วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal of Education, Mahasarakham University

891

ปีท่ี 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558
Volume 9 Special Edition April 2015

รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28
Participation Model in Development of Internal Quality Assurance of
Small-Size School Under The Secondary Education Service Area
Office 28
อัมพร ทองไชย 1 , นงนิตย์ มรกต2 , สุวฒ
ั น์ จุลสุวรรณ์3
Amporn Thongchai 1 , Nongnit Morachot2 , Suwat Julsuwan3
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุง่ หมายของการวิจยั 1) เพือ่ ศึกษาสภาพการดาเนินงานการมีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 2) เพือ่ ศึกษาปญั หาและความต้องการการมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 3) เพือ่ ศึกษาแนวทางการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 4) เพือ่ สร้างรูปแบบการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 5) เพือ่ ประเมิน
รูปแบบการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ครูผรู้ บั ผิดชอบระบบประกันภายในสถานศึกษา และครูผสู้ อน จานวน 248 คน
ได้มาโดยการสุม่ แบบแบ่งชัน้ โดยใช้ตาราง (Krejcie and Morgan1970:607-610) เครือ่ งมือทีใ่ ช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และแบบประเมิน วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
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ผลการวิจยั พบว่า 1. ผลการศึกษาสภาพการดาเนินงานการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง 2. ผลการศึกษาปญั หาการมีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และผลการศึกษาความต้องการ
การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก 3. แนวทางการมีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ดาเนินการประกันคุณภาพ โดยใช้วงจร PDCA เข้ามาแสดง
ความสัมพันธ์ของการมีสว่ นร่วมในการดาเนินงานในแต่ละขัน้ ตอน 4. รูปแบบการมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 โดยมีช่อื เรียกว่า PICP Model 5. ผลการประเมินรูปแบบการมีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 รูปแบบมีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความมีประโยชน์
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
คาสาคัญ: รูปแบบการมีสว่ นร่วม, การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

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

บทนา
เป้าหมายการปฏิรปู การศึกษาใน
ทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ. 2552 - 2561) มุง่ เน้น
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
การเพิม่ โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
ทัง้ นี้เพือ่ ให้คนไทยได้เรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่าง
มีคุณภาพ ดังนัน้ ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงระบุให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

และให้ถอื ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ เพือ่
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก
นอกจากนี้ เพือ่ ให้เกิดการนาสูก่ ารปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นรูปธรรม ส่วนของการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานได้กาหนดให้สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในโดย
การส่งเสริม สนับสนุนและกากับดูแลของ
หน่วยงานต้นสังกัดตามหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบตั ทิ ใ่ี ห้สถานศึกษายึดหลักการมีสว่ นร่วม
ของชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้
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ภาครัฐและภาคเอกชนโดยดาเนินการ
ดังต่อไปนี้ 1) กาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 2) จัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาทีม่ งุ่ คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3)
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4)
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 5) จัดให้มกี ารติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดให้มกี าร
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดทารายงาน
ประจาปีทเ่ี ป็ นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 8) จัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนเป็ นวัฒนธรรม
ขององค์กรทีย่ งยื
ั ่ น ทัง้ นี้เพือ่ ให้เข้าสูก่ าร
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาอย่างแท้จริง (สานักทดสอบทาง
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,
2556 : 1 ) การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาจึง
มีหลักการคือ 1. การกระจายอานาจ 2. การ
เปิดโอกาสการมีสว่ นร่วมในการทางาน 3.
การแสดงภาระรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได้
ดังนัน้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
จึงเป็ นกระบวนการบริหารจัดการเพือ่ ให้
บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้เป็ นไปตามมาตรฐานทีต่ อ้ งการ
โดยผูบ้ ริหารและครูในสถานศึกษาร่วมกัน
กาหนด เป้าหมายทีช่ ดั เจน ระบบการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา ต้องใช้หลักการ
บริหารทีเ่ ป็ นระบบครบวงจร แบบ PDCA
คือ 1. ร่วมกันวางแผน (Plan) 2. ร่วมกัน
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ปฏิบตั ติ ามแผน (Do) 3. ร่วมกันตรวจสอบ
(Check) 4. ร่วมกันปรับปรุง/นาไปใช้
(Action) (สานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2556 : 10)
รูปแบบระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มีหลากหลายรูปแบบ แต่
ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
สถานศึกษาขนาดเล็กได้ เนื่องจากขาดการมี
ส่วนร่วมในการดาเนินงาน และจากการ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพครูและผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา พบว่าการวางระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ซึง่ เป็ นกลไกสาคัญในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาให้มคี ุณภาพตาม
เป้าหมาย (สุวมิ ล ว่องวานิช, 2543 : 1)
สถานศึกษาส่วนใหญ่มคี วามเหลื่ยมล้าและ
ต่างกัน ทัง้ ด้านงบประมาณ คุณภาพ
บุคลากร หรือแม้แต่ปจั จัยด้านผูเ้ รียน ร่วมทัง้
ปจั จัยอื่นๆ เช่น ความร่วมมือของกรรมการ
สถานศึกษา การสนับสนุนจากชุมชน
หน่วยงานหรือองค์กรทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง
สถานศึกษา และการติดตามช่วยเหลืออย่าง
ใกล้ชดิ จากสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัด (สานักทดสอบทาง
การศึกษา, 2541 : 1) ซึง่ ได้ตดิ ตามและ
ประเมินผลการปฏิรปู การศึกษา พบว่า ครู
และบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนยังขาด
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการประกัน
คุณภาพ สถานศึกษาส่วนใหญ่จะประเมิน
ตนเองไม่เป็ นระบบ และยังไม่ได้นาผลการ
ประเมินไปใช้ในการบริหาร พัฒนาปรับปรุง
สถานศึกษาเท่าทีค่ วร เป็ นการเพิม่ ภาระงาน
และให้ความร่วมมือไม่เต็มที่ สถานศึกษา
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ขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ซึง่ มีทงั ้ หมด 38 แห่ง มี
ผลสรุปการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ
สอง ปีพ.ศ. 2549-2553 สถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ไม่ได้รบั การ
รับรองมาตรฐานการศึกษา จานวน 13
แห่ง (สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28, 2554 : 1) จาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ซึง่ เป็ นสถานศึกษาขนาด
เล็กทัง้ หมด และเป็ นเหตุผลหนึ่งทีท่ าให้การ
ดาเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาขนาดเล็กนัน้ ยังไม่ประสบ
ผลสาเร็จเท่าทีค่ วร จากความสาคัญและ
ปญั หาการดาเนินงานดังกล่าวจึงทาให้ผวู้ จิ ยั
สนใจทาการศึกษาเรือ่ ง รูปแบบการมีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ศึกษาสภาพการดาเนินงาน
การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28
2. เพือ่ ศึกษาปญั หาและความ
ต้องการการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

895

ปีท่ี 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558
Volume 9 Special Edition April 2015

ขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28
3. เพือ่ ศึกษาแนวทางการมีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28
4. เพือ่ สร้างรูปแบบการมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28
5. เพือ่ ประเมินรูปแบบการมีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ ผูอ้ านวยการ
สถานศึกษาจานวน 38 คน ครูผรู้ บั ผิดชอบ
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จานวน 38 คน และครูผสู้ อน จานวน 590
คน รวมทัง้ สิน้ จานวน 666 คน ของ
สถานศึกษาเล็กสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จานวน 38
โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างคือ ผูอ้ านวยการ
สถานศึกษาจานวน 36 คน ครูผรู้ บั ผิดชอบ
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จานวน 36 คน และครูผสู้ อน จานวน 176
คน รวม 248 คน ได้มาโดยการสุม่ แบบแบ่ง

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยใช้
ตาราง (Krejcie and Morgan. 1970 : 607610) กลุ่มให้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์
สถานศึกษาทีม่ วี ธิ กี ารปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นเรือ่ งระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จานวน 2 แห่ง ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา 2 ท่าน และครูผรู้ บั ผิดชอบ
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2 ท่าน รวม 4 ท่าน ผูท้ รงวุฒใิ นการประเมิน
รูปแบบการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ประกอบด้วย 1)
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จานวน
5 ท่าน 2) ศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จานวน
3 ท่าน 3) คณาจารย์ในสถาบันการศึกษา
ของรัฐทีม่ ปี ระสบการณ์เกีย่ วกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 1 ท่าน
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง คือเป็ น
บุคคลทีม่ ปี ระสบการณ์ในเรือ่ งระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ได้แก่
1.
แบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จาแนกเป็ น 3
ตอน
ตอนที่ 1 สถานภาพของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพการ
ดาเนินงาน ปญั หา และความต้องการ การ
ดาเนินการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบ
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ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 จาแนกเป็ น 8 ขัน้ ตอน
ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยมีคา่ ของแต่ละระดับตาม
เกณฑ์ ดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง มากทีส่ ดุ
ระดับ 4 หมายถึง มาก ระดับ 3 หมายถึง
ปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง น้อย ระดับ 1
หมายถึง น้อยทีส่ ดุ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและ
ข้
อเสนอแนะเพิม่ เติม การตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม มีคา่
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.6
– 1.00 มีคา่ ความเชื่อมัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ
0.96 มีคา่ จาแนกรายข้อ อยูร่ ะหว่าง 0.300.75
1.
แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง เป็ นลักษณะคาถามเกีย่ วกับการ
ดาเนินการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพือ่
ศึกษาแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องสถานศึกษาทีม่ แี นว
ปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นเรือ่ งระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานสึกษา ทัง้ 8 ขัน้ ตอน
2.
แบบประเมิน รูปแบบการ
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 28 โดยประเด็นการประเมิน
ครอบคลุม ดังนี้ ด้านเหมาะสม ด้านความ
เป็ นไปได้ การใช้ประโยชน์เป็ นแบบสอบถาม
ปลายปิดชนิดมาตราส่วน 5 ระดับ
แบบสอบถามประกอบด้วยช่องสาหรับแสดง
ความคิดเห็น คือ ความเหมาะสม ความ
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เป็ นไปได้ และการใช้ประโยชน์ ตามเกณฑ์
ดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง มากทีส่ ดุ ระดับ 4
หมายถึง มาก ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง น้อย ระดับ 1 หมายถึง
น้อยทีส่ ดุ
การดาเนิ นการเก็บรวบรวมและกระทา
ข้อมูล
1. ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบ ถามให้
กลุ่มตัวอย่างจานวน 248 คน ในต้นเดือน
กันยายน 2557 และเก็บรวบรวมได้คนื
ทัง้ หมดครบ 248 ฉบับในเวลา 6 สัปดาห์
2. นาแบบสอบถามทัง้ หมดมา
ตรวจสอบความสมบูรณ์พบว่ามีความ
สมบูรณ์ครบทัง้ 248 ฉบับคิดเป็ นร้อยละ
100 จึงดาเนินการคิดคานวณคะแนนตาม
ระดับสภาพการดาเนินงาน ปญั หาและ
ต้องการ โดยรวมทัง้ 8 ขัน้ ตอนตามเกณฑ์
ของบุญชม ศรีสะอาด (2545 : 103) ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง ระดับมากทีส่ ดุ 3.514.50 หมายถึง ระดับมาก 2.51-3.50
หมายถึง ระดับปานกลาง 1.51-2.50
หมายถึง ระดับน้อย 1.00-1.50 หมายถึง
ระดับน้อยทีส่ ดุ
3. นาข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสัมภาษณ์
ตามความคิดเห็นสถานศึกษาทีม่ แี นวปฏิบตั ิ
ทีด่ ี ทัง้ 8 ขัน้ ตอน มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
แล้วนาไปจัดสร้างรูปแบบการมีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 แล้ว
นาเสนอผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินคุณภาพ
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS จากเครือ่ งคอมพิวเตอร์
โดยดาเนินการตามลาดับดังนี้
1.
วิเคราะห์สภาพสภาพการ
ดาเนินงาน ปญั หาและต้องการ การมีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 โดยหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
2.
