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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนา
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล
สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี
ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 
การศึกษาแนวคิดและแนวทางการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายใน ขั้นตอนท่ี 2 การสรางรูปแบบฯ 
ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชและประเมินรูปแบบฯ และ
ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงรูปแบบฯ กลุมท่ีศึกษา ไดแก 
ผูบริหาร จํานวน 81 คน ครู จํานวน 159 คน และ
ศึกษานิเทศก จํานวน 2 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใช
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ การสอบถาม การ
สังเกต และการสนทนากลุม การวิเคราะหขอมูลเชิง
ปริมาณใชสถิติบรรยาย และการวิเคราะหเชิงคุณภาพ
ใชการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัย พบวา 1) รูปแบบ
การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย
โครงสรางการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ ซึ่งประกอบ 
ดวย 8 องคประกอบตามระบบการประกันคุณภาพ 
 

การศึกษาภายในสถานศึกษา และ 2) ผลการประเมิน
รูปแบบ พบวา รูปแบบมีความเหมาะสม มีความเปนไป
ได มีความเปนประโยชน และมีความถูกตองตาม
หลักการประกันคุณภาพภายใน 
 

คําสําคัญ :  รูปแบบการประกันคุณภาพภายใน, 
สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 
ABSTRACT 

The main objective of this research was 
to develop the effective internal quality assurance 
model for small schools in Suphan Buri province.  
The step of this study composed of four phases 
as follows: phase 1-studying the concepts and 
current status of the internal quality assurance, 
phase 2-constructing the model, phase 3-trying 
out and assessing the model and phase 4-
improving the model. The study groups consisted 
of 81 administrators, 159 teachers and 2 supervisors.  
 

1นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2อาจารยประจําสาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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The data were collected from document, 
interview, questionnaires, observation and focus 
group. The quantitative data were analyzed by 
descriptive statistics and qualitative data were 
analyzed by content analysis. The research 
findings were as follows: 1) The effective internal 
quality assurance model for small schools in 
Suphan Buri province consisted of the operational 
structure which composed of 8 factors of  the 
internal quality assurance system.  2) The results 
of the model evaluation indicated that the model 
was property, feasibility, utility and accuracy was 
fit to the internal quality assurance. 
 
Keywords : Internal Quality Assurance Model, 
Small Schools 
 
บทนํา 

การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให เปนไปตาม
จุดมุงหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติโดยเนน
การเรียนรูเพื่อการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค คือ เปนคนดี  คนเกง และมีความสุข มีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีการ
บริหารจัดการท่ีมุงเนนคุณภาพและเปนระบบ (สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , 
2547: 37-38) ความสําคัญของการประกันคุณภาพเปน
กระบวนการเพื่อการสรางความมั่นใจวาสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไดตามมาตรฐานท่ี
กําหนด ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได กําหนดกระบวนการของการดําเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพวามีความสัมพันธกัน 3 

ประการ คือ การพัฒนาคุณภาพ  การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ ซึ่งท้ัง 3 
ประการจะชวยในการขับเคล่ือนการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหมีระบบและนําไปสูการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป   

ผลการประเมินเก่ียวกับคุณภาพการศึกษา
ของไทย พบวา มีแนวโนมตํ่าลง (สํานักทดสอบทาง
การศึกษา, 2552: 4) สอดคลองกับผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ท่ีไดดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสองต้ังแต พ.ศ. 2549-พ.ศ. 2551 จาก
การวิเคราะหขอมูลสรุปไดวามีสถานศึกษาท่ีไมผานการ
รับรองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 
4,384 แหง จากสถานศึกษาท่ีเขารับการประเมิน
จํานวน 20,533 แหง คิดเปนรอยละ 21.35 เมื่อ
พิจารณาจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา เปน
สถานศึกษาขนาดเล็กไมผานการรับรองมาตรฐาน  
มากท่ีสุดท้ัง 3 ป คิดเปนรอยละ 72.10  84.81  และ 
87.91 ของสถานศึกษาท่ีไมผานการรับรองมาตรฐานใน
แตละป (ขอมูลสํานักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ณ วันท่ี 13 มกราคม 2552)  

จากท่ีกลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวาการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ยั ง ไม เ กิดประสิทธิผลเท า ท่ีควรจึ ง ทําใหผลการ
ดําเนินงานท่ีผานมายังไมประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีต้ังไว โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมี
อัตราการไมผานการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นต้ังแต 
พ.ศ. 2549–2551 ดังน้ัน แนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาท่ียังตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน จึงเปนวิธีการ
หน่ึงท่ีจะชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนด ซึ่งสอดคลองกับการดําเนินงานของ
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สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานภายใตการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 (แผน
ฟนฟูเศรษฐกิจ ระยะท่ี 2 : 2553-2555) ท่ีมีการจัด
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาท่ีตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2552: 1) และเมื่อพิจารณาผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง ใน เขตพื้ น ท่ี จั งหวั ด
สุพรรณบุรี พบวามีสถานศึกษาท่ีไมไดรับรองมาตรฐาน 
จํานวน 115 แหง ซึ่งสวนใหญเปนสถานศึกษาขนาด
เล็ก จํานวน 106 แหง สอดคลองกับผลการประเมินใน
ระดับภาพรวมของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศเชนเดียวกัน 
ดังน้ัน ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการพัฒนารูปแบบ
การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุ รี  เพื่อให
สถานศึ กษามี ก รอบ ทิศทาง ในการ พัฒนาการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
ขั้นตอนในรูปแบบท่ีไดพัฒนาข้ึนใหสอดคลองกับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อเปนทางเลือกในการนําไปใช
เพื่อการพัฒนาใหเกิดคุณภาพ ซึ่งเนนท่ีกระบวนการ
ดําเนินงานเพื่อใหเกิดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และเพื่อ
นําไปสูคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนา
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล
สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี
วัตถุประสงคยอยดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาแนวคิดและแนวทางการดําเนินงาน
ในการพัฒนางานดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีประสิทธิผล 

