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The Development Model of Internal Quality Assurance System in Schools
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 2) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของโรงเรียน 3) สร้างรูปแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 4 ) ประเมินรูปแบบระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ด้ า นความครอบคลุม ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods) ด้วยแบบแผนเชิงอธิบาย (Explanatory design)แบ่งการวิจัย
ออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากลไกระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ขั้นตอนที่ 2 ศึกษา
ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 360 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้ นตอน และขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน และจัดประชุมอภิปรายหาฉันทามติ
จากพหุ ค ุ ณลั กษณะ (Multi- Attribute Consensus Reaching : MACR) กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเป็ น ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญ
จำนวน 11 คน ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย วิเคราะห์
เนื้อหาแล้วสรุปและนำเสนอรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน ผลการวิจัย
พบว่า
1) สภาพ การดำเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ด้ า นที่ ต้ องการพั ฒ นา ประกอบด้ วย 2)
ปัจจัยที่มีผลต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ประกอบด้วย ปัจจัยระดับโรงเรียน และ
ปัจจัยระดับบุคคล 3)
รูปแบบการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย (1) หลักการ
(2)วัตถุประสงค์ (3)กระบวนการ และ(4) ตัวชี้วัดความสำเร็จ กระบวนการพัฒนา มี 7 ขั้นตอน (1) การมีส่วน
ร่วม (Participation)
(2) ชวนปฏิบัติ (Action) (3) ดูผล(Refection) (4) สะท้อนกลับ(Window) (5)
ยอมรับ พูดคุย (Intervention) (6) ฝึกฝนเพิ่มเติม(Teaching) และ (7) ประเมินพัฒนา(Evaluation) 4) รูปแบบ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ด้ า นความเหมาะสม ด้ า นความครอบคลุม ด้ า นความเป็นไปได้ และด้านความ
เป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และผ่านเกณฑ์การประเมิน
คำสำคัญ : รูปแบบ / ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
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Abstract
The purpose of this research were to 1) study to Internal Quality Assurance
System in School under the Loei Primary Educational Service Office Area 1 2) study factors
affecting the Internal Quality Assurance System in 3) construct a model Internal Quality
Assurance System in Schools 4) evaluating a model Internal Quality Assurance System in Schools
. The research methodology has been a mixed method research sequential explanatory design.
The research was divided into three steps; ( I) study to Internal Quality Assurance System in
Schools using synthesis document and in-depth interview from five selected expert ( purposive
sampling) . ( II ) to study factors affecting using multi - stage sampling. ( III ) construct a model
study to Internal Quality Assurance System in Schools were draft using synthesis documents and
in –depth interview from five selected expert, and were developed using Multi-Attribute
consensus reaching with a sample consisting of 11 selected experts. The instrument used in the
study were semi-structured interviews and evaluated a model. Data was analyzed using basic
statistics such as frequency and percentage which were then summarized.
The research found that;
1) The problem in operating quality assurance in school were at low level. 2) The School
level and the teacher level affecting Internal Quality Assurance System in School.3) the
Development Model of Internal Quality Assurance System in Schools under the Loei Primary
Educational Service Office Area 1 include; 1) Principles 2) Objective 3) Method and 4) Indicators
success. And the process developing toward innovative school under the office of the basic
education mission include; (1) Participation (2) Action (3) Refection (4) Window (5) Intervention
(6) Teaching and (7) Evaluation 4) The Development Model of Internal Quality Assurance System
in Schools under the Loei Primary Educational Service Office Area 1 showed that propriety,
feasibility, accuracy and utility was overall at the highest level.
Keywords: The Development Model / Internal Quality Assurance System in Schools /Loei
Primary Educational Service Office Area 1
1. บทนำ
ผลจากกระแสโลกาภิ วั ตน์ (Globalization) ในยุ ค การศึ กษา 4.0 ทำให้ เ กิ ด การสื ่อสารไร้ ขอบเขต
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปล ทั้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยเฉพาะสถานศึกษาจะต้องมีการปรับรูปแบบการจัด
การศึกษาครั้งใหญ่ ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิตอลเทคโนโลยี และสถานศึกษาเองจะต้องพัฒนา
ศักยภาพของตนเองให้มีมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ ความเชื่อมั่นกับสังคม การประกันคุณภาพการศึกษาจึง
เป็ นกลไกสำคั ญประการหนึ ่งที ่ สามารถขั บเคลื ่ อนการพั ฒนา คุ ณภาพการศึ กษาให้ ด ำเนิ นไปอย่ างต่ อเนื่อง
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้ที่จบการศึกษามีคุณภาพตามที่มุ่งหวัง ผู้ปกครอง ชุมชน
และองค์กร นักเรียนที่จบ การศึกษาจากสถานศึกษาทุกแห่งมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด ดังนั้น ผู้เรียนจึงเป็นบุคคลสำคัญที่สุดที่สถานศึกษา ต้องคำนึง ถึง