วิเคราะห์รปู แบบการการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 28
ตามความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒ ิ โดยหา
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาสภาพการ
ดาเนินงานการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 พบว่า โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง
2. ผลการศึกษาปญั หาและความ
ต้องการการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 พบว่า ปญั หาของการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
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สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
และระดับความต้องการของการมีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
3. แนวทางการมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยใช้
วงจร PDCA เข้ามาแสดงความสัมพันธ์ของ
การมีสว่ นร่วมในการดาเนินงานในแต่ละ
ขัน้ ตอน
4. รูปแบบการมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้
รูปแบบโดยมีช่อื ย่อเป็ น PICP Model มี 3
ขัน้ ตอน 8 องค์ประกอบหลัก 32
องค์ประกอบย่อย คือขัน้ ที่ 1 เตรียมก่อนการ
ดาเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (Pre-Plan - Implementation =
P) ขัน้ ตอนที่ 2 การดาเนินการประกัน
คุณภาพภายใน (Implementation = I )
ขัน้ ตอนที่ 3 การพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง (Continuous = C )
5. ผลการประเมินรูปแบบการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 รูปแบบมีความเหมาะสม ความ
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เป็ นไปได้ และความมีประโยชน์ ในระดับ
มากทีส่ ดุ

อภิปรายผล
1. สภาพการดาเนินงานของการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า (1) ขัน้ ตอนการศึกษา
และการเตรียมความพร้อม (Pre-Plan)
สถานศึกษามีการให้ความรูแ้ ก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง
มีการแต่งตัง้ คณะทางานประกันคุณภาพ
มีการดาเนินการประกันคุณภาพ โดยใช้วงจร
PDCA (2) ขัน้ ตอนการวางแผนการประกัน
คุณภาพ (Plan) สถานศึกษามีการจัดทา
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี และมีการจัดทาแผน
กลยุทธ์ (3) และขัน้ ตอนการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา (Do) มีการ
ดาเนินการตามมาตรฐาน จัดทาโครงการ
ตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี มีการจัดทา
ข้อมูลสารสนเทศ ซึง่ สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ รมณ นทีนนั ท์ และคณะ
(2554 : 177-199) ได้ศกึ ษา รูปแบบการ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในและความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานา
เชียงใหม่ พบว่า 1. การวิเคราะห์ระดับการ
ปฏิบตั งิ าน/การให้ความสาคัญของการ
ปฏิบตั งิ านโดยภาพรวม การปฏิบตั งิ านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา
เชียงใหม่ เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
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ทุกด้านอยูใ่ นระดับดีมาก โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลีย่ จากสูงไปหาต่า คือ การศึกษาและ
เตรียมการ การดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา การตรวจสอบและประเมิน การนา
ผลมาปรับปรุง การจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง และการวางแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2. การวิเคราะห์ระดับการ
ปฏิบตั งิ าน/การให้ความสาคัญของการ
ปฏิบตั งิ านเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน
การศึกษาและการเตรียมการ มีการ
ปฏิบตั งิ านของการปฏิบตั งิ านด้านการศึกษา
และการเตรียมการในระดับมากทีส่ ดุ 1 ข้อ
คือ สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ส่วนประเด็นทีเ่ หลืออยูใ่ นระดับมาก การ
วางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา มีการ
ปฏิบตั งิ านด้านการวางแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับมากทุกประเด็น
การดาเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา
มีการปฏิบตั งิ านของการปฏิบตั งิ านด้านการ
ดาเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา อยู่
ในระดับมาก ทุกประเด็น การตรวจสอบและ
ประเมินผล มีการปฏิบตั งิ านของการ
ปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบและประเมินผล
ในระดับมาก ทุกประเด็น การนาผลมา
ปรับปรุง มีการปฏิบตั งิ านของการปฏิบตั งิ าน
ด้านการนาผลมาปรับปรุง อยูใ่ นระดับมาก
ทุกประเด็นการจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง มีการปฏิบตั งิ านของการปฏิบตั งิ าน
ด้านการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ใน
ระดับมาก ทุกประเด็น โดยข้อทีม่ คี วามเห็น
ว่ามีการปฏิบตั สิ งู สุด คือ ภาษาทีใ่ ช้ในการ
รายงานประเมินตนเอง (SAR) มีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุวจี
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ปิมปา (2554 : 71-79) ได้ศกึ ษา ความรู้
ความเข้าใจและการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครอง
ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนสวนเด็กสันกาแพง อาเภอสัน
กาแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผูป้ กครอง
โรงเรียนสวนเด็กสันกาแพงร้อยละ 80 ขึน้ ไป
มีความรู้ ความเข้าใจในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในส่วนของการมีสว่ นร่วม
และความพึงพอใจของผูป้ กครองในการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนสวนเด็กสันกาแพงในภาพรวม ทุก
ด้านอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็ น
ด้าน ๆ พบว่า ด้านการพัฒนาผูเ้ รียน
ผูป้ กครอง นักเรียนมีสว่ นร่วมมากทีส่ ดุ และ
ระดับมาก ในด้านการจัดการเรียนการสอน
ของครู รวมไปถึง ด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ตามลาดับความพึงพอใจในการ
มีสว่ นร่วมในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนสวนเด็กสันกาแพง
รวมทุกด้าน อยูใ่ นระดับมาก และเมือ่
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมากทัง้ 3 ด้าน โดยเรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการพัฒนา
ผูเ้ รียน ด้านการจัดการเรียนการสอนของครู
และด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. ปญั หาและความต้องการของ
การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมปญั หาการ
ดาเนินงานของการมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
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การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง และความต้องการของ
การมีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก อาจเป็ นสาเหตุมาจาก ในการ
ดาเนินงาน พบว่าในสถานศึกษาบางส่วน
บุคลากรไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการ
ประเมิน ไม่มกี ารตรวจสอบคุณภาพการ
ประเมิน ด้านการประเมินคุณภาพ (Quality
Assessment) พบว่า ขัน้ ตอนการประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
(Act) สถานศึกษามีการจัดทารายงานผลเป็ น
ประจาทุกปีการศึกษา มีการแต่งตัง้
คณะทางานมีการประเมินตามสภาพและ
ศักยภาพของนักเรียน มีการรายงานผลการ
ประเมินเป็ นระยะๆ ปญั หาทีพ่ บในการ
ดาเนินงาน สถานศึกษาบางส่วนครูขาด
ความรูเ้ กีย่ วกับการประเมินและมาตรฐาน
คุณภาพขาดการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ ที่
เป็ นปจั จุบนั (Pre-Plan) ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของมนัสนันท์ อภิชยั (2554 : 85 93) ได้ศกึ ษา แนวทางการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาทีม่ ี ผลการ
ประเมินต่ากว่าเกณฑ์ในสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มี
วัตถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาสภาพ ปญั หาและ
แนวทาง การพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาทีม่ ผี ลประเมินคุณภาพต่า
กว่าเกณฑ์ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ผล
การศึกษาสภาพและปญั หา ด้านการควบคุม
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คุณภาพ (Quality Control) พบว่า (1)
ขัน้ ตอนการศึกษาและการเตรียมความพร้อม
(Pre-Plan) สถานศึกษามีการให้ความรูแ้ ก่ผู้
ทีเ่ กีย่ วข้อง มีการแต่งตัง้ คณะทางานประกัน
คุณภาพ มีการดาเนินการประกันคุณภาพ
โดยใช้วงจร PDCA (2) ขัน้ ตอนการวาง
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา (Plan)
สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปี และมีการจัดทาแผนกลยุทธ์ (3)
และขัน้ ตอนการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (Do)มีการดาเนินการตาม