2. เพื่อสราง รูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
จังหวัดสุพรรณบุรี 

3. เพื่อทดลองใชและประเมินรูปแบบการ
ประ กัน คุณภาพภายใน ท่ีมีป ระ สิทธิ ผล สําห รับ
สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี 

4. เพื่อปรับปรุงรูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
จังหวัดสุพรรณบรีุ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีมุงเนนการพัฒนารูปแบบเพื่อ
เพิ่มประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก โดยใชวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังน้ี  

 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาแนวคิดและแนวทางใน

การพัฒนากระบวนการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีประสิทธิผล 
วิธีดําเนินการประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก  

1) การศึกษาเอกสาร แหลงขอมูล ไดแก กฎ 
กระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน วารสาร หนังสือ ตํารา บทความ และวิทยานิพนธ 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบบันทึกขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหา 

2) การศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพ กลุมประชากร ไดแก ผูบริหารหรือ
ครู จํานวน 74 คน ท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
ระบบการประกันคุณภาพภายใน สังกัดอยูในกลุม
สถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีผลการประเมินคุณภาพตํ่า
กวาเกณฑมาตรฐาน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ 
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แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห
เน้ือหา การแจกแจงความถ่ี และรอยละ 

3) การศึกษาสภาพการดําเนินงานท่ีประสบ
ความสําเร็จในดานการประกันคุณภาพกลุมตัวอยาง 
ไดแก ผูบริหาร จํานวน 3 คน และครู จํานวน 9 คน 
สังกัดสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีประสบความสําเร็จใน
การบริหารงานดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยคัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑท่ี
กํ าหนด  คือ  เปนสถานศึกษาท่ีมีผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาจากเขตพื้น ท่ี
การศึกษาอยูในระดับดีมากและมีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) อยูใน
ระดับดีมาก เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ 
การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหา  
 

ขั้นตอนท่ี  2  การสรางรูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี วิธีดําเนินการประกอบดวย  
4 กิจกรรม ไดแก  

1) การยกรางรูปแบบฯ ตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 8 องคประกอบ โดยใชขอมูลจากผล
การสังเคราะหการศึกษาเอกสาร การศึกษาสภาพ
ปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพ และการศึกษา
สภาพการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จในดานการ
ประกันคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบ
บันทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหา 

2) การสนทนากลุม (Focus group discussion) 
เพื่อพิจารณารางรูปแบบฯ กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร 
จํานวน 4 คน ท่ีมีผลงานดานการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเปนผูบริหารใน
สถานศึกษาท่ีมีผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาจากเขตพื้นท่ีการศึกษาอยูในระดับดีมาก

และผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 
2549-2553)  อยูในระดับดีหรือดีมาก ครู จํานวน 2 คน 
ท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดยเปนครูท่ีสังกัดอยูในกลุมสถานศึกษา
ขนาดเล็กท่ีประสบความสําเร็จในงานดานการประกัน
คุณภาพภายในและมีผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ของสถานศึกษาจากเขตพื้นท่ีการศึกษาอยูในระดับดี
มากและผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
(พ.ศ. 2549-2553) อยูในระดับดีหรือดีมาก ศึกษานิเทศก 
จํานวน 2 คน ท่ีมีประสบการณเก่ียวกับการพัฒนา
รูปแบบหรือระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและ
เปนศึกษานิเทศกท่ีดูแลเกี่ยวกับงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยตรง เคร่ืองมือ
ท่ีใชในการวิจัย คือ รางรูปแบบฯและประเด็นการสนทนา
กลุม การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหา 

3) การศึกษาผลยืนยันฉันทามติ ประชากร 
ไดแก ผูบริหาร จํานวน 74 คน และครู จํานวน 148 คน 
ท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดยเปนบุคลากรที่สังกัดอยูในกลุม
สถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีผลการประเมินคุณภาพตํ่า
กวาเกณฑมาตรฐาน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห
เน้ือหา การแจกแจงความถ่ี และรอยละ 

4) การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของ
รูปแบบฯ กลุมประชากร ไดแก ผูบริหาร จํานวน 74 คน 
และครู จํานวน 148 คน ท่ีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบเกี่ยว 
กับระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยเปนบุคลากรท่ี
สังกัดอยู ในกลุมสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีผลการ
ประเมินคุณภาพตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน เคร่ืองมือท่ีใช
ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใช
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
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ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใชและประเมินรูปแบบ
การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี วิธีดําเนินการ
ประกอบดวย 2 กิจกรรม ไดแก   

1) การทดลองใชรูปแบบฯ กลุมท่ีทดลองใช
รูปแบบ ไดแก ผูบริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสวาง
อารมณ จํานวน 5 คน ใชระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
ในการทดลองใชรูปแบบ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ 
แบบบันทึกขอมูลและแบบสัมภาษณ การวิเคราะห
ขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหา 

2) การประเมินรูปแบบฯ กลุมประชากร ไดแก 
ผูบริหารและคณะครูโรงเรียนวัดสวางอารมณ จํานวน  
5 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห
เน้ือหา 
 

ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุงรูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี วิธีดําเนินการ คือ การ
ปรับปรุงรูปแบบตามขอเสนอแนะจากกระบวนการ
ทดลองใช โดยใชขอมูลจากผลการทดลองใชและการ
ประเมินรูปแบบฯ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบ
บันทึกขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหเน้ือหา 
 
สรุปผลการวิจัย 

การสรุปผลการวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบ
การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัยขอ
นําเสนอผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย แบงเปน 4 
ประเด็น ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาแนวคิดและแนวทางการ
ดําเนินงานในการพัฒนางานดานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีประสิทธิผล 

