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การวิจยัในครัง้นีม้ีวัตถปุระสงค์ 1) เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของ

บคุลากรในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  2) เพื่อวิเคราะห์สาเหตทุี่ท าให้เกิดความ
ต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากร  และ 3) เพื่อเสนอแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
บคุลากรในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 ตามขัน้ตอนการด าเนินการประกนัคณุภาพภายใน 3 ขัน้ตอน ได้แก ่ขัน้การ
เตรียมการ ขัน้การด าเนินการ และขัน้การรายงาน ระยะที่ 1 เป็นการศกึษาเชิงส ารวจการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากร  กลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรของโรงเรียนในสงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 329 คน   ใช้แบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์
ความต้องการจ าเป็นโดยใช้ค่าดัชนี PNImodified  ระยะที่ 2 การสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลจ านวน 16 คน    เพื่อ
วิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นและการหาแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
บคุลากรในการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  ผลการวิจยั พบว่า 1) โรงเรียนขนาดกลาง
มีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนมากที่สุด  2) สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น  คือบุคลากรขาด
ความรู้ความเข้าใจ ขาดความตระหนกั ขาดการท างานเป็นทีม สถานศึกษาไม่ได้เปิดให้บคุลากรเข้าไปมี
ส่วน ร่วม  ไม่ มีการจัดให้มี การนิ เทศ  ก ากับ  ติดตามในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา    3) แนวทางในการสร้างการมีสว่นร่วม คือ จดัการอบรมให้ความรู้ จัดการประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคลากร แต่งตัง้คณะกรรมการตามความถนัดและความสามารถของบุคลากร  และ 
สร้างคู่มือ/สื่อเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและวิธีการตามข้อก าหนดในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษาที่ถกูต้องและชดัเจน 
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The purposes of this research were as follows: (1) to study the needs assessment 

of the students regarding  personal  participation in the implementation of internal quality 
assurance; (2) to analyze the  factors of personal  participation in the implementation of 
internal quality assurance; and (3) to propose guidelines for creating personal participation in 
internal quality assurance in schools under the authority of the Secondary Education Service 
Area Office Six. The implementation  of  the internal quality assurance procedures consisted of 
three steps, including preparation, procedures and reporting. The research methodology 
consisted of two steps consisting of (1) survey research by needs assessments. The data 
analysis was PNImodified; and (2) an  interview was used   to analyze the  needs assessment 
causes and guidelines for create  personal participation  among of sixteen staff members 
responsible for internal quality assurance. The results of the research is that   medium-sized 
schools had the most urgent needs assessment;(2) the reason for this need was personal and 
lacked the opportunity,the knowledge or the ability  participate; (3) the way to create 
guidelines to inspire  participation including opportunity, training to create knowledge and an 
understanding of  the committee according to the aptitudes and abilities of the staff and to 
created guidelines and methods in accordance with the requirements for quality assurance 
within schools that are both accurate and clear. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภมูิหลัง 

การศกึษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาประเทศชาติ เป็นกระบวนการเรียนรู้จากการ
ถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ จากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลหนึ่ง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ให้เติบโตทาง  
ด้านสมอง สติปัญญา ควบคูไ่ปกบัคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในการ
ด ารงชีวิตร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีความสขุ ดังนัน้ การจัดการศึกษาท่ีดีจะต้องค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เน่ืองจากเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างกันทัง้ด้านความคิด ความรู้สึก 
บุคลิกภาพ ความสนใจ และความถนดัในเร่ืองท่ีสนใจ การศกึษาไม่ได้ขึน้อยูก่ับความสามารถทาง
สติปัญญาของบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องเก่ียวข้องกับความถนัดทางการเรียนของแต่ละ
บุคคล รวมทัง้องค์ประกอบอ่ืน ๆ ซึ่งสง่ผลต่อเจตคติ ความคิด ความรู้สกึ ความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ 
ตลอดจนการปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จนสง่ผลให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

การศึกษาในทุกระดบัต้องก าหนดรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับเป้าหมาย 
ท่ีวางไว้  และต้องพัฒนาตนเองให้ มีคุณ ภาพและมาตรฐานตาม ท่ีก าหนด ด้วยเหตุ นี ้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 จึงก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
แต่ละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก าหนด พร้อมทัง้จัดท า
แผนพฒันาการจัดการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุ่งคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาและด าเนินการ
ตามแผนท่ีก าหนดไว้ จดัให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา 
ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพฒันาสถานศึกษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา และจัดสง่
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หนว่ยงานต้นสงักดัหรือหน่วยงานท่ีก ากบัดแูลสถานศกึษาเป็น
ประจ าทกุปี (ราชกิจจานเุบกษา, 2561) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ถือเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่ง 
ในการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีผู้ เ ก่ียว ข้องสามารถตรวจสอบได้  
และถกูก าหนดให้สถานศึกษาทกุแหง่ต้องด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติและประกาศกฎกระทรวงส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ส านักทดสอบ
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ทางการศึกษา (2554) เป็นระบบท่ีสถานศึกษาจะใช้สร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
ว่าได้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด มีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพและผลการปฏิบัติงาน น าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา รวมทัง้น าข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาไปจัดท ารายงานประจ าปี ซึ่งการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย 
3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้การเตรียมการ ขัน้ด าเนินการ และขัน้การรายงาน (ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ส านกัทดสอบทางการศกึษา, 2554) 

จากผลสรุปผลการประเมินภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) โดยส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัด
สมุทรปราการจ านวน 54 โรงเรียน พบว่า ผลการประเมินในระดับดีมาก จ านวน 5 โรงเรียน 
ผลการประเมินในระดบัดี จ านวน  43 โรงเรียน ผลการประเมินในระดบัพอใช้ จ านวน 5 โรงเรียน 
และผลการประเมินท่ีต้องปรับปรุงเร่งด่วน จ านวน 1 โรงเรียน (ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6, 2561) จากรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนต่าง ๆ ในปีการศึกษา 
2560 บทสรุปผู้บริหารจากการประเมินภายนอกและจากการศึกษาจากแผนปฏิบติัการประจ าปี
งบประมาณ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (2561) พบว่า สถานศึกษาควร
พฒันาระดบัการมีสว่นร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในให้มาก
ขึน้ โดยก าหนดโครงสร้างและบทบาทของผู้ มีสว่นร่วมอยา่งเป็นรูปธรรม ครบวงจรพฒันาคุณภาพ 
(PDCA) ตลอดจนน าผลการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับเขต
พืน้ท่ีการศึกษามาเป็นสารสนเทศในการพัฒนาอย่างเป็นระบบครบวงจร และพบว่าครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขาดการมีสว่นร่วม
อยา่งแท้จริง เน่ืองจากบุคลากรสว่นใหญ่ปฏิบติัตามค าสัง่ของผู้บริหาร ไม่ได้เกิดจากความสมคัรใจ
ในการเข้าร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ  สง่ผลให้การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ซึ่งการประกันคุณภาพจะบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้นัน้
จะต้องได้รับความร่วมมือของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะบุคลากรภายในสถานศกึษานัน้ 

การมีสว่นร่วม มีความส าคญัต่อสถานศึกษาเป็นอย่างมาก เน่ืองจากบุคลากรทุกคนใน
สถานศกึษาและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องมีโอกาสได้แสดงออกถึงความคิด ความรู้สกึ หรือความต้องการ 
ท่ีแท้จริงของตนเองท าให้สถานศึกษารู้จุดดี จุดด้อย รวมทัง้จุดท่ีควรแก้ไข ปรับปรุงเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาโครงการตา่ง ๆ ภายในสถานศกึษา ถ้าหากสถานศกึษาขาดการมีสว่นร่วม
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จากบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาและผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง อาจส่งผลให้การด าเนินงานต่าง ๆ  
ไม่ประสบผลส าเร็จตามเปา้หมายท่ีวางไว้ ดงันัน้สถานศกึษาควรเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนและ
ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องเข้ามามีสว่นร่วมในการท างาน และควรสนบัสนุนให้บคุคลากรทกุคนและผู้ มีสว่น
เก่ียวข้องได้แสดงความสามารถโดยสนบัสนุนในทุก ๆ ด้าน  การท่ีสถานศึกษาจะทราบถึงความ
ต้องการของบุคลากรและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในเร่ืองการมีส่วนร่วมสามารถท าได้จากการประเมิน
ความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) ซึ่งเป็นกระบวนการประเมินเพื่อระบุความแตกต่าง
ของสภาพท่ีคาดหวงักบัสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบนั เพื่อบง่ชีปั้ญหา หรือสิ่งซึง่หนว่ยงาน หรือบุคคล
ต้องการ ท าให้เกิดสารสนเทศในการก าหนดว่าสมควรเปลี่ยนแปลงสิ่งใดและมีล าดับก่อนหลงั
อย่างไร น าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งปลายทางในการ
เปลีย่นแปลงจะต้องเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์  

จากท่ีกลา่วมานี ้เพื่อให้ทราบถึงความต้องการจ าเป็นของบุคลากในสถานศึกษาเก่ียวกับ
ความต้องการในการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเร่ือง “การประเมินความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6”  โดยยึดขัน้ตอนของการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ทัง้ 3 ขัน้ตอนเป็นหลกัในการศกึษาด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่จริงกับ
สภาพท่ีคาดหวงัในการมีสว่นร่วมของบุคลากร รวมทัง้การศึกษาถึงสาเหตุของการขาดการมีสว่น
ร่วมและเสนอแนวทางในการสร้างการมีสว่นร่วมให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงของ
บุคลากรในสถานศกึษา 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา
เขต 6 

2. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากร  
ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 

3. เพื่อเสนอแนวทางในการสร้างการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
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ความส าคัญของการวิจัย  
1. ได้สารสนเทศเก่ียวกับการมีส่วนร่วมและความต้องการจ าเป็นของบุคลากร 

ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 

2. ได้ทราบสาเหตุและแนวทางในการให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อพฒันาการด าเนินการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนือ้หา ด้านประชากร และด้านตัวแปร 
ดงันี ้

1. ประเดน็ที่ศึกษา 
ผู้วิจัยได้ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากร พร้อมทัง้สาเหตุ

ของความต้องการจ าเป็นและแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน 3 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้การเตรียมการ 2) ขัน้การด าเนินการ 
3) ขัน้การรายงาน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ส านกัทดสอบทางการศึกษา, 
2554)  

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื น้ ท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษาเขต 6  จ านวน 54 โรงเรียน รวมประชากรทัง้หมด 3,958 คน 
กลุ่มตัวอย่างในระยะท่ี 1 เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของ

บุคลากร ได้มาโดยวิธีการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multistage random sampling) ได้กลุม่ตวัอยา่ง
โรงเรียนจ านวน 13 โรง และได้กลุม่ตวัอยา่งบุคลากร  จ านวน 329 คน 

ผู้ ให้ข้อมูลในระยะท่ี 2 เพื่อศึกษาสาเหตุของความต้องการจ าเป็นและแนวทาง 
ในการสร้างการมีสว่นร่วมของบุคลากร ได้แก่  

1. ผู้บริหาร แบง่ตามขนาดของโรงเรียนขนาดละ 1 คน รวม 4 คน 
2. หวัหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาหรือผู้ รับผิดชอบงานประกนัคณุภาพใน