มาตรฐาน จัดทาโครงการตามแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
ปญั หาทีพ่ บในการดาเนินงาน สถานศึกษา
บางส่วน มีจานวนครูน้อย การจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศไม่เป็ นระบบ ไม่มปี ฏิทนิ การ
ปฏิบตั งิ าน ด้านตรวจสอบคุณภาพ (Quality
Auditing) พบว่า (1) ขัน้ ตอนการตรวจสอบ
และทบทวน (Check) สถานศึกษาส่วนใหญ่
มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการการตรวจสอบ มี
ปฏิทนิ การนิเทศและติดตาม มีการจัดทา
รายงานการประเมินตนเองและรายงานการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (2) ขัน้ ตอน
การพัฒนาและปรับปรุง (Act) สถานศึกษามี
การพัฒนาและปรับปรุงตามมาตรฐาน
การศึกษา มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
มีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามตัวชีว้ ดั และเกณฑ์มาตรฐาน
ปญั หาทีพ่ บ ในการดาเนินงาน พบว่าใน
สถานศึกษาบางส่วนบุคลากรไม่มคี วามรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการประเมิน ไม่มกี าร
ตรวจสอบคุณภาพการประเมิน ด้านการ
ประเมินคุณภาพ พบว่า ขัน้ ตอนการ
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ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ภาพรวม สถานศึกษามีการจัดทารายงานผล
เป็ นประจาทุกปีการศึกษา มีการแต่งตัง้
คณะทางาน มีการประเมินตามสภาพและ
ศักยภาพของนักเรียน มีการรายงานผลการ
ประเมินเป็ นระยะๆ ปญั หาทีพ่ บในการ
ดาเนินงาน สถานศึกษาบางส่วนครูขาด
ความรูเ้ กีย่ วกับการประเมินและมาตรฐาน
คุณภาพ ขาดการจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่
เป็ นปจั จุบนั
3. แนวทางการมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แนว
ทางการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ประกอบด้วยความสัมพันธ์กนั 3 ประการ
คือ การประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึง่ สอดคล้องกับ แนว
ทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
(2553 : 9-15) ใช้หลักการ ทางานร่วมกัน
ให้ทุกคนมีสว่ นร่วมในการทางาน ร่วมกัน
รบัผดิ ชอบทัง้ ผูเ้ รียนและสถานศึกษา
สอดคล้องกับพิชชา บัวแย้ม (2547 : 25-26)
ได้สรุปความหมายไว้วา่ การมีสว่ นร่วมนัน้
เป็ นลักษณะหนึ่งของกระบวนการพัฒนาที่
ประกอบไปด้วยการทางานอย่างเป็ นขัน้ ตอน
โดยได้มกี ารเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
ท้องถิน่ นัน้ ๆ เข้ามามีสว่ นร่วมในการทางาน
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ทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่ขนั ้ ตอนแรกจนถึงขัน้ ตอน
สุดท้ายคือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
วางแผนแก้ปญั หา ร่วมค้นหาข้อมูลในชุมชน
ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลจากการพัฒนา ทัง้
ในรูปของบุคคลและกลุ่มอย่างแท้จริงด้วย
ความสมัครใจไม่ใช่ดว้ ยความเกรงใจหรือถูก
บังคับ โดยยึดการ ทางานตามวงจร
คุณภาพ PDCA มีการวางแผน ดาเนินงาน
ติดตามตรวจสอบ และทบทวนการทางาน
ในทุกงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ข้อมูลการศึกษา
สถานศึกษาทีม่ แี นวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นเรือ่ งระบบ
การประกันคุณภาพภายในพบว่า ผูบ้ ริหาร
เป็ น หลักในการขับเคลื่อนงานประกัน
คุณภาพ เน้นการทางานเป็ นทีม โดย
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม วงจรคุณภาพ
PDCA มีการมอบหมายหน้าทีใ่ นการทางาน
ชัดเจน มีผรู้ บั ผิดชอบหลักในการทางาน และ
ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
และปจั จัยความสาเร็จของการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา คือ ผูบ้ ริหารมี
ส่วนสาคัญในการบริหารจัดการงานให้เป็ น
ระบบเป็ นทีป่ รึกษาให้ครูได้ ส่วนผูร้ บั ผิดชอบ
งานระบบการประกันคุณภาพ และครู ใน
สถานศึกษาก็ตอ้ งมีใจในการทางานร่วมกัน
ช่วยเหลือร่วมมือกันทางานดาเนินงานจริงใน
ทุกกระบวนการเพือ่ ให้สามารถเข้าในการ
ดาเนินงานได้อย่างชัดเจนซึง่ สอดคล้องกับ
วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ( 2552 : 4-6) ว่าขัน้ ตอน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาทีม่ กี ารปฏิบตั ดิ มี กี าร
ดาเนินงานเป็ นไปตามกรอบภาระงานที่
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารประกันคุณภาพสถานศึกษา พ.ศ.