1.1 ผลกา ร ศึ กษา เ อกสา ร และกา ร
สังเคราะหแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา พบวา หลักการของการดําเนินงาน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย
กระบวนการดําเนินงานท่ีมีความสัมพันธกัน 3 ประการ 
คือ การพัฒนาคุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของกระบวนการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองตาม
วงจรคุณภาพ PDCA ต้ังแตขั้นการวางแผน (Plan) การ
ดําเนินงาน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการ
ทบทวน (Act) เพื่อพัฒนาการดําเนินงานใหเกิด
คุณภาพอยางตอเน่ือง ผูวิจัยจึงใชแนวคิดดังกลาวมา
ผนวกกับแนวคิดของระบบการประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายใน ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง ประกอบดวยการดําเนินงาน
โดยยึดหลักการมีสวนรวม 8 ประการ ซึ่งผูวิจัยไดจัด
กลุมกระบวนการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองตามวงจร
คุณภาพ PDCA และองคประกอบของระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยในกระบวนการ
ดําเนินงานดังกลาวจะเนนหลักกระบวนการมีสวนรวม 
ซึ่งเปนกระบวนการท่ีสําคัญในการพัฒนาการทํางาน
เปนทีมในสถานศึกษา 

1.2 ผลการ ศึกษาสภาพปญหาการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขนาดเล็กตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายในท้ัง 8 ดาน เมื่อพิจารณาปญหาท่ีมีจํานวนมาก
ท่ีสุดในแตละดาน พบวา ดานการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา คือ ปญหาดานบุคลากรในสถานศึกษาขาด
ความรูและเขาใจเก่ียวกับหลักการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา รอยละ 96.30 ดานการจัดทําแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา คือ ปญหาดานบุคลากรในสถาน ศึกษา
ขาดความรูและเขาใจเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาการ
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จัดการศึกษาของสถานศึกษา รอยละ 92.59 ดานการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  คือ  ปญหาดาน
บุคลากรในสถานศึกษาขาดความรูและความเขาใจใน
การจัดทําฐานขอมูลบนระบบคอมพิวเตอร รอยละ 
98.15 ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา คือ ปญหาดานบุคลากรในสถานศึกษาไมให
ความสําคัญกับการดําเนินงานตามแผนและปรับปรุง
งานอยางตอเน่ือง รอยละ 83.33 ดานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา คือ ปญหาดานกรรมการ
สถานศึกษาไมได เขามามีสวนรวมในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษารอยละ 92.59 ดานการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา คือ 
ปญหาดานผลการประเมินไมไดสะทอนคุณภาพ
การศึกษาดานการบริหารจัดการสถานศึกษา รอยละ 
85.19 ดานการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน 
คือ ปญหาดานขอมูลแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในการจัดทํารายงานประเมินคุณภาพ
ภายในไมเปนปจจุบันและดานขอมูลสรุปผลการพัฒนา
และการนําผลไปใชในการจัดทํารายงานประเมิน
คุณภาพภายในไมมีความครบถวน มีจํานวนเทากัน 
รอยละ 75.93 และดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเน่ือง คือ ปญหาดานบุคลากรในสถานศึกษา
ขาดจิตสํานึกในการพัฒนาการดําเนินงานท่ีเอื้อตอ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา รอยละ 70.37 

1.3 ผลการศึกษาขอมูลสถานศึกษาขนาด
เล็กท่ีประสบความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พบวา ในภาพรวมของการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษา แนวคิดท่ีนํามาใชใน
การพัฒนาการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา คือ การใชหลักการทํางานรวมกัน 
ใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน รวมกันรับผิดชอบท้ัง
ผูเรียนและสถานศึกษา การดําเนินงานทุกอยางเปน

การทํางานแบบพ่ีนอง เมื่อมีปญหาจะแลกเปล่ียน
ประสบการณชวยกันแกปญหารวมกัน โดยยึดการ
ทํางานตามวงจรคุณภาพ PDCA มีการวางแผน 
ดําเนินงาน ติดตามตรวจสอบ และทบทวนการทํางาน
ในทุกงานท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่งการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพเปนการทํางานท่ีทุกคนจะตองทําเพื่อ
ชวยกันในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตอไป 
หากสถานศึกษามีการวางแผนการดําเนินงานท่ีดี 
สามารถดําเนินการไดตามแผนที่วางไว ทุกคนมีสวน
รวมในการทํางานก็จะสามารถขับเคล่ือนไปไดอยาง
เปนระบบ  โดยปจจัยความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพภายในในสถานศึกษา คือ การท่ีผูบริหารเขา
มามีสวนสําคัญในการบริหารจัดการงานใหเปนระบบ
เปนท่ีปรึกษาใหครูได สวนครูในสถานศึกษาก็ตองมีใจ
ในการทํางานรวมกัน ชวยเหลือรวมมือกันทํางาน
ดําเนินงานจริงในทุกกระบวนการเพื่อใหสามารถเขาใน
การดําเนินงานไดอยางชัดเจน 

2. ผลการพัฒนาราง รูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี 

2.1 ผลการยกรางรูปแบบฯ พบวา รูปแบบ
การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุ รี ท่ีไดจาก
การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  การศึกษาสภาพปญหาการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก และการศึกษาขอมูลสถานศึกษา
ขนาดเล็กท่ีประสบความสําเร็จในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา พบวา รูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในควรยึดตามแนวทางระบบการประกันคุณภาพ
ภายในที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  เน่ืองจากเปน
แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพภายในท่ีสถานศึกษา 
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ทุกแหงจะตองดําเนินการตามกฎกระทรวง โดยผูวิจัยได
ผนวกกับแนวคิดของกระบวนการปฏิบัติงานอยาง
ตอเน่ืองตามวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งมีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน (Plan) การ
ดําเนินงาน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการ
ทบทวน (Act) เพื่อพัฒนาการดําเนินงานใหเกิด
คุณภาพอยางตอเน่ือง 