โรงเรียน แบง่ตามขนาดของโรงเรียนขนาดละ 1 คน รวม 4 คน 
3. ครูผู้สอน โดยจะต้องมีประสบการณ์ในการท างาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี แบ่งตาม

ขนาดของโรงเรียนขนาดละ 2 คน รวม 8 คน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ความต้องการจ าเป็นในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง 

สิง่ท่ีบุคลากรในสถานศกึษาต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดขึน้ในขัน้ตอนของการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 6 

2. การมีส่วนร่วมของบุคลากร หมายถึง บุคลากรในสถานศึกษามีโอกาสได้เข้าไป
ด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาในขัน้ตอนตา่ง ๆ 

3. การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง ขัน้ตอนการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 1. ขัน้การเตรียมการ
ประกอบ ด้วยการเต รียมความพ ร้อมของบุ คลากรและแต่งตั ง้กรรมการท่ี รับ ผิดชอบ  
2. ขัน้การด าเนินการ ประกอบด้วยการวางแผนการปฏิบติังาน (P) การด าเนินการตามแผน (D) 
การตรวจสอบประเมินผล (C) การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) 3. ขัน้การรายงาน 
คือการจดัท ารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี 

3.1 ขัน้เตรียมการ หมายถึง การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเตรียมความพร้อม 
ของบุคลากรทุกคน โดยท าความเข้าใจเก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายในประเด็นท่ีส าคัญ  
และมีการแต่งตัง้คณะกรรมการหรือคณะท างานด้านการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเป็นผู้ รับผิดชอบในการประสานงาน ก ากับดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน 
ให้ทกุฝ่ายร่วมกนัเป็นทีม  

3.2 ขัน้การด าเนินการ หมายถึง การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตาม
กระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพครบวงจร (PDCA) ของเดมม่ิง ประกอบไปด้วย 
การวางแผน การปฏิบัติงาน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศกึษา และการน าผลของการประเมินคณุภาพภายในมาปรับปรุง 

3.3 ขัน้การรายงาน หมายถึง การมีสว่นร่วมของบุคลากรในการจัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมสรุปจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาของ
สถานศกึษา ให้หนว่ยงานต้นสงักดั ผู้ เก่ียวข้อง และสาธารณชนทราบ 

4. การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
สภาพท่ีเกิดขึน้จริงกับสภาพท่ีคาดหวังในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษา 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้เตรียมการ ขัน้การด าเนินการ และขัน้การรายงาน 
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5. สาเหตุ ท่ีท าให้ เกิดความต้องการจ า เป็น หมายถึง ต้นเหตุ ท่ีท าให้บุคลากร 
ในสถานศกึษาไม่ได้เข้าไปมีสว่นร่วมในการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

6. แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วม หมายถึง สิ่งท่ีสถานศึกษาหรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง
ควรปฏิบัติหรือจัดท าขึน้เพื่อให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในขัน้ตอนของการด าเนินการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ

ด า เนินการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา 3 ขัน้ ตอน  ได้ แก่  ขั น้การเต รียมการ  
ขัน้การด าเนินการ และขัน้การรายงาน โดยศึกษาจากเอกสารแนวคิดเก่ียวกับการประเมินความ
ต้องการจ าเป็น การมีสว่นร่วม การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพของโรงเรียนใน
สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดยได้น าเสนอ 
กรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัภาพประกอบท่ี 1 

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การประเมินความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกัน

คณุภาพภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศึกษาเขต 6 
มีการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง น าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. การประเมินความต้องการจ าเป็น 
1.1 ความหมายของความต้องการจ าเป็น 
1.2 ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
1.3 ความส าคญัของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
1.4 ขัน้ตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น 
1.5 วิธีการท่ีใช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็น 
1.6 การวิเคราะห์สาเหตขุองความต้องการจ าเป็น 
1.7 ประโยชน์ของการประเมินความต้องการจ าเป็น 

2. การมีสว่นร่วม 
2.1 ความหมายของการมีสว่นร่วม 
2.2 ความส าคญัของการมีสว่นร่วม 
2.3 ลกัษณะการมีสว่นร่วม 
2.4 ประโยชน์ของการมีสว่นร่วม 

3. การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
3.1 ความหมายของการประกนัคณุภาพการศกึษา 
3.2 หลกัส าคญัของการประกนัคณุภาพการศกึษา 
3.3 การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
3.4 องค์ประกอบของการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
3.5 ขัน้ตอนการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
3.6 ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
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4. ข้อมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 6 

4.1 ข้อมลูทัว่ไปของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 6 
4.2 การประกันคุณภาพภายในของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 6 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. การประเมินความต้องการจ าเป็น 

1.1 ความหมายของความต้องการจ าเป็น 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  คณะกรรมการโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ 

(2558) กล่าวว่า ในทางการศึกษา ความต้องการจ าเป็น หมายถึง ความต้องการในการจัด
การศึกษาท่ีท าให้การด าเนินงานด้านการศึกษานัน้ ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่  
การจัดหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การค้นหาปัญหาการเรียนของผู้ เรียน  
ปัญหาการเรียนรู้ของผู้ เรียน เป็นต้น หลกัการประเมินท่ีส าคัญ คือ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
และวิธีการสร้างเสริมให้ดีขึน้  

สวุิมล  ว่องวาณิช (2558)ได้จัดประเภทของความหมายเป็นหมวดหมู่ในมมุมองทาง
จิตวิทยาและทางการประเมิน โดยกลา่ววา่ 

1.1.1 มุมมองทางจิตวิทยา เจ้าของทฤษ ฎีความต้องการจ าเป็น (needs)  
ท่ีเป็นท่ีรู้จักกันทั่วไปคือ อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) ได้ท าการทดลองแล้วพบว่า 
ความต้องการจ าเป็นมีหลายระดับ ตัง้แต่ระดบัพืน้ฐานจนถึงระดับสงู ความต้องการจ าเป็นขัน้
พืน้ฐานซึ่งเป็นขัน้แรกของมนุษย์คือ ความต้องการจ าเป็นทางกายภาพ (physiological needs) 
หมายถึง อากาศ ความอบอุ่น อาหาร การนอน ความต้องการจ าเป็นนีมี้ความเข้มมาก เป็นความ
ต้องการตลอดชีวิตของคนเรา หากไม่ได้รับ มนุษย์ก็ต้องตาย ความต้องการจ าเป็นขัน้ท่ีสอง  
คือ  ความ ต้องการจ าเป็น ด้านความมั่นคงปลอดภัย  (security/safety needs) หมายถึ ง  
ความปลอดภยัจากภยัอนัตรายทัง้ปวง โดยเฉพาะในเด็กเลก็ยิ่งต้องได้รับความรู้สกึมัน่คงปลอดภยั
ในการด ารงชีวิต ความต้องการจ าเป็นขัน้ท่ีสามคือ ความต้องการจ าเป็นด้านความรักและการได้
เป็นเจ้าของ (love and belonging needs) เป็นความต้องการจ าเป็นท่ีต้องการเพื่อน คนรัก รู้สกึวา่
ตนเองเป็นท่ีต้องการ เป็นสว่นหนึง่ของสงัคม ความต้องการจ าเป็นขัน้ท่ีสี ่คือ ความต้องการจ าเป็น
ด้านการเห็นคณุค่าในตนเอง (esteem needs) หมายถึง ความรู้สกึภาคภูมิใจในการเป็นท่ียอมรับ
ทัง้จากตนเองและผู้ อ่ืน ความต้องการจ าเป็นขัน้ท่ีห้า ซึ่งเป็นขัน้สดุท้ายคือ ความต้องการจ าเป็น  
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ในการบรรลสุจัการแหง่ตน (self-actualization needs) เป็นความต้องการจ าเป็นท่ีบุคคลไม่รู้สกึว่า
ตนเองขาดแคลน แตจ่ะรู้สกึถึงการบรรลคุวามต้องการทัง้มวลท่ีตนเองอยากได้ เป็นสภาวะท่ีตนเอง
รู้สกึได้วา่สิง่ท่ีต้องการครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.1.2 มุมมองทางการประเมิน นกัประเมินทางการศึกษาหรือทางสงัคมให้นิยาม
และความหมายของค าว่า ความต้องการจ าเป็นไว้หลากหลาย แตท่ี่ปรากฏชัดเจนสามารถจ าแนก
ได้เป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มแรก ความต้องการจ าเป็นคือ  ความแตกต่างหรือความขาดแคลน 
(discrepancy) และกลุ่ม ท่ี สอ ง ความ ต้อ งการจ า เป็ น คือ  ป ระ โยช น์ ท่ี ได้ รับ  (benefits)  
จากการสนองตอบตอ่ความขาดแคลนนัน้ ๆ 

1.1.2.1 ความต้องการจ าเป็นคือความแตกต่าง/ความขาดแคลน นกัวิชาการ
มีมุมมองท่ีจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม  ได้แก่  มุมมองในมิติความแตกต่าง ซึ่งนิยามเอาไว้ว่า 
ความต้องการจ าเป็น คือ ความแตกต่างหรือช่องวา่ง (gap) ระหวา่งสิ่งท่ีเป็นอยู่/สภาพท่ีเกิดขึน้ใน
ปัจจุบนั (what is) กบัสิ่งท่ีควรจะเป็น/สภาพท่ีพงึปรารถนา(what should be) และมุมมองในมิติท่ี
สอง คือ มุมมองในมิติความแตกต่างและมิติความเสียหายท่ีเกิดขึน้ กล่าวว่า ความแตกต่างท่ี
เกิดขึน้ระหวา่งสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงกบัสภาพท่ีพงึพอใจต้องมีมากถึงระดบัท่ีท าให้เกิดปัญหาตามมา 
ดงันัน้ หากความแตกตา่งใดยงัไม่รุนแรงพอท่ีจะท าให้ประสบภาวะท่ีไม่น่าพอใจ ความแตกตา่งนัน้
ก็ยงัไม่ถึงขัน้ท่ีจะเรียกวา่ความต้องการจ าเป็น 

1.1.2.2 ความต้องการจ าเป็นคือประโยชน์ท่ีได้รับ นักวิชาการบางท่าน เช่น 
สคริฟเวน (Scriven) มีความเห็นว่า ความต้องการจ าเป็น ไม่จ าเป็นต้องก าหนดในรูปของความ
แตกต่าง หลายสิ่งท่ีเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นและมีอยู่ในสภาพจริง โดยไม่ต้องก าหนดสภาพท่ีควรจะเป็น 
เช่น อากาศ น า้ อาหาร นิยามท่ีสคริฟเวน (Scriven) เห็นว่าเหมาะสมกว่าคือ นิยามเชิงวินิจฉัย 
(diagnostic needs) เป็นการก าหนดความต้องการจ าเป็นส าหรับอะไรก็ตามท่ีท าให้เกิดความ
พอ ใจ  (satisfaction) และระดับ ความพอ ใจ นี ก็้ ขึ น้ อ ยู่ กั บ บ ริบท  (context dependent)  
ความต้องการจ าเป็นของคนกลุม่หนึ่งอาจไม่ใช่สิ่งจ าเป็นของคนอีกกลุม่หนึ่งก็ได้ แต่ต้องมาหาวิธี
เลอืกความต้องการจ าเป็นท่ีส าคญัท่ีสดุ 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า  ความต้องการจ าเป็นในทางการศึกษา หมายถึง  
ความต้องการในการจดัการศกึษาท่ีท าให้การด าเนินงานด้านการศกึษาเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
ซึง่เป็นความแตกตา่งระหวา่งสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริง กบัสภาพท่ีคาดหวงั 
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1.2 ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  คณะกรรมการโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ 

