบบการใช้ผลการ
ประเมนิคุณภาพภายนอกเพือ่พฒันา
คุณภาพโรงเรยีนขนาดเลก็มคีวามเป็น
ประโยชน์ ความเป็นได้ ความเหมาะสมและ
ความถูกต้องโดยรวมอยูในระดบัมากและเมือ่
พจิารณาเป็นรายด้านอยูในระดบัมากทุกดา้น 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรรณี 
ไพศาลทกัษนิ (2555: 149 -159) ไดศ้กึษา 
การพฒันารปูแบบประเมนิระบบการประกนั
คุณภาพภายในของวทิยาลยัพยาบาล สงักดั
สถาบนัพระบรมราชชนก พบวา่ รปูแบบ
ประเมนิระบบการประกนัคุณภาพภายใน มี
ความตรงเชงิจ าแนก สามารถจ าแนกกลุ่มได้
อยา่งถูกตอ้ง กลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัรปูแบบประเมนิฯ ทีพ่ฒันาขึน้วา่ มี
อรรถประโยชน์และมคีวามเป็นไปไดใ้นการ
น าไปใชป้ระเมนิอยูใ่นระดบัมาก มคีวาม
เหมาะสมและความถูกตอ้งในการน าไปใช้
ประเมนิอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการน า 
ผลการวจิยัไปใช ้
  1.1 ในการน ารปูแบบการม ี
สว่นรว่มในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 28 น้ีไปประยกุตใ์ชก้บัโรงเรยีนในสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน    
  1.2 การด าเนินตามขัน้ตอน
ภายใตร้ปูแบบทีก่ าหนดมุง่เน้นการมสีว่น
รว่มกนัในทุกภาคสว่น ดงันัน้ผูบ้รหิารจงึ
จ าเป็นตอ้งมุง่เน้นการท างานเป็นทมี โดยที่
บุคลากรในสถานศกึษาตอ้งรว่มมอืรว่มใจกนั 
ในการด าเนินงานใหแ้ต่ละขัน้ตอนเพือ่ใหเ้กดิ
ความคล่องตวัและสามารถขบัเคลื่อนไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง  
 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้
ต่อไป 
  2.1 ควรมกีารน ารปูแบบการมี
สว่นรว่มในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 28 ไปประยกุตส์ าหรบัวจิยั ใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็เขต
การศกึษาอื่น 
  2.2 ควรวจิยัเพือ่ศกึษาปจัจยัที่
สง่ผลต่อความส าเรจ็ดา้นการมสีว่นรว่มใน
การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาขนาดเลก็ โดยใชร้ปูแบบการมี
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สว่นรว่มในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ ภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็ 
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