2.2 ผลการสนทนากลุมเกี่ยวกับรูปแบบ
การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี พบวา 
ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับประเด็นท่ีกําหนดไวในรูปแบบ
การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี 

2.3 ผลการยืนยันฉันทามติของรูปแบบ
เปนการศึกษาความคิดเห็นของผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพภายในเก่ียวกับการ
พิจารณาความเหมาะสมในการนําไปใชปฏิบัติจริงของ
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล
สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ี
ผูวิจัยพัฒนาข้ึน ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ซึ่งผลการศึกษายืนยันฉันทามติ พบวา ผูท่ี
มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเห็นดวยตามประเด็นของรูปแบบในทุกประเด็น 

2.4 ผลการตรวจสอบความตรง เชิ ง
โครงสรางของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัด
สุพรรณบุรี พบวา รูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่
มีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัด
สุพรรณบุรีมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ โดยมีคา χ2 เทากับ 5.697 df เทากับ 456 p-
value เทากับ 1.000 NFI เทากับ 0.989 NNFI เทากับ 
37.970 CFI เทากับ 1.000 IFI เทากับ 9.459 AGFI 
เทากับ 0.998 RMSEA เทากับ 0.000 RMR เทากับ 
0.272  แสดงวา รูปแบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัด
สุพรรณบุรีท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนมีความตรงเชิงโครงสราง
ตามแนวคิดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ปรากฏดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1  โมเดลองคประกอบรูปแบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับ สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัด
สุพรรณบุรีมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 
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3. ผลการทดลองใชและประเมินรูปแบบการ

ประ กัน คุณภาพภายใน ท่ีมีป ระ สิทธิ ผล สําห รับ
สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี 

3.1 ผลการทดลองใชรูปแบบฯ พบวา การ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบวา 
ผูบริหารและคณะครูมีแนวทางและมีความเขาใจในการ
จัดทํามาตรฐานของสถานศึกษามากข้ึน มีแผนการ
ดํา เ นินงานการจัด ทํามาตรฐานการ ศึกษาของ
สถานศึกษาการจัดทํามาตรฐานการศึกษามีการ
วิเคราะหมาตรฐานการจัดการศึกษา เชน มาตรฐานชาติ 
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมีการวิเคราะห
ความตองการตามบริบทของสถานศึกษารวมดวย ดาน
การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พบวา ผูบริหาร
และคณะครูมีแนวทางและมีความเขาใจในการจัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามากข้ึน 
ในการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  มีการ
วิเคราะหรวมกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และนโยบายทางการศึกษา โดยจัดทําตารางความ
สอดคลองระหวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษากับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และตัวบงชี้ตางๆ 
มีแผนการดําเนินงานการมอบหมายหนาท่ีความ
รับผิดชอบอยางเปนระบบมากข้ึน รวมท้ังมีการ
ตรวจสอบความสอดคลองของแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีพัฒนาข้ึนกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและความตองการของสถานศึกษา/ทองถ่ิน 
ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ คณะทํางานมี
การจัดเก็บแฟมหลักฐานขอมูลท่ีเปนระบบมากข้ึน โดย
มีการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน และตัวบงชี้อยางชัดเจน มี
การจัดทําตารางอางอิงหลักฐานประกอบในแตละ
มาตรฐานเพื่อใหสะดวกตอการตรวจประเมินคุณภาพ 
มีการพัฒนาเ ร่ืองการจัดเก็บฐานขอมูลในระบบ

คอมพิวเตอร มีการตรวจสอบความสมบูรณและความ
เปนปจจุบันของฐานขอมูลโดยครูฝายวิชาการ ดานการ
ดําเนินงานตามแผนการพัฒนาการจัดการศึกษา พบวา  
ผูบริหารมีคําส่ังการมอบหมายหนาท่ีการทํางานอยาง
ชัดเจน มีการจัดทํารายงานสรุปการดําเนินงานโครงการ
เมื่อส้ินสุดโครงการน้ันๆ และจัดทําตารางการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบวา ผูบริหารและคณะ
ครูมีความเขาในบทบาทหนา ท่ีในการตรวจสอบ 
คุณภาพงานมากข้ึน มีแผนการติดตามตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาอยางชัดเจน และมีการ
นิเทศติดตามงานโดยผูบริหารสถานศึกษา ดานการ
ประเมินคุณภาพภายใน พบวา ผูบริหารและคณะครูมี
ความเขาในบทบาทหนาท่ีการประเมินคุณภาพภายใน
มากข้ึนมีแผนการติดตามตรวจสอบ  การประเมิน
คุณภาพภายในอยางชัดเจน มีการจัดทํากรอบการประเมิน
และเคร่ืองมือตามมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาดานการรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน พบวา ผูบริหารมีการมอบหมายหนาท่ี
ผูรับผิดชอบการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในในแตละสวนอยางชัดเจน มีการระบุแหลง
เผยแพรรายงานประเมินคุณภาพภายในและมีการ
ประชาสัมพันธขอมูลใหกับชุมชนมีคณะทํางาน
ตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของเน้ือหารายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน และดานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเน่ือง คณะทํางานมีการจัดประชุม
เพื่อทบทวนผลการดําเนินงานท่ีผานมาเปนระยะอยาง
ตอเน่ือง มีแนวทางการในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษามากข้ึน มีแบบบันทึกรายการการ
เก็บตัวชี้วัด มีแบบตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การมอบหมายหนาท่ีอยาง
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ชัดเจน โดยในแตละกระบวนการดําเนินงานจะมีการ
นิเทศติดตามงานอยางตอเน่ืองโดยผูบริหาร ใน
ภาพรวมของการดําเนินงานทดลองใชรูปแบบการ
ประ กัน คุณภาพภายใน ท่ีมีป ระ สิทธิ ผล สําห รับ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ผูใช รูปแบบระบุวารูปแบบ
ดังกลาวสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในสถานศึกษา 
ทําใหสถานศึกษามีแนวทางการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในแตละองคประกอบท่ีมีความชัดเจน 
มากข้ึน และมีรูปแบบการดําเนินงานท่ีเปนระบบมาก
ขึ้น 