(2558) กลา่ววา่ การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการประมาณการอย่างเป็น
ระบบเพื่อบ่งชีปั้ญหา หรือสิ่งซึ่งหน่วยงาน หรือบุคคลต้องการ เพื่อน าไปสู่การเลือกวิธีการ
แก้ปัญหาหรือการสนองตอบท่ีตรงประเด็น ซึง่กระบวนการประมาณการอยา่งเป็นระบบเป็นวิธีการ
รวบรวมข้อมลูอยา่งเจาะจงเพื่อค้นหาปัญหาท่ีแท้จริงท่ีช่วยในการตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีต้องการ
ใช้ชดัเจนยิ่งขึน้ 

สวุิมล  วอ่งวาณิช (2558) ได้ให้ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็นไว้
วา่ เป็นกระบวนการการประเมินเพื่อก าหนดความแตกต่างของสภาพท่ีเกิดขึน้กับสภาพท่ีควรจะ
เป็นโดยระบุสิง่ท่ีต้องการให้เกิดว่ามีลกัษณะเช่นใด และประเมินสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงวา่มีลกัษณะเช่นใด 
จากนัน้น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ประเมินสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงวา่สมควรเปลีย่นแปลงอะไรบ้าง การประเมิน
ความต้องการจ าเป็นท าให้ได้ข้อมูลน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษา  
หรือการเปลี่ยนแปลงผลท่ีเกิดขึน้ปลายทาง การเปลี่ยนแปลงอันเน่ืองมาจากการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นจึงเป็นการเปลีย่นแปลงในเชิงสร้างสรรค์และเป็นการเปลีย่นแปลงทางบวก 

ธีระภาพ  เพชรมาลัยกุล (2560) กล่าวว่า การประเมินความต้องการจ าเป็น  
คือ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อระบุความแตกต่างของสภาพท่ีคาดหวงัหรือสภาพท่ีควรจะเป็น
กบัสภาพท่ีเป็นจริงหรือสภาพในปัจจุบนั ซึ่งมีขัน้ตอนเป็นระบบเพื่อน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ส าหรับ
ระบุขนาดความแตกตา่งและล าดบัของความจ าเป็น ท าให้เกิดสารสนเทศในการก าหนดวา่สมควร
เปลี่ยนแปลงสิ่งใดและมีล าดบัก่อนหลงัอย่างไรอันน าไปสูก่ารปรับปรุงในกระบวนการการศึกษา
หรือเปลีย่นแปลงผลท่ีเกิดขึน้ปลายทางโดยมุ่งผลในเชิงบวกและสร้างสรรค์ 

แม็คคาวเลย์ (McCawley, 2009) กล่าวว่า การประเมินความต้องการจ าเป็น  
คือ กระบวนการท่ีท าให้สามารถตรวจสอบระดับความ รู้ ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ  
ของกลุ่มเป้าหมายได้ โดยข้อมูลท่ีได้จากการประเมินนีจ้ะช่วยท าให้เห็นถึงช่องว่างระหว่าง  
สภาพท่ีเป็นจริงกบัสภาพท่ีคาดหวงั 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการ
ประเมินเพื่อก าหนดความแตกต่างของสภาพท่ีเป็นจริงกับสภาพท่ีคาดหวัง เพื่อบ่งชีปั้ญหา  
หรือสิ่งซึ่งบุคลากรในสถานศึกษาต้องการ น าไปสู่การเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือการสนองตอบ 
ท่ีตรงประเด็น ซึง่ต้องเป็นการเปลีย่นแปลงทางบวก 
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1.3 ความส าคัญของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
สุวิมล   ว่อ งวาณิ ช  (2558) กล่าวว่า  การวางแผนการท างานจะต้องเร่ิม ท่ี 

การประเมินบริบท เพื่อให้เข้าใจสภาพท่ีเป็นอยู่ของหน่วยงาน และรู้ความต้องการของหน่วยงาน 
วา่จ าเป็นต้องได้รับการสนองตอบในด้านใด การด าเนินงานดงักลา่วจ าเป็นต้องมีเคร่ืองมือท่ีช่วย  
ในการท างาน  ด้ วย เหตุ นี จ้ึ ง มี การพัฒ นาวิ ธี ก ารวิ จัยป ระ เมิ นความ ต้องการจ า เป็ น 
(needs assessment research) เพื่อช่วยวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ และแนวทางการแก้ไข 

ธีระภาพ  เพชรมาลัยกุล (2560) กล่าวว่า การประเมินความต้องการจ าเป็น 
เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการศึกษาและวิจัยทางการศึกษาท่ีได้รับความยอมรับและนิยมน ามาใช้อย่าง
ต่อเน่ือง เพราะเป็นแนวทางเทคนิคท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อนโดยเพิ่มเติมการศึกษาสภาพจากการ
วิ เคราะห์ระดับค่าเฉลี่ยตัวแปรเพียงจากสภาพจริงของตัวแปรไปสู่การเพิ่ มการศึกษา  
สภาพท่ีคาดหวงั แล้วให้ค่าความต้องการจ าเป็นดชันีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น 
ท าให้เกิดคุณค่าของผลวิจัยได้มากขึน้ สารสนเทศวิจัยจากกระบวนการเทคนิคดังกล่าวเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อนักบริหารระดับต่าง ๆ และผู้ ปฏิบัติงานให้สามารถทราบทัง้ระดับการ
ด าเนินการในปัจจุบนั ระดบัท่ีคาดหวงัท่ีจะได้รับ และคา่ล าดบัความส าคญัของตวัแปรท่ีสนใจของ
กลุม่ตวัอยา่งวิจยั ท าให้สามารถน าไปใช้ประกอบการบริหารจดัการและแก้ไขปัญหาได้ดีขึน้ 

จากท่ีกลา่วมา การประเมินความต้องการจ าเป็น มีความส าคญั คือ เพื่อให้เข้าใจถึง
สภาพท่ีเป็นอยู่จริงภายในสถานศึกษา น าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ และหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการแก่บุคลากรผู้ปฏิบติังานทกุระดบั 

1.4 ขัน้ตอนการประเมินความต้องการจ าเป็น 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  คณะกรรมการโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ 

(2558) อธิบายไว้ว่า การประเมินความต้องการจ าเป็นมี 3 ระดบั คือ การประเมินความต้องการ
จ า เ ป็ น ระ ดั บ ปั จ เจ ก บุ ค ค ล  ก า รป ระ เมิ น ค ว า ม ต้ อ ง ก า รจ า เป็ น ร ะ ดั บ ก ลุ่ ม ค น  
และการประเมินความต้องการจ าเป็นระดบัองค์การ ในการประเมินความต้องการจ าเป็นแต่ละ
ระดบัจะมีปริมาณของข้อมลูท่ีแตกตา่งกนั แตโ่ดยวิธีการแล้วเหมือนกนั ดงันี ้

1.4.1 ขัน้ท่ี 1 การวางแผน การประเมินความต้องการจ าเป็นท่ีมีประสทิธิภาพเร่ิม
จากการก าหนดเป้าหมายและวางกรอบงานท่ีต้องการค้นหาค าตอบ เช่น การประเมินความ
ต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม ผู้ ประเมินต้องก าหนดกลุ่มผู้ เข้าอบรม หรือผู้ เรียนว่าคือใคร 
ลกัษณะเป็นอย่างไร แล้วจึงไปประเมินความต้องการกับกลุ่มนัน้ แต่ถ้าเป็นการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นด้านการเรียนการสอน ต้องศึกษาขอบเขตของหลกัสตูรและสิ่งท่ีหลกัสตูรต้องการ 
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ตามล าดบั หลงัจากนัน้จึงก าหนดขอบเขตเป้าหมาย แล้วเลือกชนิดของความต้องการจ าเป็นเพื่อ
ก าหนดเคร่ืองมือส าหรับรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 

1.4.2 ขัน้ท่ี 2 การรวบรวมข้อมูล ขนาดตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลควรเป็น
ตัวแทนของผู้ ให้ข้อมูลทัง้หมดได้ ไม่จ าเป็นต้องไปสอบถาม สัมภาษณ์  หรือศึกษาทุกคน  
เว้นแต่เป็นการประเมินความต้องการจ าเป็นเฉพาะบุคคล ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมตัง้แต่ร้อยละ 75  
ขึน้ไปจึงจะเป็นข้อมลูท่ีเช่ือถือได้ 

1.4.3 ขัน้ท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูล เม่ือได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้ ประเมินต้อง
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบ่งชีค้วามต้องการจ าเป็น พร้อมจัดล าดับความต้องการจ าเป็นซึ่งอาจใช้
ฐานเศรษฐกิจ ผลกระทบท่ีเกิดขึน้หรือความถ่ีของเหตุการณ์หรือเวลาเป็นเคร่ืองก าหนดในการจัด
อนัดบั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเจตนาของการประเมินในทางการศึกษาให้ใช้กรอบของหลกัสตูรเป็นเกณฑ์ใน
การจดัอนัดบัความต้องการจ าเป็น 

1.4.4 ขัน้ท่ี 4 การรายงานผล ขัน้ตอนสุดท้ายของการประเมินความต้องการ
จ าเป็น คือ การเขียนรายงานเพื่อแสดงว่า ได้มีการประเมินความ ต้องการจ าเป็นอย่างไร  
โดยให้รายละเอียดเก่ียวกับจุดประสงค์ของการประเมินความต้องการจ าเป็น วิธีด าเนินการ  
ข้อสรุปอนัดบัความต้องการจ าเป็นท่ีได้และข้อเสนอแนะท่ีสอดคล้องกบัข้อมลูท่ีน าเสนอ 

สุวิมล  ว่องวาณิช (2558) อธิบายไว้ว่า กระบวนการวิจัยประเมินความต้องการ
จ าเป็นโดยทัว่ไปประกอบด้วยขัน้ตอนการด าเนินงานท่ีจ าแนกออกได้เป็น 5 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

1.4.1 การศกึษาสิง่ท่ีมุ่งหวงั (what should be) 
1.4.2 การศกึษาสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงในปัจจุบนั (what is) 
1.4.3 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้อมูลท่ีได้จากข้อ 1.4.1 และ 1.4.2 

และจดัล าดบัความส าคญัของผลท่ีเกิดขึน้เพื่อก าหนดเป็นความต้องการจ าเป็น 
1.4.4 การวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความแตกต่างในข้อ 1.4.3 และจัดล าดับ

ความส าคญัของสาเหตท่ีุท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น 
1.4.5 การศึกษาและก าหนดแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากสาเหตุท่ีท าให้

เกิดความต้องการจ าเป็นท่ีวิเคราะห์ได้จากข้อ 1.4.4 
แม็คคาวเลย์ (McCawley, 2009) ได้น าเสนอขัน้ตอนการประเมินความต้องการ