ตลอดเวลา ผู้เรียนจะต้องได้รับผลหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดย อ้อม นอกจากนี้ในการจัดการศึกษา
จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามที่
คาดหวังกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาใน
ปัจจุบันและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (ปิยานันต์ บุญธิมา, 2561)
จากการติดตามการดำเนินการและสถานการณ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาและการ
ประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ของการศึกษาระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2542 จนถึง พ.ศ. 2562 ของ
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการ ศึกษาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศซึ่งได้ระบุไว้ใน
รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง
“แผนปฏิรูปเร่งด่วน ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก” การประเมินคุณภาพภายนอกได้ ดำเนินการมาแล้ว 3 รอบ แต่กลับพบว่าการประเมิ น
ดังกล่าว ทั้งในส่วนของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่กำหนด ไว้คือ ไม่
สอดรับและส่งเสริมสอดคล้องกับความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษา ตลอดจนบริบทในการจัด
การศึกษาที่มีความแตกต่างกัน และที่ยิ่งไปกว่านั้นผลของการประเมินยังไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถานศึ กษาเหล่ านั้ น ซึ ่ ง เป็นเจตนารมณ์ หลั กของเรื ่องนี ้แต่ อย่ างใด ในทางตรงกั นข้ ามกลับ
ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายที่เกี่ยวเนื่องจากการประกัน คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ที่
ทำให้สถานศึกษาทุกระดับต่างประสบ ปัญหาในการดำเนินงาน และไม่ ส่งผลที่ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ผลการประเมินภายนอกเป็นตัวชี้วัดว่า ระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนมีปัญหาด้านคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สามารถ สีนา (2553), วิฑูรย์ หนูขาว (2552) พบว่า
องค์ประกอบของ ระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ด้านการพัฒนา มาตรฐานการศึกษา มีปัญหามาก
ที่สุด รองลงมาคือ ด้าน การประเมินคุณภาพการศึกษา การจัดระบบบริหารและ สารสนเทศ ด้านการตรวจสอบ
และทบทวนคุณภาพการ ศึกษา ด้านการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้าน การผดุงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามลำดับ จากการศึกษาสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับ ปัญหาการดำเนินงานระบบ
ประกั นคุ ณภาพการศึ กษายังพบว่า ปั ญ หาในการดํ าเนิ นงานประกันคุ ณภาพภายใน ของสถานศึกษาพบว่า
บุคลากรทางการศึกษาขาดความมุ่ งมั่น และความทุ่มเทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โรงเรียนมีบุคลากรไม่เพียงพอ ทําให้ตอ้ งทําหน้าที่หลายอย่าง การกําหนดมาตรฐาน ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษายังไม่ชัดเจนขาด งบประมาณสนับสนุนด้านการบริหารโดยเฉพาะสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูมีภาระ
หน้าที่นอกเหนือจากการสอนมากเกิน จนไม่สามารถ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีการ
โยกย้าย และเปลี่ยนแปลงทําให้การปฏิบัติงานไม่ตอ่ เนื่อง บุคลากรบางส่วนยังขาดจิตสํานึกร่วมกันใน การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในและขาด ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ ระบบการกํากับ ติดตาม ประเมิน
ยังไม่ส่งผลในการพัฒนาคูณภาพ นโยบายการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทําให้การดําเนินงานขาดความ
ต่อเนื่อง (อำนาจ วิชยานุวัต, 2557)
จากการศึกษาผลการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด ยังได้ผล
ไม่สมบูรณ์เต็มที่ตามเจตนารมณ์ ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ประสบการณ์และแนวทางในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม และเข้าถึงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษา รูปแบบการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึ กษาประถมศึ กษา เลย เขต 1สามารถนำผลการศึกษาไปใช้เ ป็ นข้ อมู ลในการปรั บปรุ งและพัฒนาการ
ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
3.2 เพื่อศึกษาปัจจัยระดับโรงเรียน และปัจจัยระดับ บุคคลที่มีอิทธิพลต่ อการดำเนิ นงานระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
3.3 เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
3.4
เพื ่ อประเมินรู ปแบบการพั ฒนาระบบประกั นคุ ณภาพการศึกษาภายในของโรงเรีย น สั ง กั ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์
3. สมมติฐานการวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ รูปแบบการพัฒนาระบบงานประกั นคุณภาพ
การศึกษาภายใน ผู้วิจัยได้กำหนดสมมติฐานการวิจัยไว้ดังนี้
3.1 ปั จจั ย ระดั บ โรงเรี ยน และปั จจั ย ระดั บ บุ ค คลมี อิทธิพลต่อรู ป แบบการพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