3.2 ผลการประเมินรูปแบบฯ พบวา ดาน
ความเหมาะสมผูบริหารและครูมีความคิดเห็นวา
รูปแบบมีแนวทางการดําเนินงานและวิธีการดําเนินงาน
สอดคลอ งกับแนว คิดด านการประ กัน คุณภาพ
การศึกษาท่ีกระทรวงกําหนด คือ การดําเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในท้ัง 8 องคประกอบซึ่ง
เปนแนวทางท่ีสถานศึกษาจะตองดําเนินงาน โดยใช
กระบวนการวงจรคุณภาพคือ การวางแผน การดําเนินงาน 
การตรวจสอบ  และการกํา กับติดตามท่ีมีความ
สอดคลองกับนโยบายของสถานศึกษา  ดานความ
เปนไปได ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นวารูปแบบมี
แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในท่ี
สามารถปฏิบัติไดจริงในสถานศึกษา โดยในแตละ
ขั้นตอนมีคําอธิบายรายละเอียดท่ีชัดเจนเขาใจไดงาย
ไมซับซอน สามารถใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพไดเปนอยางดี รูปแบบสามารถนําไป
ประยุกตใชในพื้นท่ีอื่นๆ ไดเน่ืองจากแตละสถานศึกษา
ตองยึดแนวปฏิบั ติตามกฎกระทรวงซึ่ งก็มีความ
สอดคลองกับรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนท่ียึดตามหลักการของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในเชนเดียวกัน ดาน
ความเปนประโยชน ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นวา
รูปแบบมีขั้นตอนการดําเนินงานท่ีเปนประโยชนตอการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูท่ี
ปฏิบัติการประกันคุณภาพสามารถนําไปใชไดจริง และ
ทําใหมีแนวทางในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
มากย่ิงขึ้น มุงเนนการมีสวนรวมท้ังของบุคลากรใน
สถานศึกษาเองและการมีสวนรวมของชุมชน และดาน
ความถูกตอง ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นวารูปแบบ
มีแนวทางการดําเนินงานท่ีมีความถูกตองตามหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษา คือ การดําเนินงานตาม
ขั้นตอนของรูปแบบยึดตามวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่ง
สอดคลองกับหลักการประกันคุณภาพการศึกษา คือ 
การพัฒนาคุณภาพ  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
และการประเมินคุณภาพ และมีการตอบสนองตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 4 มาตรฐาน 
คือ ดานคุณภาพผูเรียน  ดานการจัดการเรียนการสอน 
ดานการบริหารและจัดการศึกษา และดานการพัฒนา
ชุมชนแหงการเรียนรู  

4. ผลการปรับปรุงรูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
จังหวัดสุพรรณบุรี 

การปรับปรุงรูปแบบไดดําเนินการหลังจากท่ี
ผูวิจัยไดนํารูปแบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กไปทดลองใชท่ี
โรงเรียนวัดสวางอารมณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาการประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เปน
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยในระหวางการทดลอง
ใชรูปแบบดังกลาวผูบริหารและคณะครูไดดําเนินการ
ตามรูปแบบท้ัง 8 องคประกอบ โดยมีผูวิจัยเปนผูให
คําปรึกษาตลอดชวงระยะเวลาในการทดลองใชรูป
แบบอยางใกลชิด ซึ่งหลังจากไดมีการทดลองใชครบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด ไดมีการดําเนินการประชุมเพื่อ
สรุปผลการดําเนินงานระหวางการทดลองใช ใน
ภาพรวม ซึ่งผลจากการประชุมพบวาคณะทํางาน     
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ทุกคนเห็นดวยกับรูปแบบการประกันคุณภาพภายในท่ี
มีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัด
สุพรรณบุรี ท่ีมีการดําเนินงานในแตละข้ันตอนตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
ประกาศของกฎกระทรวง โดยมีการนําแนวคิดของวงจร
คุณภาพเขามาแบงเปนชวงของขั้นตอนการดําเนินงาน 
คือ การวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบ และ
การกํากับติดตาม ทําใหเห็นกระบวนการทํางานวาใน
แตขั้นตอนอยูในวงจรใดของ PDCA โดยเมื่อพิจารณา
ในแตละองคประกอบพบว า ในแตละ ข้ันตอนมี
รายละเอียดท่ีชัดเจน สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตาม
ได แตท่ีประชุมไดมีขอเสนอแนะวาในการนําไปปฏิบัติ
จริงอาจจะมีการขามขั้นตอนหรือรวมในแตละข้ันตอน
ได  ในลักษณะงานท่ีมีความคลายกัน  เชน  การ
ตรวจสอบการดําเนินงานและการกํากับติดตามการ
ดําเนินงาน สถานศึกษาจะทําไปในแนวทางเดียวกัน 
แตก็ยังใหคงไวในขั้นตอนการดําเนินงานเพ่ือใหครบ
องคประกอบของวงจรคุณภาพ ซึ่งรูปแบบการประกัน

คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กจั งหวัด สุพรรณบุ รีห ลังการทดลองใช 
ประกอบดวยโครงสรางการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ  โดยจําแนกองคประกอบตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปน  4 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน ประกอบดวย การ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ขั้นตอนท่ี 2 การ
ดําเนินงาน ประกอบดวย การดําเนินงานตามแผน 
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ขั้นตอนท่ี 3 
การตรวจสอบ ประกอบดวย การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และข้ันตอนท่ี 
4 การทบทวน ประกอบดวย การทํารายงานประจําปท่ี
เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง ปรากฏดังภาพท่ี 2 
และ 3 
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ภาพที่ 2  โครงสรางการดําเนินงานของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี 
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ภาพที่ 3 รูปแบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณ 
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อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการวิจัย  ผู วิจัย เสนอขอ
อภิปรายผลในประ เด็น ท่ี สํ า คัญตามลํา ดับของ
ผลการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. ผลการศึกษาขอมูลสถานศึกษาขนาดเล็กท่ี
ประสบความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