จ าเป็นไว้ทัง้หมด 7 ขัน้ตอน ดงันี ้
1.4.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ ต้องการศึกษาอะไรจากการประเมินความ

ต้องการจ าเป็น 
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1.4.2 การเลือกกลุ่มเป้าหมาย ต้องการประเมินความต้องการจ าเป็นจากใคร 
หรือต้องการให้ข้อมลูแก่ใคร 

1.4.3 การเก็บข้อมูล ควรเลือกวิธีการเก็บข้อมูลอย่างไรเพื่อจะให้ได้ในสิ่ งท่ี
นกัวิจยัต้องการรู้ 

1.4.4 การเลือกกลุม่ตวัอย่าง หมายถึง ควรเลือกอยา่งไรจึงจะได้กลุม่ตวัอย่างท่ี
สามารถอ้างอิงไปยงักลุม่เปา้หมายหรือกลุม่ประชากรทัง้หมดได้ 

1.4.5 การเลือกเคร่ืองมือในการวิจัย หมายถึง การเลือกเคร่ืองมือและเทคนิคท่ี
เหมาะสมกบัการเก็บข้อมลู 

1.4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล หมายถึง เลือกวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมกับ
รูปแบบการวิจยั 

1.4.7 การติดตามผล หมายถึง การจัดการกับข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ สรุป 
อภิปราย เพื่อน าไปสูก่ารวางแนวทางเพื่อพฒันาในอนาคต 

จากท่ีกล่าวมา ผู้ วิจัยได้อ้างอิงขัน้ตอนการประเมินความต้องการจ าเป็นจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะกรรมการโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์  (2558)  
เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจยั โดยมีทัง้หมด 4 ขัน้ตอน ได้แก่ การวางแผน การรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลู และ การรายงานผล 

1.5 วิธีการที่ใช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็น 
วิธีการท่ีใช้ในการประเมินความต้องการจ าเป็นมีด้วยกนัหลากหลายวิธี ซึง่ในการวิจัย

ในครัง้นีผู้้ วิจัยได้เลือกใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี ได้แก่ การส ารวจ และการจัดล าดับ
ความส าคญั ซึง่สวุิมล  วอ่งวาณิช (2558) ได้อธิบายไว้ ดงันี ้

1.5.1 การส ารวจ การระบุความต้องการจ าเป็นท่ีด าเนินการกันส่วนใหญ่ 
ใช้วิธีการส ารวจเรียกว่า การส ารวจความต้องการจ าเป็น (needs survey) วิธีการท่ีใช้ในการ
รวบรวมข้อมลู ได้แก่ การใช้แบบสอบถาม การสมัภาษณ์ การสงัเกต มีรายละเอียด ดงันี ้

1.5.1.1 การใช้แบบสอบถาม วิธีการท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความ
ต้องการจ าเป็นโดยใช้แบบสอบถามสามารถท าได้ทางไปรษณีย์ การสอบถามทางโทรศัพท์ 
การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามถือว่าเป็นการประเมินความต้องการจ าเป็นท่ีเน้นการศึกษา  
จากกลุม่เปา้หมายขนาดใหญ่และกว้าง และลกัษณะข้อมูลท่ีได้เป็นการแสดงความรู้สกึหรือความ
คิดเห็นตามการรับรู้ของผู้ตอบ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการระบุความต้องการจ าเป็นด้วยแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ก าหนดรูปแบบการตอบเป็นมาตรประมาณค่า ซึ่งมีทัง้รูปแบบการตอบสนองเด่ียว 
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(single response format) คือ การให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความเห็นตามข้อรายการท่ีก าหนดให้
ระบุระดับของความต้องการจ าเป็น และรูปแบบการตอบสนองคู่  (dual response format)  
คือ การให้กลุม่ตวัอยา่งแสดงความเห็นตามข้อรายการท่ีก าหนดให้ระบุระดบัของสภาพท่ีเป็นจริง 
และสภาพท่ีพงึประสงค์ 

1.5.1.2 การสมัภาษณ์ วิธีการส ารวจด้วยการสมัภาษณ์นบัเป็นวิธีการหนึ่งท่ี
คนส่วนใหญ่นิยมใช้เช่นเดียวกับแบบสอบถาม เพราะกระบวนการเก็บข้อมูลด าเนินการได้ง่าย  
ไม่ซบัซ้อน แต่จะใช้เวลาในการเก็บข้อมูล เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลเป็น
รายบุคคล ทัง้นีต้้องมีการเลอืกบุคคลท่ีให้สมัภาษณ์ให้เป็นผู้ ท่ีเข้าใจสภาพบริบทขององค์กร 

1.5.1.3 การสงัเกต การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นโดยใช้การสงัเกต 
จะมีปริมาณการน าไปใช้น้อยกว่าการใช้แบบสอบถามและการสมัภาษณ์ เน่ืองจากสิน้เปลอืงเวลา
และมีความซบัซ้อนในการวิเคราะห์ข้อมลูมากกวา่ 

1.5.2 การจัดล าดบัความส าคญั (priority setting) เป็นขัน้ตอนสุดท้ายของการ
ระบุความต้องการจ าเป็น การวิเคราะห์สาเหตุ และการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะท า
ให้การประเมินความต้องการจ าเป็นมีความสมบูรณ์ สามารถน าผลไปใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุ
และวิธีการแก้ไขต่อไป เทคนิคท่ีใช้ในการจัดล าดับความส าคญัของความต้องการจ าเป็น ได้แก่ 
เทคนิคการจัดล าดบัส าหรับข้อมลูแบบการตอบสนองเด่ียว และเทคนิคการจัดล าดบัส าหรับข้อมูล
แบบการตอบสนองคู่ ทุกวิธีมีการด าเนินการคล้ายคลงึกัน ประกอบด้วยขัน้ตอนการด าเนินการ
ส าคัญ คือ การให้คะแนนความส าคัญตามวิธีการท่ีก าหนด การจัดเรียงล าดับความส าคัญ  
และการสรุปผลการจัดล าดบัความส าคญั ความแตกต่างของสองวิธีนีอ้ยู่ท่ีขัน้ตอนการให้คะแนน
ความส าคญัตามวิธีการท่ีก าหนด และการจดัเรียงล าดบัความส าคญั  

ในงานวิจัยฉบับนีผู้้ วิจัยได้เลือกรูปแบบการให้ข้อมูลแบบการตอบสนองคู่ 
(dual-response format) ซึ่งมกัปรากฏในแบบสอบถามท่ีมีข้อความให้ตอบในรูปมาตราประมาณ
ค่า โดยให้ระบุข้อมูลทัง้สองชุด คือ ระดบัของสภาพท่ีเป็นอยู่จริงและสภาพท่ีควรจะเป็น วิธีการ  
จัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าโดยเทคนิคแบบการตอบสนองคู่สามารถท าได้
หลายวิธี โดยผู้วิจยัได้ใช้วิธี Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง 
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วิธี Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง เป็นวิธีการท่ีหาค่าผลต่างของ 
(I - D) แล้วหารด้ายคา่ D เพื่อควบคมุขนาดของความต้องการจ าเป็นให้อยู่ในพิสยัท่ีไม่มีช่วงกว้าง
มากเกินไป และให้ความหมายเชิงเปรียบเทียบ เม่ือใช้ระดบัของสภาพท่ีเป็นอยู่เป็นฐานในการ
ค านวณคา่อตัราการพฒันาเข้าสูส่ภาพท่ีคาดหวงัของกลุม่ การหาคา่ PNImodified ใช้สตูรดงัตอ่ไปนี ้

PNImodified  =  (I - D) / D 
เม่ือ I  =  Importance 
  D  = Degree of Success  

จากท่ีกล่าวมา ผู้ วิจัยได้เลือกใช้แบบสอบถามการให้ข้อมูลแบบการตอบสนองคู่ 
เพื่อศึกษาระดับของสภาพท่ีเป็นอยู่จริงและสภาพท่ีควรจะเป็น แล้วน ามาจัดล าดบัความส าคัญ
ของความต้องการจ าเป็นโดยใช้วิธี Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง 

1.6 การวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจ าเป็น 
สาเหตุของความต้องการจ าเป็นในทางการศึกษามีปัจจัยเก่ียวข้องหลายประการ  

โดยสวุิมล  วอ่งวาณิช (2558) ได้อธิบายไว้วา่ วิธีการวิจยัท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น
สามารถด าเนินการได้ทัง้การใช้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยปกติการใช้ข้อมูลเชิง
ปริมาณจะใช้กบัการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นกับตวัอย่างวิจยัขนาดใหญ่และมีเหตผุลรองรับ
ท่ีหนักแน่นพอสมควร มีการสร้างเค ร่ืองมือ ท่ีครอบคลุมประเด็นเก่ียวกับสาเหตุต่าง ๆ  
ตามท่ีนกัวิจัยก าหนด และมักใช้การวิเคราะห์ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ตวัอย่างเทคนิคท่ีใช้
ในการวิเคราะห์สาเหตคุวามต้องการจ าเป็น มีดงันี ้

1 .6 .1  เทค นิ คแผนภู มิ ก้ า งปลา  (Fishboning Technique) เป็ น วิ ธี ท่ี ง่ าย 
และมีประสิทธิผลส าหรับการวิเคราะห์สาเหตุ จะใช้ได้ดีในกรณีท่ีมีสาเหตุของปัญหาค่อนข้างน้อย 
หากมีสาเหตุมากควรใช้วิธีอ่ืนซึ่งจะให้ผลท่ีเหมาะสมกว่า มีข้อดี คือ สามารถประยุกต์ใช้กับการ
ด าเนินงานในองค์กรต่าง ๆ ทัง้ทางอตุสาหกรรม ทางธุรกิจ หรือทางการศึกษา ผู้ เข้าร่วมใน
กระบวนการจะรู้สึกมีความสนุกสนานในระหว่างการด าเนินงาน โดยปกติใช้เวลาประมาณ  
1-2 ชั่วโมง และทุกคนจะรู้สกึมีส่วนร่วมในกระบวนการและเป็นเจ้าของความคิดและผลท่ีได้รับ
จากการใช้เทคนิคดังกล่าว และข้อจ ากัดในการใช้เทคนิคแผนภูมิก้างปลา คือ ในกระบวนการ
ดังกล่าวมักไม่ได้ค านึงถึงล าดับการเกิดของปัญหา และอาจให้ความตรงต ่า ควรปรับแก้  
ด้วยการท าซ า้หลายครัง้และอาจใช้กลุ่มผู้ เข้าร่วมมากกว่า 1 กลุ่ม เพื่อให้มั่นใจในความเท่ียง 
และความตรงของผลท่ีได้รับ (สวุิมล  วอ่งวาณิช, 2558)  
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1.6.2 เทคนิคการวิเคราะห์ FTA (Fault Tree Analysis) ในบางงานวิจัยเรียก 
ช่ือวิธีนีว้่า การวิเคราะห์ฟอลต์ทรี เป็นวิธีการท่ียึดระบบเป็นศูนย์กลางการด าเนินงาน โดยการ
กระตุ้ นให้ผู้ เก่ียวข้องสร้างความคิดในรูปโครงข่ายขององค์ประกอบต่าง ๆ FTA เป็นวิธีการท่ี
ซบัซ้อนหากเทียบกับวิธีวิเคราะห์สาเหตุวิธีอ่ืน แต่นับว่าเป็นวิธีวิเคราะห์สาเหตุท่ี มีพลงัมากท่ีสุด  
เน่ืองจากให้ผลการวิเคราะห์ท่ีท าให้เห็นความผิดพลาดหรือความล้มเหลวซึ่งถือว่าเป็นการประเมิน
ความเสีย่งรูปแบบหนึ่ง จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ FTA อยู่ท่ีการรู้และหาทางหลีกเลี่ยงปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีอาจน าไปสู่ความล้มเหลว ในขณะท่ีข้อจ ากัดของเทคนิคการวิ เคราะห์ FTA คือ  
ต้องใช้ทกัษะและเวลาในการวิเคราะห์มากกว่าการใช้แผนภูมิก้างปลา ใช้เวลาหลายวนัตัง้แตก่าร
สร้างแผนภาพต้นไม้ การเก็บข้อมลูเก่ียวกบัสาเหตตุา่ง ๆ ท่ีสง่ผลตอ่เหตกุารณ์ท่ีไม่พงึประสงค์เพื่อ
ก าหนค่าความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์  ประเด็นท่ีเป็นข้อจ ากัดอีกประการหนึ่ง คือ  
การก าหนดค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ในบริบททางการศึกษาจะหาข้อมูลเชิงประจักษ์ได้
ยาก ไม่เหมือนทางวิศวกรรมศาสตร์ท่ีสามารถก าหนดโอกาสในการเกิดเหตุการณ์หรือสาเหตท่ีุท า
ให้เกิดผลเสียหายได้ง่ายและเป็นคา่ท่ีถกูต้องเป็นจริง แตใ่นบริบทของการศึกษาไม่สามารถระบุได้
ชดัวา่ โอกาสของการเกิดเหตกุารณ์หรือสาเหตุท่ีน าไปสูค่วามล้มเหลวมีค่าเทา่ใด มักใช้ความรู้สกึ
ของคนท่ีเก่ียวข้องตดัสนิ คา่ท่ีได้จึงไม่ถกูต้อง 100%  