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal of Education, Mahasarakham University

2553 กาหนดไว้ทงั ้ สิน้ ภายใต้แนวคิดและ
หลักการดาเนินงานพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาทีม่ กี าร
ปฏิบตั ดิ นี นั ้ สถานศึกษาอาศัยแนวคิดการ
พัฒนาเชิงระบบของเดมิง่ (Plan Do Check
Act) เป็ นพืน้ ฐานการปฏิบตั งิ าน และ
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ มนัสนันท์
อภิชยั (2554 : 85 -93) ได้ศกึ ษา แนว
ทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาทีม่ ี ผลการประเมินต่ากว่า
เกณฑ์ในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบว่า
แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ควรดาเนินการประกัน
คุณภาพโดยใช้วงจร PDCA ขัน้ ตอนสาคัญ
คือ ขัน้ ตอนที่ 1 ด้านการควบคุมคุณภาพ
(Quality Control) ควรมีการศึกษาและการ
เตรียมความพร้อม (Pre-Plan) มีการวาง
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา (Plan)
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (Do)
ขัน้ ตอนที่ 2 ด้านการตรวจสอบคุณภาพ
(Quality Audit) ดาเนินการตรวจสอบ และ
ทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
(Check) ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุง
(Act) ขัน้ ตอนที่ 3 ด้านการประเมินคุณภาพ
(Quality Assessment) ดาเนินการ
ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ภาพรวม (Act)
4. รูปแบบการมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้
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รูปแบบเป็ น PICP Model มี 3 ขัน้ ตอน 8
องค์ประกอบหลัก 32 องค์ประกอบย่อย
คือขัน้ ที่ 1 เตรียมก่อนการดาเนินงานระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (PrePlan - Implementation = P) ขัน้ ตอนที่ 2
การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
(Implementation = I ) ขัน้ ตอนที่ 3 การ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous = C ) เนื่องจากการ
รูปแบบการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สร้างขึน้ ตาม
หลักการแนวคิด ทฤษฎี ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
มีสว่ นร่วม และระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน สอดคล้องกับสภาพการดาเนินงาน
ปญั หา และความต้องการ การดาเนินการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 และได้รบั การพิจารณา
จากผูท้ รงคุณวุฒ ิ สอดคล้องกับผลงานวิจยั
ของ พงศ์ภกั ดิ ์ ทิพยวัน (2552 : 86-96 )
ได้ศกึ ษา การมีสว่ นร่วมในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของครู
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
ศึกษาชลบุรี พบว่า 1. การมีสว่ นร่วมในการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของครู
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
ศึกษาชลบุรเี ขต 2 โดยรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับมาก โดยเรียงจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ด้านการตรวจสอบและทบทวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการ
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ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการประกัน
คุณภาพการศึกษา และด้านการวางแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 2. ครู
ประถมศึกษาทีม่ ตี าแหน่งแตกต่างกัน การ
เข้ารับการอบรมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาแตกต่างกันจะมีสว่ นร่วมในการ
ประกันคุณภาะภายในสถานศึกษา โดยรวม
และรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ (p<.05) ครูประถมศึกษา
ทีม่ ปี ระสบการณ์การทางานแตกต่างกันจะมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้านการพัฒนา
และปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาที่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(p<.05) สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ไมตรี
บุญทศ (2554 : 148-159) ได้ศกึ ษา การ
พัฒนารูปแบบการบริหารเพือ่ การประกัน
คุณภาพภายในทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพโรงเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานพบว่า 1. รูปแบบการบริหารเพือ่ การ
บริหารเพือ่ การประกันคุณภาพภายในที่
ส่งผลต่อคุณภาพโรงเรียน สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มี
องค์ประกอบดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบ 2) เงือ่ นไขการนารูปแบบไปใช้ 3)