การศึกษาขอมูลสถานศึกษาขนาดเล็กท่ี
ประสบความสําเร็จในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พบวา แนวคิดท่ีนํามาใชในการพัฒนาการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
คือการใชหลักการทํางานรวมกัน ใหทุกคนมีสวนรวมใน
การทํางาน รวมกันรับผิดชอบท้ังผูเรียนและสถานศึกษา 
สอดคลองกับยุทธศาสตรสูความสําเร็จในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ (2543) คือ การทํางานเปนทีม การ
มีสวนรวมและการปรึกษาหารือผูท่ีเก่ียวของจะมีสวน
ชวยในการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 
นอกน้ียังพบวาการดําเนินงานทุกอยางตองทํางานแบบ
พี่นอง มีการแลกเปล่ียนประสบการณชวยกันแกปญหา
รวมกัน โดยยึดการทํางานตามวงจรคุณภาพ PDCA มี
การวางแผน  ดําเนินงาน  ติดตามตรวจสอบ  และ
ทบทวนการทํางานในทุกงานท่ีไดรับมอบหมาย ซึ่ง
ผลการวิจัย พบวา การดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนการทํางานท่ีทุกคนจะตองทําเพื่อชวยกัน
ในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตอไป หาก
สถานศึกษามีการวางแผนการดําเนินงานท่ีดี สามารถ
ดําเนินการไดตามแผนท่ีวางไว ทุกคนมีสวนรวมในการ
ทํางานก็จะสามารถขับเคล่ือนไปไดอยางเปนระบบ แต
ปญหาท่ีเกิดขึ้นในตอนน้ี คือ มาตรฐานและตัวบงชี้มี
คอนขางมากจึงทําใหบางคร้ังในสภาพของสถานศึกษา
ขนาดเล็กท่ีมีครูจํานวนนอยทําใหมีภาระงานท่ีเพิ่มมาก
ขึ้นพอสมควร  เมื่อพิจารณาผลการวิจัยในประเด็น

ปจจัยความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พบวา  ผูบริหารมีสวนสําคัญในการบริหาร
จัดการงานใหเปนระบบเปนท่ีปรึกษาใหครูได สวนครูใน
สถานศึกษาก็ตองมีใจในการทํางานรวมกัน ชวยเหลือ
รวมมือกันทํางานดําเนินงานจริงในทุกกระบวนการ
เพื่อใหสามารถเขาในการดําเนินงานไดอยางชัดเจน 
สอดคลองกับงานวิจัย ท่ี ศึกษาปจจัย ท่ีสงผลการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพใหประสบผลสําเร็จ
ของ (ชาคริต  ชมชื่น, 2546; กิตติยา  สีออน, 2547; 
สุพัตรา  ทรัพยเสถียร, 2547; รุงวิจักขณ หวังมวนกลาง
2548; จิรนันท  อารีรอบ, 2549; มานะ พจนะแกว, 
2549 )   ท่ีพบวา ปจจัยท่ีจะสงผลตอการดําเนินงาน
ด านกา รประกั น คุณภาพการศึ กษา ให ป ระสบ
ความสําเร็จ ซึ่งจะพบวาปจจัยท่ีสําคัญไดแก  ภาวะ
ผูนําของผูบริหาร นโยบายการบริหารงาน  การมีสวน
รวมของบุคลากรในสถานศึกษา ความรูความเขาใจ
ของบุคลากรตอการประกันคุณภาพ   วัฒนธรรม
คุณภาพองคกร  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และเจตคติในการ
ทํางาน 

2. รูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัด
สุพรรณบุรี 

รูปแบบการประกันคุณภาพภายในท่ีผูวิจัยได
พัฒนาขึ้นใชแนวคิดท่ีเก่ียวของกับ หลักการของการ
ดําเ นินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกอบดวย 3 ประการ คือการพัฒนาคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินเพื่อรับรอง
คุณภาพ โดยท่ีการพัฒนาคุณภาพ เปนการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหบรรลุถึงมาตรฐาน
การศึกษาท่ีกําหนดไว โดยหัวใจสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพ คือ การสรางจิตสํานึกใหทุกคนตระหนักถึง
ความจําเปนของการทํางานเปนกลุมอยางมีระบบ การ
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ติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา เปนการ
ดําเนินงานการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงาน
ของตนเองอยางตอเน่ืองและมีการสงเสริม สนับสนุน
และชวยเหลือจากหนวยงานอื่นๆ เพื่อใหสถานศึกษา
สามารถดําเนินการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมายตาม
มาตรฐานที่กําหนดไว และการประเมินเพื่อรับรอง
คุณภาพ เปนการดําเนินงานเพื่อตรวจสอบผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และแนวคิดของกระบวนการ
ปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองตามวงจรคุณภาพ PDCA 
ต้ังแตขั้นการวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผนหรือ
ขั้นตอนท่ีวางไว (Do) การตรวจสอบหรือการประเมิน 
(Check) และการนําผลการประเมินยอนกลับไป
ทบทวน ปรับปรุงแกไข (Act) เพื่อพัฒนาการดําเนินงาน
ใหเกิดคุณภาพอยางตอเน่ือง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549); 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2543); 
Murgatroyd & Morgan (1994) ท่ีกําหนดหลักสําคัญ
ของการประกันคุณภาพภายใน คือ การท่ีสถานศึกษา
รวมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐาน
การ ศึกษา   โดยยึดหลักว าการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัดการ 
และเปนหนาท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา โดยท่ี
การประกันคุณภาพตองประกอบไปดวยการตรวจสอบ
และการทบทวน  ผูวิจัยจึงใชแนวคิดดังกลาวมาผนวก
กับแนวคิดของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซึ่งเปนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเน่ือง ประกอบดวยการดําเนินงานโดยยึด
หลักการมีสวนรวม 8 ประการ ซึ่งผูวิจัยไดจัดกลุม
กระบวนการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองตามวงจรคุณภาพ 
PDCA และองคประกอบของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยในกระบวนการดําเนินงาน
ดังกลาวจะเนนหลักกระบวนการมีสวนรวม ซึ่งเปน