1.6.3 การวิเคราะห์ลิสเรล (LISREL Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความสมัพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นท่ีใช้เพื่อระบุเส้นทางอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุ โดยการทดสอบความ
กลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์กับโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงทฤษฎีของตัวแปรท่ีเก่ียวข้อง  
เป็นวิธีการทางสถิติท่ีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการก าหนดค่าพารามิเตอร์เก่ียวกับเส้นทาง
อิทธิพล (path analysis) ของตัวแปรปัจจัยท่ีส่งผลต่อตัวแปรตาม และก าหนดค่าแสดงความ
สอดคล้องกลมกลืนของข้อมูล (goodness of fit) โดยใช้การทดสอบค่าไคสแควร์ และสถิติอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง การวิเคราะห์นีจ้ะใช้ได้ต่อเม่ือผู้วิจัยมีทฤษฎีท่ีต้องการทดสอบท่ีเข้มแข็ง มีการศึกษา
เอกสารท่ีเก่ียวข้องอย่างลึกซึง้ เม่ือน ามาประยุกต์ใช้กับการประเมินความต้องการจ าเป็นก็ยงัมี
ข้อจ ากัดในบางบริบทหรือบางสาระ หากประเด็นท่ีต้องการก าหนดความต้องการจ าเป็นนัน้ยงัไม่มี
ทฤษฎีรองรับหนกัแน่น ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบทุกตัวแปรท่ีอยู่ในโมเดล และหากเป็นความ
ต้องการจ าเป็นของคนในองค์กรขนาดเล็ก ข้อมูลท่ีจัดเก็บได้อาจไม่เพียงพอท่ีจะน าการวิเคราะห์ 
ลิสเรลมาใช้ได้อย่างเหมาะสม เน่ืองจากเทคนิคนีต้้องอาศัยขนาดตัวอย่างวิจัยจ านวนมาก
พอสมควรโดยเฉพาะกรณีท่ีโมเดลเชิงสาเหตมีุความซบัซ้อนมีตวัแปรภายในและภายนอกหลายตวั  
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1.7 ประโยชน์ของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  คณะกรรมการโครงการสารานุกรมศึกษาศาสตร์ 

(2558) กลา่วว่า การประเมินความต้องการจ าเป็นให้ประโยชน์สงูสดุตรงท่ีผู้ประเมินสามารถรู้จุดท่ี
ต้ อ งส น อ งต อ บ เด่ น ชั ด  ซึ่ ง ส า ม า รถ แ ก้ ปั ญ ห า ห รือ ต อ บ ส น อ ง ไ ด้ ต ร งป ร ะ เด็ น  
ในทางการศกึษาน ามาใช้ใน 3 กรณี คือ 

1.7.1 การฝึกอบรมหรือพฒันาบุคลากร การประเมินความจ าเป็นในการฝึกอบรม
นีจ้ะให้ประโยชน์ในแง่ของการด าเนินการฝึกอบรมท่ีคุ้มทุน ซึ่งในทางปฏิบติัผู้จัดมกัจะละเลยการ
ประเมินความต้องการจ าเป็นเพราะต้องใช้เวลา งบประมาณ และการมีสว่นร่วมจากผู้ ให้ข้อมูล 
มกัใช้วิธีวิเคราะห์เป้าประสงค์ (goal analysis) ซึ่งสะดวกและง่ายกว่า แต่ปัญหาของการวิเคราะห์
เป้าประสงค์อยู่ท่ีความต้องการจ าเป็นท่ีได้มักไม่ตรงชัดตามข้อเท็จจริง เพราะมีปัจจัยแทรกซ้อน
หลายประการ เช่น ความต้องการของผู้บริหารเอง หรือเป็นความต้องการตามกระแส 

1.7.2 การเรียนการสอน การประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้ เรียนจะช่วยให้
ผู้ สอนสามารถเลือกเร่ืองท่ีผู้ เรียนต้องการเรียนท่ีแท้จริงและสามารถจัดหาวิธีการท่ีเหมาะสม
ส าหรับผู้ เรียนให้สอดคล้องกับความสนใจ บุคลิกภาพ และความมุ่งหวงัของผู้ เรียนท่ีต้องการได้ 
นอกจากนีก้ารประเมินความต้องการจ าเป็นยงัช่วยให้ผู้สอนสามารถผสมผสานวิธีการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผลเข้าด้วยกนัอยา่งมีความหมาย ไม่วา่จะเป็นการประเมินความต้องการ
จ าเป็นโดยทางตรง เช่น การสงัเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้ เรียน การสมัภาษณ์ หรือการทดสอบ 
หรือเป็นการประเมินความต้องการจ าเป็นทางอ้อมท่ีได้จากระเบียนสะสม ผลงาน รายงาน  
หรือจากการตอบแบบสอบถาม ผลของข้อมูลท่ีได้จะช่วยให้ผู้สอนสามารถสนองความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลของผู้ เรียนและพฒันาผู้ เรียนสูจุ่ดประสงค์ของการเรียนรู้ท่ีต้องการได้ 

1.7.3 การพฒันาหลกัสตูร ความต้องการจ าเป็นจะเป็นสิ่งบง่ชีท่ี้ส าคญัอยา่งหนึ่ง
ท่ีบอกถึงจุดอ่อน หรือสิ่งท่ีจ าเป็นต้องสร้างเสริมให้หลกัสตูร โดยเฉพาะความต้องการจ าเป็นของ
สังคมจะเป็นตัวบ่งชีส้าระ หลักสูตร เช่น ในโลกสังคมสารสนเทศ ผู้ เรียนต้องเรียนรู้การใช้
คอมพิวเตอร์ ครูจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็น ดงันัน้ในการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาและพฒันา
หลกัสตูรผลิตครูต้องมีวิชาเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น การประเมินความต้องการจ าเป็นจะเป็น
ตวัแนะให้นกัการศึกษา นกัวิชาการด้านการศึกษาสามารถพฒันาหลกัสตูรวิชาชีพ และหลกัสตูร
การศกึษาได้ตรงกบัความต้องการจริงของบุคคล สงัคมและประเทศได้ 
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สุวิมล  ว่องวาณิช  (2558) กล่าวว่า  การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น 
มีความส าคัญส าหรับการวางแผนแบบครบวงจร เป็นกระบวนการท่ีส าคัญและมีประโยชน์
ดงัตอ่ไปนี ้

1.7.1 การวิจัยป ระเมิ นความ ต้องการจ าเป็น  เป็น เค ร่ืองมือบ ริหารท่ี มี
ประสิทธิภาพ ท าให้สามารถก าหนดแผนงานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน  
ป้องกันการสญูเสียทรัพยากรกับการด าเนินงานท่ีไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์การด าเนินงานมาอย่าง
แท้จริง 

1.7.2 ผลท่ีได้จากการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น เป็นข้อมูลท่ีสะท้อน
สภาพบริบทท่ีเกิดขึน้ของหน่วยงาน ข้อมูลดังกล่าวเป็นพืน้ฐานส าคัญท่ีน าไปสู่การวางแผน  
การก าหนดแนวทางการพฒันาองค์กรให้สอดคล้องกบัสภาพท่ีเกิดขึน้ และสนองความต้องการของ
องค์กร กล่าวได้ว่า นักวิชาการใช้ข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นในการ
ก าหนดนโยบาย ใช้เป็นข้อมูลสนบัสนุนการตดัสินใจเก่ียวกับการบริหารจัดการองค์กรทุกขัน้ตอน 
ใช้ในการสร้างความสมัพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับองค์กร และระหว่างองค์กร 
นอกจากนี ้ข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัประเมินความต้องการจ าเป็นยงัสามารถใช้เป็นหลกัเทียบในการ
ด าเนินงาน น ามาช่วยก าหนดวตัถุประสงค์ของการด าเนินงานให้มีความชัดเจน และมั่นใจได้ว่า
วตัถปุระสงค์ดงักลา่วสอดคล้องกบัความต้องการขององค์กรนัน้อยา่งแท้จริง 

1.7.3 การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น เป็นกระบวนการท่ี เกิดขึ น้ 
ในทกุขัน้ตอนของการด าเนินงานท่ีน าไปสูก่ารพฒันาองค์กรตัง้แต่ขัน้ตอนแรก ซึง่เป็นจุดเร่ิมต้นของ
การปฏิบติังานและพฒันาโครงการ การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นจะช่วยก าหนดเป้าหมาย
ขององค์กรจากผลการวิจัยซึ่ งแสดงความต้องการจ า เป็นของลูกค้าและ/ห รือองค์กร  
ขัน้ตอนระหว่างการด าเนินงาน การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้
การปฏิบติังานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนด และขัน้ตอนสดุท้าย การวิจยัประเมินความต้องการจ าเป็น
เป็นกระบวนการท่ีช่วยกระตุ้นให้เกิดผลกระทบจากโครงการ ท าให้การพฒันาการศึกษาได้รับการ 
ชีแ้นวทางจากฐานข้อมูลท่ีมีอยู่ ท าให้สามารถวดัการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบติังานในช่วงเวลา
หนึง่ 