3.2 รูปแบบการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1พื้นฐาน มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และเป็น
ประโยชน์ และผ่านเกณฑ์การประเมิน
4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ ศึกษาฐานแนวคิด และ ศึกษาหลักการ แนวคิด การบริหารการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแบบองค์รวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ แนวคิด ทฤษฎีการบริหารของ Fayol แนวคิด สมรรถนะ
บุ ค คลของ McClelland Boyatzis (1982a) Harman (1996) Craft.A (1991), Seto M ., Peter J ( 2007)
Lave and March, (1993), Keeves,(2008) และ Joyce and Calhoun (2010) วัฒนชัย ศิริญาณ (2560)
Quinn (1991) Higgins (1995) Adair (1996) Denton(1999) Christiansen (2000) Ka-ho Mok(2002)
Sherwood (2001) Dundon (2002) Kuczmarski (2003) Harvard Business School (2003) Hawk (2004)
และการบริการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยใช้ OBECQA และ IQA มาใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน

กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง ผู้วิจยั ได้นำเสนอเป็นกรอบ
แนวคิดดังนี้

ปัจจัยนำเข้า
ข้อมูลเบื้องต้นของการดำเนินงาน
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาประกอบด้วย
1.สภาพการดำเนินงาน สภาพ
ปัญหาและความต้องการในการ
ดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. ปัจจัยส่งเสริม ปัจจัยที่เป็น
อุปสรรค ต่อการดำเนินงาน

แนวคิดเชิงทฤษฎี
1. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2. OBECQA
3. รูปแบบการพัฒนา
4. OKRs

กระบวนการ
กระบวนการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
1. การมีส่วนร่วม

ผลผลิต
กลไกการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา

2. ชวนปฏิบัติ
3. ดูผล

4. สะท้อนกลับ
5. ยอมรับ พูดคุย
6. ฝึกฝนเพิ่มเติม
7. ประเมินพัฒนาการศึกษา

กระบวนการวิจัยตามแนวคิดของ
Kemmis & Mctaggrat(1998)
แนวทางการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
1. PDCA
2. IQA
3. Five Collaboration
4. การพัฒนาคุณภาพ การประเมิน