กลไกการดาเนินงานของรูปแบบ 4) สรุป
สาระสาคัญของรูปแบบเลือกย่อว่า PDR
Model ซึง่ มาจากสาระสาคัญ 3 ขัน้ ตอน คือ
ขัน้ ตอนขัน้ ที่ 1 ขัน้ P หมายถึงเตรียม คือ
เตรียมด้วย 3 ต. ประกอบด้วย 1)
เตรียมการ/ประชุม 2) เตรียมตัว /แต่งตัง้ 3)
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เตรียมใจ/กาหนดเป้าหมาย ขัน้ ตอนที่ 2 ขัน้
D หมายถึง ดาเนินการ คือดาเนินการด้วย 3
ล. ประกอบด้วย 1) หลักการ 2) หลักเกณฑ์
3) หลักฐาน ซึง่ ต้องใช้ในการดาเนินงานตาม
วงจร PDCA ทัง้ 4 ขัน้ ตอน คือ P (วางแผน)
D (ปฏิบตั ติ ามแผน) C (ตรวจสอบ) A
(ปรับปรุง) ขัน้ ตอนที่ 3 ขัน้ R หมายถึง
รายงาน คือ รายงานด้วย 3 ร. ประกอบด้วย
1) รวบรวม/รวบรวมข้อมูล 2) ร้อยรัด/
สังเคราะห์ขอ้ มูลให้ทนั กาหนด 3) เรียบร้อย/
เขียนรายงานให้ถูกต้องเรียบร้อย และ
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ จันทร์สดุ า
บุตรชาติ (2555 : 280 - 298) พบว่า รูปแบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มี 6 ขัน้ ตอน
คือ ขัน้ ที่ 1 การกาหนดมาตรฐานการศึกษา
มี 2 ขัน้ ตอนย่อย 5 กิจกรรม ขัน้ ที่ 2 จัดทา
แผนและปฏิบตั ติ ามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา มี 3 ขัน้ ตอนย่อย 10 กิจกรรม ขัน้
ที่ 3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศ มี 1 ขัน้ ตอนย่อย 2 กิจกรรม ขัน้
ที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน มี 1 ขัน้ ตอนย่อย 2 กิจกรรม
ขัน้ ที่ 5 นาผลการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง มี 2 ขัน้ ตอนย่อย 2 กิจกรรม ขัน้ ที่
6 จัดทารายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี
มี 3 ขัน้ ตอนย่อย 5 กิจกรรม
5. ผลการประเมินรูปแบบการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
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เขต 28 รูปแบบมีความเหมาะสม ความ
เป็ นไปได้ และความมีประโยชน์ ในระดับ
มากทีส่ ดุ รูปแบบการมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีความ
ครอบคลุมเพียงพอต่อการนาไปใช้ใน
สถานศึกษา มีขนั ้ ตอนทีเ่ ป็ นระบบ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของนครชัย ชาญอุไร
(2554 : 283-313) ได้ศกึ ษา การพัฒนา
รูปแบบการใช้ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเพือ่ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาด
เล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดการวิจยั เพือ่ พัฒนา
องค์การ พบว่า รูปแบบการใช้
ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเพือ่ พัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กมีความเป็ น
ประโยชน์
ความเป็ 
นได้
ความเหมาะสมและ
ความถูกต้
องโดยรวมอยู
ในระดับมากและเมือ่
พิจารณาเป็ นรายด้
านอยู
ในระดับมากทุกด้าน
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรรณี
ไพศาลทักษิน (2555: 149 -159) ได้ศกึ ษา
การพัฒนารูปแบบประเมินระบบการประกัน
คุณภาพภายในของวิทยาลัยพยาบาล สังกัด
สถาบันพระบรมราชชนก พบว่า รูปแบบ
ประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน มี
ความตรงเชิงจาแนก สามารถจาแนกกลุ่มได้
อย่างถูกต้อง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
เกีย่ วกับรูปแบบประเมินฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ว่า มี
อรรถประโยชน์และมีความเป็ นไปได้ในการ
นาไปใช้ประเมินอยูใ่ นระดับมาก มีความ
เหมาะสมและความถูกต้องในการนาไปใช้
ประเมินอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนา
ผลการวิจยั ไปใช้
1.1
ในการนารูปแบบการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 นี้ไปประยุกต์ใช้กบั โรงเรียนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน
1.2 การดาเนินตามขัน้ ตอน
ภายใต้รปู แบบทีก่ าหนดมุง่ เน้นการมีสว่ น
ร่วมกันในทุกภาคส่วน ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึง
จาเป็ นต้องมุง่ เน้นการทางานเป็ นทีม โดยที่
บุคลากรในสถานศึกษาต้องร่วมมือร่วมใจกัน
ในการดาเนินงานให้แต่ละขัน้ ตอนเพือ่ ให้เกิด
ความคล่องตัวและสามารถขับเคลื่อนได้อย่าง
ต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้
ต่อไป
2.1 ควรมีการนารูปแบบการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 28 ไปประยุกต์สาหรับวิจยั ใน
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานขนาดเล็กเขต
การศึกษาอื่น
2.2 ควรวิจยั เพือ่ ศึกษาปจั จัยที่
ส่งผลต่อความสาเร็จด้านการมีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้รปู แบบการมี
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