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ การประเมินความต้องการจ าเป็น เป็นการสะท้อนให้รับรู้ถึง
ปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในองค์กรอย่างแท้จริง น ามาซึ่งการวางแผน ปรับปรุง และพฒันาโครงสร้าง
ตา่ง ๆ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางท่ีดีขึน้ เช่น การพฒันาหลกัสตูร การปรับปรุงวิธีการสอนให้เหมาะ
แก่ผู้ เรียน การก าหนดนโยบายในการบริหาร เป็นต้น 
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2. การมีส่วนร่วม 

2.1 ความหมายของการมส่ีวนร่วม 
กสุโตวา (Gustova, 1992) ได้กลา่ววา่ การมีสว่นร่วมเป็นกระบวนการท่ีบุคคลเข้าไป

มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการด าเนินงาน เป็นส่วนท่ีบุคลากรต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ประสานงานการบริหารงานและการพฒันางาน 

นรินทร์ชยั  พฒันพงศา (2547) ได้กลา่วว่า การมีสว่นร่วม คือ การท่ีฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด
ไม่เคยเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเข้าร่วมการตดัสินใจ หรือเคยเข้ามาร่วมด้วยเล็กน้อยได้เข้า
ร่วมด้วยมากขึน้ เป็นไปอย่างอิสรภาพ เสมอภาค มิใช่เพียงมีสว่นร่วมอย่างผิวเผินแต่เข้าร่วมด้วย
อยา่งแท้จริง และการเข้าร่วมนัน้ต้องเร่ิมตัง้แตข่ัน้แรกจนถึงขัน้สดุท้ายของโครงการ 

เจิมศกัด์ิ  ป่ินทอง (2550) ได้กล่าวว่า การมีสว่นร่วม คือ การท่ีกลุ่มของประชาชน
ก่อให้เกิดการรวมตัวท่ีสามารถจะกระท าการตัดสินใจใช้ทรัพยากรและมีความรับผิดชอบ  
ในกิจกรรมที่จะกระท าโดยกลุม่ 

ธร  สนุทรายุทธ (2551) ได้กล่าวว่า การบริหารแบบมีสว่นร่วม คือ การเปิดโอกาส 
ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้มีสว่นเก่ียวข้องในการปฏิบติังาน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม  
ในลักษณ ะของการร่วม รับ รู้ ร่วม คิด ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  ตลอดจนการประเมินผล 
โดยทุกฝ่ายได้ส านึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบร่วมกันอันจะน าไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ 

จันทรานี  สงวนนาม (2553) ได้กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง  
การท่ีบุคคลได้มีสว่นเก่ียวข้องในการปฏิบติังาน ทัง้ในด้านการแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ 
และการปฏิบติังาน ตลอดจนการประเมินผล 

จอมพงศ์  มงคลวนิช (2556)ได้กลา่วว่า การมีสว่นร่วม คือ การเปิดโอกาสให้บุคคลมี
ความเช่ือมโยงใกล้ชิดกับการด าเนินกิจการและการตัดสินใจ ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อการขับเคลื่อน
องค์กร หรือเครือข่าย เพราะมีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่างดี ผู้ ท่ีเข้ามามีสว่นร่วมย่อมเกิดความ
ภาคภูมิใจท่ีได้เป็นสว่นหนึ่งของการบริหาร ความคิดความเห็นถูกรับฟัง ละน าไปปฏิบัติเพื่อการ
พฒันา 

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ การมีสว่นร่วมคือ การท่ีสมาชิกทกุคนในองค์กรเข้ามามีสว่น
เก่ียวข้องหรือมีบทบาทในการคิด การวางแผน การตดัสนิใจ รวมทัง้การปฏิบติังานในขัน้ตอนตา่ง ๆ 
ในฐานะผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
บรรลวุตัถปุระสงค์ และเกิดประโยชน์สงูสดุ 
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2.2 ความส าคัญของการมส่ีวนร่วม 
สจิุนต์  ดาววีระกลุ (2544) ได้กลา่วถึงความส าคญัของการมีสว่นร่วมไว้วา่ 

2.2.1 เป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานอันชอบธรรมของคนทุกคนท่ีต้องเคารพและให้การ
ยอมรับยกย่อง โดยการให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีสว่นร่วมในการแสดงออกเก่ียวกับการ
ปรับปรุงวิถีชีวิตของเขา 

2.2.2 งานพัฒนาเป็นงานท่ีต้องเก่ียวข้องกับประชาชนเป็นจ านวนมาก  
จ าเป็นจะต้องให้คนหมู่มากเหลา่นีมี้สทิธ์ิมีเสยีงในการแสดงออก 

2.2.3 กลยุทธ์ทัง้หลายในการพัฒนาท่ีผ่านมา ยังไม่สามารถส่งผลถึงกลุ่ม
ประชาชนผู้ ด้อยโอกาสและยากจน และในทางตรงกนัข้ามกลบัสง่ผลให้กลุม่คนผู้ได้เปรียบมีโอกาส
มากขึน้จึงจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ในการพัฒนาใหม่ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนมากขึน้ 

2.2.4 ประสบการณ์ ท่ีผ่านมาได้พบว่า มีโครงการจ านวนไม่น้อยท่ีประสบ
ความส าเร็จโดยอาศยัวิธีให้ประชาชนมีสว่นร่วมในรูปของการรวมกลุม่และจดัตัง้องค์กรประชาชน 
ในขณะเดียวกันก็มีตวัอย่างของโครงการท่ีล้มเหลวจ านวนมาก อันเน่ืองมาจากไม่เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีสว่นร่วม 

2.2.5 การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเร่ืองของการปฏิบัติการเป็นกลุ่ม  
หรือของกลุม่ (Group Action) อันเป็นผลมาจากความรู้สกึผกูพนัของสมาชิกแต่ละคนท่ีเข้ามาร่วม
เพื่อพิทกัษ์ประโยชน์ของเขาและในขณะเดียวกันก็ได้ประโยชน์แก่สว่นรวมด้วย การมีสว่นร่วมจึง
เป็นสิง่จ าเป็น 

2.2.6 การมีสว่นร่วมของประชาชน เป็นตวัชีว้ดัการพฒันาชุมชน ยิ่งประชาชนเข้า
มามีสว่นร่วมมากเทา่ใด ยิ่งแสดงวา่ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการพฒันามากยิ่งขึน้ 

2.2.7 ประชาชนย่อมรู้ดีว่าตนเองก าลงัต้องการอะไร มีปัญหาอะไร และอยากจะ
แก้ปัญหาอย่างไรถ้าให้โอกาสแก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาย่อมช่วยให้
โครงการตา่ง ๆ สนองความต้องการของประชาชนได้ดีกวา่ 

2.2 .8  การมี ส่วน ร่วมขอ งประชาชนช่ วยให้การปฏิบั ติ การทางสังคม  
(Social Action) เป็นไปอย่างสงบสนัติ ก่อให้เกิดรูปแบบการเปลี่ยนแปลงท่ีมีระเบียบเป็นระบบ  
และเป็นท่ียอมรับทกุฝ่าย 

2.2.9 เป็นนโยบายของรัฐในปัจจุบันท่ีให้โครงการท่ีลงสูช่นบทต้องให้ประชาชน 
มีสว่นร่วมเพิ่มขึน้ตามปรัชญาของการพฒันา 
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ถวิล  มาตรเลีย่ม (2545) ได้อธิบายการมีสว่นร่วมมีความส าคญั ดงันี ้
2.2.1 การมี ส่วน ร่วม เป็ นการระดมสรรพก าลังมนุษ ย์  สามารถน า เอา

ประสบการณ์ ความรู้และทกัษะของแตล่ะคนมาใช้ในการวางแผน ท าให้ได้แผนงานท่ีดีสมบูรณ์ขึน้ 
และน าไปปฏิบติัจะประสบผลส าเร็จได้ดีขึน้เช่นกนั 

2.2.2 การมีส่วนร่วมท าให้คุณภาพการตัดสินใจสูงขึน้ และท าให้ได้แผนงาน 
ท่ีเกิดจากหลาย ๆ ทศันะและหลากหลายผู้ช านาญการ/ผู้ เช่ียวชาญ 

2.2.3 การมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ี  
ท าให้เกิดพันธะสญัญาพร้อมท่ีจะให้ตรวจสอบ ตลอดจนช่วยให้เกิดการสนับสนุนในการน าไป
ปฏิบติั และร่วมรับผิดชอบในผลลพัธ์ 

2.2.4 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจเป็นมรรควิธีหนึ่งในการ
พัฒนาหรือเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในทีมงาน  
และสร้างความเป็นน า้หนึง่ใจเดียวในองค์กร 

2.2.5 การมีสว่นร่วมในการบริหาร เปิดโอกาสให้แต่ละบุคคล กลุม่บุคคลเพิ่มพูน
ประสบการณ์ในวิชาชีพและเสาะแสวงหาแนวทางพฒันาวิชาชีพของตนเอง  

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การมีสว่นร่วมของสมาชิกทุกคน มีความส าคัญต่อองค์กร
หรือชุมชนเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากสมาชิกมีโอกาสได้แสดงออกถึงความคิด ความรู้สกึ หรือความ
ต้องการท่ีแท้จริงของตนเอง ท าให้องค์กรหรือชุมชนรู้จุดดีจุดด้อย รวมทัง้จุดท่ีควรแก้ไข  
เป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาโครงการตา่ง ๆ ภายในองค์กรหรือชุมชน 

2.3 ลักษณะการมส่ีวนร่วม 
นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา (2547) ได้อธิบายลักษณะของการมีส่วนร่วมท่ีประยุกต์ 

จาก Brenes (1994) มีประเด็นส าคญั 10 ประการ  
2.3.1 ระยะเวลาและสถานท่ีในการมีสว่นร่วมกับโครงการ ควรให้ผู้ มีสว่นได้เสีย

เข้ามามีส่วน ร่วมให้ต่อ เน่ืองตามวงจรชีวิตของโครงการ ตั ง้แต่ เ ร่ิม ต้นจนโครงการยุ ติ  
หรือหากคณะผู้บริหารเห็นว่าเหมาะสมก็ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีแต่ละคนเก่ียวข้องด้วยจริง ๆ 
เทา่นัน้ก็ได้ 

2.3.2 การมีสว่นร่วมนัน้มีมติทัง้ด้านปริมาณและคุณภาพ โดยทางด้านปริมาณ 
ถ้ามีคนมามีสว่นร่วมมากก็ท าให้ความสมัพันธ์ระหว่างกันดีขึน้มาก จากนัน้ท าให้องค์ทางสงัคม 
ก่อตวัขึน้ สว่นทางด้านคณุภาพควรให้มีสว่นร่วม มีมติ ท่ีจะขดัขวางความสมัพนัธ์ท่ีไม่เทา่เทียมกัน
ระหวา่งบุคคล หรือความเป็นนายบา่วกนัให้มีสว่นร่วมเสมอภาคกนั จึงจะถือวา่มีคณุภาพดี 
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2.3.3 จะให้การมีส่วนร่วมเป็นเป้าหมายปลายทาง (an end) หรือจะให้เป็น
แนวทาง (a mean) คือจะให้เพียงบุคคลต่าง ๆ เข้ามาเก่ียวข้องก็พอใจคิดว่าบรรลุวัตถุประสงค์ 
บางสิ่งแล้ว หรือจะพิจารณาว่าการมีส่วนร่วมเป็นแนวทางท่ีจะต้องท าให้ดี โดยตอบให้ได้ว่า  
“หลงัการมีสว่นร่วมแล้วจะมีอะไรดีขึน้ อะไรควรเกิดข้นอีกบ้าง” อนัเป็นการค านงึถึงการมีสว่นร่วม
ท่ีเป็นวิธีการหรือกระบวนการท่ีต้องด าเนินไปอยา่งมีคณุภาพ ซึง่ท าให้งานเกิดความส าเร็จดียิ่งขึน้ 