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Out come)
1. คุณภาพผู้เรียน
2. กระบวนการบริหารจัดการทีเ่ ป็นเลิศ
3. กระบวนการจัดการเรียนรู้ทมี่ ี
ประสิทธิภาพ
ผลกระทบ (Impact)
1. โรงเรียน มีกลไกระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา
2. ผู้บริหารและครู ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ได้จากบทเรียนจากสิ่งสำเร็จและไม่สำเร็จ นำมา
เป็นฐานในการพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความช่วยเหลือ ทำงาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข
4.เกิดเครือข่ายอันทรงพลัง
5. มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ตรวจสอบ

5. วิธดี ำเนินการวิจัย - ขนาด 15 ตัวหนา/ชิดซ้าย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่
รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต
1 จำนวน 154 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 175 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ปรากฏและได้รับการยอมรับ
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 12 คน
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาคณะกรรมการยก
ร่าง ประกอบด้วย ผู้วิจัย ผู้ช่วยผู้วิจัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 คน ศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 คน และครู

ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบระบบประกั นคุ ณภาพการศึ กษา จำนวน 2 คน ได้ มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ตามคุ ณสมบั ติ ที ่ กำหนดไว้ จำนวน 7 คน และตรวจสอบร่างรู ป แบบ สั ง กั ด สำนั กงานเขตพื ้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ตรวจสอบ ความเป็นประโยชน์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบต้องการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ขั ้ น ตอน
ที่ 3 การทดลองใช้และประเมินรูปแบบการพัฒนาต้องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 1 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ 1 โรงเรียน
จำนวนทั้งหมด 105 คน ตรวจสอบ ความเป็นประโยชน์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของรูปแบบต้องการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
6. ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการต้องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีดงั นี้
1.1 สภาพ การดำเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับ น้อย รายการที่ปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่ ด้าน
การมีส่วนร่วม มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ นิเทศติดตาม และการให้ความช่วยเหลื อ
ฝึกอบรม ตามลำดับ
1.2 ความต้องการต้องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยรวม พบว่า มีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมาก และด้านที่ต้องการ
พัฒนามากที่สุดคือ การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา รองลงมาคือ นิเทศติดตาม และการให้การสนับสนุน
สอนงาน
1.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาประกอบไปด้วยปัจจัยระดับ โรงเรียน
และปัจจัยระดับบุคคล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. ผลการสร้ างและพั ฒนาระบบประกั นคุ ณภาพการศึ กษาในโรงเรี ย น สั ง กั ด สำนั กงานเขตพื ้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประกอบด้วย PARWITE ประกอบด้วย 1) Participation 2) Action
3) Refection 4) Window 5) Intervention 6) Teaching และ 7) Evaluation
3. ผลการตรวจสอบรูปแบบและคู่มือรูปแบบ พบว่า มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้
และเป็นประโยชน์ โดยมีข้อเสนอแนะผู้วิจัยได้นำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์
4. ผลการใช้ พบว่า
4.1 ด้านความรู้ พบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีความรู้หลังการพัฒนา
สูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้คู่ มือการใช้ พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้รูปแบบอยู่ในระดับมาก รายการที่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีความพึงพอใจสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่
เนื้อหาการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย การเรียบเรียงองค์ประกอบของคู่มือครบถ้วนและครอบคลุม และ
รูปแบบเนื้อหาในการนำเสนอของคู่มือมีความเหมาะสม ตามลำดับ