กระบวนการท่ีสําคัญในการพัฒนาการทํางานเปนทีม
ในสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมี
บุคลากรจํานวนนอย ซึ่งการมีสวนรวมจากทุกฝายจะ
ทําใหเกิดการรับรูรวมกัน การรวมกันคิด การตัดสินใจ 
การลงมือปฏิบัติและการแกไขปญหารวมกันเพื่อนําไปสู
เปาหมายที่กําหนด รวมท้ังกระบวนการจัดการเรียนรู 
เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ีนํามาใชพัฒนาการดําเนินงานให
เปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู 
และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ Newby 
(1998); Rampa (2004) ท่ีไดใชแนวคิดของการจัดการ
คุณภาพโดยรวมและการจัดการความรูมาใช เปน
แนวคิดในการพัฒนาการแกไขปญหาการดําเนินงานใน
สถานศึกษาใหมีคุณภาพ  

3. การตรวจสอบคุณภาพของรางรูปแบบการ
ประ กัน คุณภาพภายใน ท่ีมีป ระ สิทธิ ผล สําห รับ
สถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี 

กระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของราง
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล
สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี ผูวิจัย
ใชกระบวนการสนทนากลุมการยืนยันฉันทามติ และ
การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของรูปแบบฯ ซึ่ง
ผลจากการสนทนากลุมเกี่ยวกับรูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็กจังหวัดสุพรรณบุรี ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับ
ประเด็นท่ีกําหนดไวในรูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
จังหวัดสุพรรณบุรีและผลการศึกษาผลฉันทามติพบวาผู
ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเห็นดวยตามประเด็นของรูปแบบในทุกประเด็น 
แสดงใหเห็นวารูปแบบดังกลาวท่ีผูวิจัยไดพัฒนามี
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติและสามารถนําไปใชได
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จริงตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ และผลการยืนยัน
ฉันทามติในการพิจารณาความเหมาะสมในการ
นําไปใชปฏิบัติจริงตามความคิดเห็นของผู ท่ีมีสวน
เก่ียวของกับการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา นอกจากนี้ผูวิจัยไดตรวจสอบความตรงเชิง
โครงสรางของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมี
ประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัด
สุพรรณบุรี พบวา รูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่
มีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัด
สุพรรณบุรีมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ  น่ันแสดงวารูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก
จังหวัดสุพรรณบุรีท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีความตรงเชิง
โครงสรางสอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวงท่ีวาดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2553 ท่ี
ประกอบดวยการดําเนินงาน 8 องคประกอบ คือ การ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทํา
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การ
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานประเมินคุณภาพภายใน  และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

4. ประ สิทธิ ผลของรู ปแบบการประกั น
คุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเลก็จังหวัดสุพรรณบุรี  

จากผลการศึกษาการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระหวางกอนการใช
รูปแบบและหลังทดลองใชรูปแบบ พบวา บุคลากรมี
ความรูความเขาใจในหลักการดําเนินงานตามระบบ

การประกันคุณภาพภายในมากข้ึน และเมื่อเปรียบเทียบ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ขั้นตอนในรูปแบบท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนตามแนวคิดของ
วงจรคุณภาพ การพัฒนาองคกร และการจัดการความรู  
ท่ีการดําเนินงานมุงเนนการมีสวนรวมตามรูปแบบท่ี
กําหนดขึ้น พบวา คณะทํางานไดมีการดําเนินงานการ
ประกันภาพการศึกษาท่ีเปนระบบมากข้ึน  เชน  มี
แผนการพัฒนาการดําเนินงานติดตามการดําเนินงาน 
มีเคร่ืองมือสําหรับการจัดเก็บขอมูลตามมาตรฐาน ซึ่ง
การทดลองใชรูปแบบดังกลาวเปนการตรวจสอบวา
รูปแบบท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนเมื่อนํามาใชจริงเพื่อศึกษาผล
การนําไปใชจริง ซึ่งเปนขั้นตอนหน่ึงของการพัฒนา
รูปแบบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบดังกลาว ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ Meason and Khedourri 
(1985  อางใน  สุธีรา  ตังสวานิช (2547)) ท่ีวาวิธีการ
พัฒนารูปแบบเปน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นรวบรวมปญหา 
(Problem  Formulation) ขั้นพัฒนารูปแบบ (Model 
Construction) การทดสอบรูปแบบ (Testing The 
Model) จําแนกเปนตรวจสอบความตรงตาม
สถานการณจริง (Valid) และการนําไปทดลองใชเพื่อ
เป รียบ เ ทียบผลการ นํ า ไปใช  การ ทํ า ให สํ า เ ร็ จ 
(Implementation) และการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบให
ทันสมัย (Model Updating) และสอดคลองกับ บุญชม  
ศรีสะอาด (2553) ท่ีวาการทดสอบความเท่ียงตรงของ
รูปแบบ จําเปนตองเก็บรวบรวมขอมูลในสถานการณ
จริง หรือทําการทดลองนําไปใชในสถานการณจริง เพื่อ
ทดสอบดูวามีความเหมาะสมหรือไมเปนรูปแบบท่ีมี
ประสิทธิภาพตามท่ีมุงหวังหรือไม ซึ่งในการเก็บ
รวบรวมขอมูลในสถานการณจริง หรือทดลองใช
รูปแบบท่ีพัฒนาในสถานการณจริงจะชวยใหทราบ
อิทธิพลหรือความสําคัญขององคประกอบยอยหรือ   
ตัวแปรตางๆ ในรูปแบบและอิทธิพลหรือความสําคัญ



วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ :  ปที่ 7 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 77 
 