2.3.4 การมีสว่นร่วมนีต้ามธรรมชาติการเกิดขึน้ไม่สม ่าเสมอหรือตลอดเวลาก็ได้ 
เช่น เวลาเกิดภยัพิบัติคนก็มาช่วยกัน เม่ือหมดภยัแล้วก็แยกกันกลบัไปเช่นเดิม แต่ถ้าตัง้องค์กร
ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมแก้ปัญหาในภยัพิบติัต่าง ๆ ในพืน้ท่ีกว้างขวางขึน้อาจต้องการตวัแทน
ประชาชนมีส่วนร่วมในเวลาท่ียาวนานขึน้ และอาจใช้วิธีการมีจดหมายข่าวแจ้งเร่ืองไปยัง
ประชาชนทัว่ไปก็ได้ 

2.3.5 การมีสว่นร่วมเป็นกระบวนการทางสงัคมและทางการศกึษา ซึง่หากเกิดขึน้
ได้คือให้มีการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ซึ่งกนัและกันไปด้วย จะเป็นเสมือนการให้การศกึษา แก่สงัคมใน
ขณะเดียวกนั แตห่ลายโอกาสต้องให้ความพร้อมในแตล่ะเร่ืองต้องใช้เวลารอคอยบ้างเช่นกนั 

2.3.6 สถานการณ์การมีส่วนร่วมนัน้ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมท่ีแข็งขัน  
มิใช่เกิดขึน้จากการออกค าสัง่ แตจ่ะต้องสร้างขึน้เอง จะให้มีผู้มาสัง่วา่มาร่วมกนัให้เต็มท่ี แล้วคนก็
มาร่วมคงไม่ค่อยเกิดขึน้ได้ การมีสว่นร่วมมักต้องใช้ความพยายามให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน เกิดแนวคิดประชาสังคม มีจิตสาธารณะ เคารพความหลากหลายทางความคิด  
เพราะท าให้มมุมองกว้างขึน้ และเกิดความรอบคอบขึน้ จนเป็นวิถีชีวิตประจ าวนัของประชาชน 

2.3.7 มีคณะผู้ บ ริหารการมีส่วนร่วมพิจารณา เพื่อวางแผนด าเนินการให้
เหมาะสมว่าจะให้บุคคลใด กลุ่มใด เข้ามามีส่วนร่วมเม่ือใด และวิธีใด ฯลฯ โดยคณะผู้บริหาร 
การมีสว่นร่วมนีค้วรมีตวัแทนผู้ได้รับผลกระทบในจ านวนมากพอควรจะให้มีความหลากหลายมาก
พอ 

2.3.8 การมีสว่นรับรู้สภาพปัญหาโดยมีสว่นร่วมจะท าให้คนในชุมชนได้รู้สภาพท่ี
เป็นจริงมากขึน้ การมีส่วนร่วมเพื่อค้นปัญหา ท าให้เม่ือเห็นปัญหาและจ าน าความมุ่งมั่นท่ีคิด
หาทางแก้ไขด้วยกนัและร่วมแก้ปัญหานัน้ ๆ ได้ จะท าให้เป็นบทเรียนท่ีจะแก้ปัญหากนัเองตอ่ไป 

2.3.9 คนท่ีอยู่ร่วมกันในชุมชนสว่นใหญ่ มิได้ใช้ชุมชนเป็นเพียงท่ีรวมคนคล้าย
เอาก้อนหินมากองรวมกันเทา่นัน้ แตค่นในชุมชนหนึง่ ๆ มักมีความผกูพนัเอือ้อาทรตอ่กนัมีคา่นิยม
ร่วมกนั 



  24 

2.3.10 ควรท าให้การมีสว่นร่วมมีลกัษณะปนอารมณ์ขนัประกอบไปบ้างเพราะใน
สงัคมไทยการมีอารมณ์ขนัจะช่วยให้บรรยากาศการมีสว่นร่วมเกิดขึน้ได้ดี ดังนัน้ในการประชุม  
ถ้าใช้อารมณ์ขนั ดนตรี กีฬา เข้าร่วมด้วยจะสร้างอารมณ์การมีสว่นร่วมเพิ่มขึน้ได้ 

รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ (2550) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมนัน้อาศัยหลักการท่ีว่า
กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีมนษุย์ท าขึน้เป็นกระบวนการซึง่มีขัน้ตอนมากมายและการเข้าร่วมกิจกรรมแตล่ะ
ขัน้ตอนนัน้มีความส าคญัแตกตา่งกนัไปตามลกัษณะของกิจกรรมแตล่ะขัน้ตอนนัน้ การจ าแนกการ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ต า ม ขั ้น ต อ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ต า ม แ น ว คิ ด ข อ ง  โ ค เฮ น  ( Cohen) 
และอพัฮอฟฟ์ (Upnoff) ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) ทัง้การก าหนดความ
ต้องการ และการจัดล าดับความส าคัญ นโยบายและประชากรท่ีเก่ียวข้อง ดังนัน้การตัดสินใจ  
จึงเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตัง้แต่ช่วงเร่ิมต้น ช่วงด าเนินการวางแผน และช่วงการปฏิบติัตามแผน 
ท่ีวางไว้ 

ขัน้ท่ี 2 การมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) ซึง่เป็นองค์ประกอบ
ตา่ง ๆ ของการด าเนินงาน การบริหารงานและประสานงาน 

ขัน้ ท่ี  3  การมีส่วน ร่วม ในการรับผลประโยช น์  (Benefits) ทั ง้ ท่ี เก่ี ยวกับ
ผลประโยชน์ ท่ีส าคัญ ในเชิงป ริมาณและคุณภาพในลักษณะผลประโยชน์ในทางบวก  
และผลกระทบในทางลบและการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุม่ 

ขัน้ท่ี 4 การมีสว่นร่วมในการประเมินผล (Evaluation) สิ่งส าคญัท่ีจะต้องสงัเกต 
คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวงั (Expectation) ซึง่มีอิทธิพล
ตอ่การเปลีย่นแปลงพฤติกรรมของบุคคลในกลุม่ 

ธร  สนุทรายุทธ (2551) ได้แบ่งประเภทของการมีสว่นร่วมและอธิบายลกัษณะของ
การมีสว่นร่วม ซึง่ได้แบง่ประเภทของการมีสว่นร่วมออกเป็น 4 ประเภท 

ประเภทท่ี 1 การมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการ
ตดัสินใจนัน้ประการแรกสดุ คือ การก าหนดความต้องการ และจดัล าดบัความส าคญั แบ่งเป็นการ
ตดัสนิใจในช่วงเร่ิมต้น การตดัสนิใจในช่วงการด าเนินการวางแผน การปฏิบติัตามแผนท่ีวางไว้ 

ประเภทท่ี 2 การมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) ในสว่นนีไ้ด้มา
จากค าถามท่ีว่าใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้าง และจ าท าประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น  
การช่วยเหลอืด้านทรัพยากร การประสานงาน เป็นต้น 
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ประเภทท่ี  3  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  (Benefits) นอกจาก 
จะพิจารณาถึงผลประโยชน์ในเชิงปริมาณ และคุณภาพแล้วจะต้องพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชน์ในกลุม่ด้วย 

ประเภทท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) สิ่งส าคัญจะต้อง
สังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectations)  
ซึง่มีอิทธิพลสามารถแปรเปลีย่นพฤติกรรมของบุคคลในกลุม่ตา่ง ๆ  

พรชัย  ศกัด์ิศิริโสภณ (2555) ได้อธิบายถึงการมีส่วนร่วมไว้ว่า สามารถแบ่งออกได้
เป็น 4 ด้าน คือ ด้านการร่วมวางแผน ด้านการร่วมด าเนินงาน ด้านการร่วมรับผลประโยชน์  
ด้านการร่วมติดตามและประเมินผล 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ลกัษณะการมีสว่นร่วมมีทัง้หมด 4 ด้าน ได้แก่ การมีสว่น
ร่วมในด้านการวางแผน ด้านการร่วมด าเนินงาน ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ และด้านการร่วม
ติดตามและประเมินผล ซึ่งในการเข้าร่วมแต่ละด้านจะมีความส าคัญแตกต่างกันออกไป  
ตามลกัษณะของกิจกรรม 

2.4 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 
สมัฤทธ์ิ  กางเพ็ง (2545) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของการมีสว่นร่วมไว้ ดงันี ้

2.4.1 การมีสว่นร่วมก่อให้เกิดการระดมความคิดและอภิปรายร่วมกันระหว่าง
ผู้ เก่ียวข้อง ท าให้เกิดความคิดเห็นท่ีหลากหลาย ท าให้การปฏิบติัมีความเป็นไปได้มากกวา่การคิด
คนเดียว 

2.4.2 การมีสว่นร่วมในการบริหารมีผลในทางจิตวิทยา คือ ท าให้เกิดการตอ่ต้าน
น้อยลง ในขณะเดียวกนัก็จะเกิดการยอมรับมากขึน้ 

2.4.3 เปิ ดโอกาสให้ มี การสื่ อ สาร ท่ี ดี ก ว่า  สาม ารถแลกเปลี่ยน ข้อมู ล 
และประสบการณ์ในการท างานร่วมกนั ตลอดจนการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั 

2.4.4 เปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานหรือผู้ เก่ียวข้องมีโอกาสได้ใช้ความสามารถ 
และทกัษะในการท างานร่วมกนั เกิดความมีน า้ใจและความจงรักภกัดีตอ่หนว่ยงานมากขึน้ 

2.4.5 การมีสว่นร่วมจะท าให้ผลการปฏิบติังานดีขึน้ การตดัสินใจมีคุณภาพมาก
ขึน้ และสง่เสริมให้มีการปรับปรุงงาน ตลอดจนผู้ ร่วมงานมีความพงึพอใจในการปฏิบติังานมากขึน้ 

นรินทร์ชยั  พฒันพงศา (2547) ได้กลา่วถึงข้อดีของการมีสว่นร่วม ดงันี ้
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2.4.1 ท าให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนกันท ากิจกรรมท าให้แต่ละฝ่าย 
ได้เรียนรู้ซึง่กนัและกนัและแลกเปลีย่นประสบการณ์ ความคิดเห็นซึง่กนัและกนั จนไปสูก่ารยอมรับ
ความแตกตา่งในรูปร่างความรู้ นิสยั คา่นิยมตา่ง ๆ เป็นรากฐานของประชาธิปไตย 

2.4.2 ท าให้งานท่ียากบางอย่างส าเร็จขึน้มาได้ งานหลายอย่างหากท า 
เพียงผู้ เดียวหรือท าน้อยคนอาจไม่ส าเร็จ ต้องให้ผู้ มาร่วมงานมากคนจึงจะส าเร็จ เช่น  
การสร้างบ้านหรืองานบางอย่างต้องการความร่วมมือโดยตลอด เช่น การลดปริมาณขยะ  
จึงต้องให้คนทัง้ชุมชนเห็นด้วยและร่วมกนัปฏิบติั 