ภาพประกอบ รูปแบบการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1
7. สรุปและอภิปรายผล
1. สภาพ การดำเนินงาน โดยรวมอยู่ในระดับน้อย สภาพ การดำเนินงาน โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง รายการที่ปฏิบัติมากที ่สุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม มีระดับการปฏิบัติอยู่ ในระดับ มาก
รองลงมาได้แก่ นิเทศติดตาม และการให้ความช่วยเหลือฝึกอบรม ตามลำดับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบประกั น
คุณภาพการศึกษาประกอบไปด้วยปัจจัยระดับ โรงเรียนและปัจจัยระดับบุคคล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทั้งผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยตลอดและได้พบว่าหากสามารถพัฒนาขั้นตอนหรือกระบวนการในการทำงาน
ได้ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็จะส่งผลให้ คุณภาพการศึกษาในทุกมาตรฐานบรรลุตามเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ ที่
กำหนดไว้ สอดคล้องกับ วิฑูรย์ หนูขาว (2552) พบว่า การดำเนิน งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มี
ปัญหาการ ดำเนินงานอยู่ในระดับน้อย ทั้งโดยภาพรวมและราย ด้าน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารได้สร้างความรู้
ความ เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประกันคุ ณภาพการศึ กษาให้ กับบุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเนื ่อง ทำให้
บุคลากรมี ความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ และสามารถ นำมาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประกั น
คุณภาพให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นับแต่เริ่มปฏิรูปการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
การประเมิน คุณภาพภายนอกไว้เป็นอย่างดีมาก ทั้งในด้านการเตรียม ความพร้อมด้านบุคลากร อาทิ การสร้าง
ความตระหนัก ให้เห็นคุณค่าของการประกันคุณภาพการศึกษา (สามารถ สีนา. 2553) และครูผู้สอน ต้องมี

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน จัดให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง คํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล พร้อมกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามอย่างต่อเนื่อง (Sakura Fubuki. 2007)
2. ผลการสร้ างและพั ฒนาระบบประกั นคุ ณภาพการศึ กษาในโรงเรี ย น สั ง กั ด สำนั กงานเขตพื ้ นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาเลย เขต 1 ประกอบด้ วย PARWITE ประกอบด้ วย1) Participation 2) Action 3)
Refection 4) Window 5) Intervention 6) Teaching และ 7) Evaluation โดยมี การสะท้ อนผลกลั บทั้ง
กระบวนการ มีความเหมาะสม เป็นไปได้ ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ โดยมีข้อเสนอแนะผู้วิจัย ได้ นำไปปรับ ปรุง
ให้ ส มบู รณ์ ทั ้ งนี ้ อาจเป็นเพราะผู ้วิ จั ยได้ดำเนินการชี ้แจงทำความเข้ าใจแก่ กลุ ่มผู ้ ทดลองใช้ คู่ มือถึ งความเป็นมา
วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ รวมทั้งมีการชี้แจงขั้นตอนการใช้คู่มือ และมีการนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือ แนะนำ
ในระหว่างทดลองใช้คู่มือเป็นระยะและสม่ำเสมอ นอกจากนี้การจัดทำคู่มือดังกล่าวมาจากฐานการสำรวจสภาพปฏิบัติงาน
และความต้ องการพั ฒ นาด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คลของสถานศึ กษา สั ง กั ด สำนั กงานเขตพื ้ นที ่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 รวมทั้งคู่มือดังกล่าวยังได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ จึง
ทำให้ได้คู่มือที่ตรงกับสภาพการปฏิบัติงานจริง และความต้องการพัฒนาของกลุ่มผู้ทดลองใช้คู่มือ ซึ่งสอดคล้องกับ
นริศ เชื้ออํ่า (2558) ได้ศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํานาจเจริญ พบว่า ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาอำนาจเจริญ ในภาพรวมมีความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้และการใช้ประโยชน์อยู่ ในระดับมากที่ส ุด สอดคล้องกับ คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และมาเรียม นิลพันธุ์
(2542) ที่กล่าวถึงคู่ มือที่ดี ว่า ควรมีเนื้อหาสาระตรงกับเรื่ องที ่จะศึ กษาการนำเสนอเนื้ อหาควรพิ จารณาให้
เหมาะสมกับพื้นความรู้ของผู้ที่จะศึกษา
3. ผลการใช้รูปแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า ด้านความรู้ พบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนแต่ละขนาด
มีความรู้หลังการพัฒนาสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
คู่มือการใช้รูปแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบอยู่ในระดับมาก รายการที่ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู มีความพึงพอใจสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ เนื้อหาการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย การเรียบเรียง
องค์ประกอบของคูม่ ือครบถ้วนและครอบคลุม และรูปแบบเนื้อหาในการนำเสนอของคู่มือมีความเหมาะสม ตามลำดับ
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ได้นำกระบวนการตามคู่มือพัฒนารูปแบบ ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ที่มีประสิทธิภาพไปใช้จริงตาม
บริบทของสภาพการปฏิบัติงานและความต้องการของแต่ละสถานศึกษาและเชื่อมโยงกับสมรรถนะของผู้บ ริหาร
สถานศึกษาที่จะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการที่
ผู้วิจัย มีจุดมุ่งหมายในการจัดทำคู่มือเพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนที่ได้นำไปใช้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีความชัดเจนและถูกต้องเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการปฏิ บัติงานโดย
ผู้วิจัยได้ออกแบบและจัดทำคู่มือตามหลักการที่นักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนะไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ ปรีชา ช้าง
ขวัญยืน และคณะ (2556) คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และมาเรียม นิลพันธุ์ (2542) และคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (2551) ที่กล่าวถึงลักษณะของคู่มือที่ดีว่า คู่มือที่ดีนั้นจะต้องระบุความสำคัญและประโยชน์ของคู่มือที่
จะนำไปใช้ กับผู้ ที่เกี่ยวข้อง มี การกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้คู่มือให้ชัดเจนว่าผู้วิจัยจะได้อะไรมีคำชี้แจงให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจขั้นตอนการใช้คู่มือ จัดรูปเล่มให้น่าสนใจ เนื้อหาสาระที่ปรากฏในคู่มือควรจัดให้เหมาะสม
กับพื้นฐาน ความรู้ของผู้ที่จะศึกษาใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจมีภาพประกอบ
เนื้อหา และมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยเสมอ
8. การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
8.1 ประโยชน์ดา้ นวิชาการ