 
 

ของกลุมองคประกอบหรือกลุมตัวแปรในรูปแบบ และ
สามารถปรับปรุงแบบใหมโดยตัดองคประกอบหรือ   
ตัวแปรท่ีพบวามีอิทธิพลหรือมีความสําคัญนอยออก
จากรูปแบบ ซึ่งจะทําใหไดรูปแบบท่ีเหมาะสมย่ิงขึ้น  ซึ่ง
ผลจากการนํารูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนไปทดลองใชผูวิจัยได
มีการประเมินรูปแบบในประเด็นของความเหมาะสม 
ความเปนไปได ความเปนประโยชน และความถูกตอง
ของรูปแบบ ผลการประเมิน พบวา ผูบริหารและครูมี
ความคิดเห็นวารูปแบบฯ ท่ีพัฒนาข้ึนมีความเหมาะสม 
เน่ืองจากแนวทางการดําเนินงานและวิธีการดําเนินงาน
สอดคลองแนวคิดดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
กระทรวงกําหนด คือ การดําเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท้ัง 8 องคประกอบซึ่งเปน
แนวทางท่ีสถานศึกษาจะตองดําเนินงาน รูปแบบมี
ความเปนไปได เน่ืองจากแนวทางการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสามารถปฏิบั ติ ไดจ ริงใน
สถานศึกษา  โดยในแตละ ข้ันตอนมี คํ าอธิบาย
รายละเอียดท่ีชัดเจนเขาใจไดงายไมซับซอน ซึ่งรูปแบบ
ท่ีพัฒนาขึ้นสถานศึกษาสามารถใชเปนแนวปฏิบัติใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพไดเปนอยางดี .รูปแบบมี
ประโยชน เน่ืองจากมีขั้นตอนการดําเนินการท่ีเปน
ประโยชนตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ผูท่ีปฏิบัติการประกันคุณภาพสามารถ
นําไปใชไดจริง และทําใหมีแนวทางในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพมากย่ิงขึ้น และรูปแบบฯ ท่ีพัฒนา 
ขึ้นมีความถูกตองตามแนวทางการดําเนินงานท่ีถูกตอง
ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา  คือ  การ
ดําเนินงานตามข้ันตอนของรูปแบบยึดตามวงจรคุณภาพ 
PDCA ซึ่งสอดคลองกับหลักการประกันคุณภาพ
การ ศึกษา  คือ  การพัฒนาคุณภาพการ ติดตาม
ตรวจสอบ คุณภาพ  และการประ เมิ น คุณภาพ 
นอกจาก น้ี รูปแบบยังตอบสนองตามมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 4 มาตรฐาน คือ ดาน
คุณภาพผูเรียน  ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการ
บริหารและจัดการศึกษา และดานการพัฒนาชุมชนแหง
การเรียนรู โดยท่ีกระบวนการดําเนินงานเนนการมีสวน
รวมจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา 
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. การดําเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในมีองคประกอบท่ีตอเน่ืองกันต้ังแต
องคประกอบท่ี 1 ถึง องคประกอบท่ี 8 ดังน้ันการ
ดําเนินงานจะตองดําเนินงานอยางตอเน่ืองและมีการ
ประเมินผลเปนระยะ เพื่อนําผลท่ีไดมาพัฒนาปรับปรุง
ผลการดําเนินงานในขั้นตอๆ ไป 

2. ผลการศึกษาการดําเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พบวา ในประเด็นของการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสวนใหญดําเนินการไมตอเน่ือง 
เน่ืองจากความพรอมของจํานวนบุคลากรและเคร่ืองมือ
ตางๆ เพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบ การประเมิน
คุณภาพการศึกษา ดังน้ัน หนวยงานตนสังกัด เชน เขต
พื้นท่ีการศึกษา ควรมีการสงเสริมสนับสนุนในการ
พัฒนาองคความรูหรือการพัฒนารูปแบบการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพใหสามารถนําไปใชได
จริงในสถานศึกษา และมีการนิเทศ กํากับ ติดตามผล
อยางตอเน่ือง 

3. การดําเนินตามข้ันตอนภายใตรูปแบบท่ี
กําหนดมุงเนนการมีสวนรวมกันในทุกภาคสวน ดังน้ัน 
ผูบริหารจึงจําเปนตองมุงเนนการทํางานเปนทีม โดยท่ี
บุคลากรในสถานศึกษาตองรวมมือรวมใจกันในการ
ดําเนินงานใหแตละข้ันตอนเพื่อใหเกิดความคลองตัว
และสามารถขับเคล่ือนไดอยางตอเน่ือง 
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4. การนํารูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
ท่ีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัด
สุพรรณบุรีไปใช ผูบริหารและคณะครูควรมีการศึกษา
คูมือการใชรูปแบบใหมีความเขาใจในกระบวนการ
ดําเนินงานในแตละข้ันตอน โดยสามารถปรับลดหรือ
ขยายข้ันตอนในแตละองคประกอบไดใหมีความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาเพื่ อ ให เ กิด
ประโยชนในการนําไปใชจริง 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมุงพัฒนารูปแบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวคิดของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ท่ีมีการพัฒนาแนว
ทางการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อใหประสิทธิผลตอการประกัน

คุณภาพ ท้ังน้ีเพื่อใหกระบวนการดําเนินการสมบูรณ
ครบตามองคประกอบของระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน จึงควรมีการศึกษาวิจัยในระยะยาว เพื่อเปน
การติดตามผลการดําเนินงานและพัฒนาการของผลท่ี
เกิดขึ้น 

2. ควรมีการพัฒนา รูปแบบการติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  เพื่อ เปนแนวทางการปฏิบั ติ สําหรับ
สถานศึกษาขนาดเล็กในการขับเคล่ือนการประกัน
คุณภาพใหมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากผลการวิจัย
พบวา กระบวนการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
กระบวนการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษา
เปนการดําเนินงานท่ีเปนปญหาสําหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก 
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