ได้องค์ความรู้ทเี่ ป็นรูปแบบของระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้กลไกการแก้ปัญหาการ
บริหาร เป็นการสร้างรูปแบบการบริหารที่เน้นคุณค่าของครู เน้นการสร้างวัฒนธรรมการรวมพลังร่วมมือกัน
(Collaborative culture) อันเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของแนวคิดทางการบริหารที่ปลุกกระแสของการทำงานเป็น
ทีมให้มีประสิทธิภาพ เกิดความเหนียวแน่น (Cohesiveness) ซึง่ จะทำให้โรงเรียนสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพและสร้างนวัตกรรมคุณภาพได้เต็มสมบูรณ์ด้วยการพึ่งพาตนเอง
7.2 ประโยชน์ด้านนโยบาย
ผลการวิจยั เป็นการเสนอทางเลือกที่เป็นทางออกของการพัฒนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่สามารถได้รับ
การยอมรับในระดับสากล เป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารระดับกระทรวง ระดับเขตพื้นที่ และระดับโรงเรียน
นำไปกำหนดนโยบายทั้งในระดับการปฏิบตั ิและระดับนโยบายระดับชาติ ซึง่ จะเป็นทางเลือกของการบริหารเพื่อ
แก้ปัญหาโรงเรียนได้
7.3 ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
ชุมชนมีโรงเรียนที่มคี ุณภาพให้บุตรหลานได้เรียนใกล้บา้ น เป็นการสร้างความสุขให้กับครอบครัว รวมถึง
เมื่อโรงเรียนยังอยู่ในชุมชน ทำให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของการศึกษามากยิง่ ขึ้น เกิดความรัก
และหวงแหนโรงเรียนของตนมากยิง่ ขึ้น ชุมชนได้ใช้องค์ความรู้ของท้องถิ่น ระดมทรัพยากรในท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้าน แบบแผนพฤติกรรม วิถชี ีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมของท้องถิ่นฯลฯ ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
จัดการศึกษาและปรารถนาจะร่วมพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิง่ ขึ้น
9. ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยโรงเรียนและปัจจัยระดับบุคคล ว่ามีความสัมพันธ์ที่ส่งผล
ต่อกันอย่างไร และปฏิสัมพันธ์นั้นส่งผลต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างไร
2. ควรมีการศึกษาแนวทางการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ อย่างยัง่ ยืน
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