2.4.3 ท าให้บุคคลคิดช่วยตัวเอง เพราะถ้ารัฐเป็นฝ่ายท าให้ก็จะรอความ
ช่วยเหลอื หากมาร่วมกนัพิจารณาอาจท าบางสิง่ได้เอง และจะร่วมดแูลรักษาสิง่นัน้มากขึน้ 

2.4.4 ท าให้ความช่วยเหลือนัน้ตรงกับท่ีต้องการ โดยเฉพาะการมีสว่นร่วมในขัน้
การระบุประเด็นปัญหาละความต้องการ จึงไม่เกิดปัญหาท่ีสร้างไว้เพื่อใช้แล้วไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
เช่นการอ่านหนงัสอืในหมู่บ้าน สะพานลอยให้คนข้าม ซึง่ท าแล้วไม่มีผู้ใช้ก็เสยีประโยชน์ไป 

2.4.5 มักท าให้ประหยดัทรัพยากรลงได้ เพราะความช่วยตรงกับความต้องการ 
ท่ีจะใช้จะท า และอาจมีแรงงานจากการมีสว่นร่วมมาช่วยได้ อาจมีบ้างถ้ามีสว่นร่วมจนวุ่นวาย 
ไม่มีการจดัการท่ีดีก็อาจสิน้เปลอืงทรัพยากรมากกวา่ท่ีควร หรืออาจเกิดความเสยีหายก็ได้ 

2.4.6 ท าให้ รู้สึกเป็นเจ้าของ การมาร่วมคิดร่วมท า ท าให้รู้สึกเป็นเจ้ าของ 
ก็มักร่วมกันดูแลรักษาซ่อมแซม และมีความภาคภูมิใจในสิ่งท่ีตนร่วมกันท าขึน้มา สิ่งท่ีบุคคลท า
ร่วมกนัมาจึงอยูค่งทน 

2.4.7 เพิ่มทางเลอืกท่ีดีเพื่อการตดัสนิใจ การได้รับในโครงการอยา่งละเอียดท าให้
ช่วยกันหาทางเลือก (ทางออก) หลายทางท่ีสมบูรณ์และเหมาะสมท่ีสุด ท าให้ เกิดผลเสียหาย
น้อยลงหรือเกิดผลดีมากกวา่ไม่ให้เข้ามามีสว่นร่วม 

2.4.8 เกิดการสร้างฉันทามติ (consensus building) หรือการเห็นพ้องกันขึน้มา
ได้ โดยในประเทศตะวนัตกการมีส่วนร่วมของประชาชน มักท าให้เกิดความเข้าใจระหว่าคู่กรณี 
เกิดการสร้างข้อตกลงท่ีมัน่คง ยืนยงได้ 

2.4.9 ท าให้ชุมชนหรือสงัคมเข้มแข็ง เพราะชุมชนท่ีเข้มแข็งควรต้องมีสว่นร่วมกัน 
ตดัสินใจร่วมดูแลปกครองพิทกัษ์ผลประโยชน์ของชุมชน หรือสงัคมนัน้เองโดยการมีสว่นร่วมคิด
ร่วมท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมเสมอ ๆ ท าให้ชุมชนรู้สกึว่าได้ได้ควบคุมโชคชะตาของ
ตนเอง 
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2.4.10 ท าให้การด าเนินงานของชุมชนหรือสงัคมนัน้โปร่งใส เพราะการมีสว่นร่วม
เพื่อกิจการสาธารณะอยูเ่สมอท าให้ผู้ ท่ีจะทจุริต คดโกงก็หวัน่เกรงกระท าได้ยากขึน้ กลวัพลงัการมี
สว่นร่วมของประชาสงัคม (civil society) แม้นกัการเมือง ข้าราชการระดบัสงูท่ีไม่ค่อยปฏิบติังานก็
กลวัการเสนอให้ออกจากต าแหนง่ โดยประชาชนผู้ มีสทิธิเลอืกตัง้ 

2.4.11 ท าให้บุคคลท่ีอาจยอมรับยากยอมรับโครงการนัน้ได้ โดยยอมรับวา่เม่ือมี
โรงการแล้วตนอาจเสียประโยชน์ไปบ้างแต่เม่ือมีค่าชดเชยท่ีเหมาะสมและคนอ่ืน ๆ ยอมรับ
โครงการนัน้ ก็เห็นแก่ประโยชน์ของคนสว่นใหญ่ 

2.4.12 ทางการเกษตร พบว่า การท่ีเกษตรกรเข้าร่วมกันเป็นสมาชิกองค์กร
การเกษตร ท าให้เกิดการสื่อสารท่ีเป็นประโยชน์แก่สมาชิก และรับบริจาคเจ้าหน้าท่ีของรัฐมากกว่า
ผู้ ท่ีไม่เป็นสมาชิก 

ธร  สนุทรายทุธ (2551) ได้กลา่วถึงประโยชน์ของการบริหารแบบมีสว่นร่วม ดงันี ้
2.4.1 การยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีมากขึน้ ทัง้ท่ีเน่ืองจากบุคคลมีส่วนร่วมใน

การเปลีย่นแปลง เขาจะยอมรับการเปลีย่นแปลงมากขึน้ 
2.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ บังคับบัญชา ผู้ ใต้บังคับบัญชาและผู้ บ ริการ

ตลอดจนผู้ มีสว่นเก่ียวข้องมีความราบร่ืนมากขึน้ 
2.4.3 ความผูกพนัของพนกังานต่อองค์การเพิ่มขึน้ ทัง้นีเ้น่ืองจากพนกังานมีสว่น

ร่วมกระบวนการขององค์การท่ีส าคญั เช่น การตดัสนิใจ โดยร่วมคิดร่วมท ามากขึน้ 
2.4.4 ความไว้วางใจฝ่ายบริหารมีมากขึน้ พนกังานมีสว่นร่วม จะมีความรู้สกึเป็น

ท่ีไว้วางใจฝ่ายบริหารมากขึน้ 
2.4.5 การบริหารผู้ใต้บงัคบับญัชา มีความงา่ยขึน้ ถ้าหากวา่ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา 

ผกูพนั ยอมรับการเปลีย่นแปลง และไว้วางใจฝ่ายบริหารมากขึน้มากขึน้การบริหารจะมีความงา่ย 
2.4.6 การตดัสินใจทางการบริหารมีคณุภาพดีขึน้ ทัง้นีเ้น่ืองจากการตดัสนิใจจาก

การบริหารมาจากบุคคลหลายฝ่ายด้วยกนัในการคิดแก้ปัญหา 
2.4.7 การตดัสินใจโดยอาศยัการสื่อสารจากเบือ้ลา่งสูเ่บือ้งบนดีขึน้ ซึง่จะช่วยให้

องค์การมีสิง่ย้อนกลบัจากพนกังานได้อยา่งดี 
2.4.8 การสร้างทีมงานท่ีมีประสทิธิภาพ การบริหารแบบมีสว่นร่วม ช่วยปรับปรุง

ทีมงานให้ดีขึน้ ซึง่ทีมงานมีความจ าเป็นตอ่การแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนท่ีเผชิญกบัองค์การได้ดีขึน้ 
จนัทรานี  สงวนนาม (2553) ได้กลา่วถึงข้อดีของการบริหารแบบมีสว่นร่วม 

2.4.1 ก่อให้เกิดความสามคัคีระหวา่งผู้บริหารและผู้ ร่วมงานทกุระดบัในองค์กร 
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2.4.2 ลดความขดัแย้งในการท างาน และเพิ่มความไว้วางใจซึง่กนัและกนัมากขึน้ 
2.4.3 สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
2.4.4 ช่วยให้ผู้ ร่วมงานมีสขุภาพจิตดี ทกุคนมีงานท า  
2.4.5 สร้างความเป็นประชาธิปไตยในองค์การ 
2.4.6 ลดคา่ใช้จ่ายและทรัพยากรอยา่งทะนถุนอม 
2.4.7 ช่วยให้การใช้งบประมาณเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
2.4.8 ช่วยให้พนกังานเกิดความรู้สกึวา่เขาเป็นสว่นหนึง่ขององค์การ 

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้ว่า การมีสว่นร่วม มีประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรเป็นอย่าง
มาก เน่ืองจากสมาชิกทุกคนได้เกิดการระดมความคิด แลกเปลีย่นข้อมลูและทศันคติในการท างาน 
การตดัสินใจจึงเป็นไปได้ดีกวา่การคิดคนเดียว ทัง้นีก้ารมีสว่นร่วมยงัช่วยเสริมสร้างความสมัพนัธ์ 
ท่ีดีในองค์กร และท าให้เกิดการตอ่ต้านในทางปฏิบติัน้อยลง 

 
3. การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3.1 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
เริงรณ  ล้อมลาย (2560) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง 

กระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคณุภาพมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ สนองความต้องการของผู้ เก่ียวข้องทัง้
ปัจจุบันและอนาคต มีการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพ โดยบุคลากรของสถานศึกษา  
หรือจากบุคคลภายนอก 

ราชกิจจานุเบกษา (2561) กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของการประกัน
คณุภาพการศึกษาไว้ ดงันี ้การประกันคุณภาพการศึกษา หมายความวา่ การประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษา
จัดขึน้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชน  
ว่าสถานศึกษานัน้สามารถจัดการศึกษาได้อย่าง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
และบรรลเุปา้ประสงค์ของหนว่ยงานต้นสงักดัหรือหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของประเภทการศึกษา เป็นกลไก ท่ีส าคัญ 
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ในการควบคุมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความเช่ือมั่น
ให้แก่สาธารณชนวา่สถานศกึษานัน้สามารถจดัการศกึษาได้อยา่งมีคณุภาพตามมาตรฐาน 

3.2 หลักส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ก าหนดหลกัส าคญัของการประกันคุณภาพการศึกษา 

เพื่อน าไปสูเ่ปา้หมายและประสบผลส าเร็จไว้ ดงันี ้
3.2.1 คณุภาพการศกึษาในบริบทของการประกันคณุภาพ จะเน้นการสร้างความ

พงึพอใจให้กบัผู้บริโภคทัง้ภายในและภายนอก 
คณุภาพภายใน หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และคณุลกัษณะของผู้ เรียน

ท่ีสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ รับช่วงตอ่ในทกุขัน้ตอนของกระบวนการผลติ หรือทกุระดบัชัน้เรียน 
คุณ ภาพภายนอก หมายถึ ง  ความพึ งพอใจใน เชิ งความสามารถ 

และคุณลกัษณะของผู้ เรียนท่ีจ าเป็นต่อความอยู่รอด และการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรมของประเทศชาติในการแข่งขันทางธุรกิจ การค้า และเทคโนโลยี  
ระดบัภมิูภาคและระดบัโลก 

3.2.2 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกท่ีเน้นการวางแผน 
และเตรียมการลว่งหน้าก่อนท่ีปัญหาจะเกิดขึน้ ไม่ใช่การแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อตอบสนอง
ตอ่ปัญหาท่ีเกิดขึน้แล้ว 

3.2.3 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการสร้างความมั่นใจ ท่ีตัง้อยู่บน
รากฐานของหลกัวิชาการและหลกัฐานข้อเท็จจริงท่ีสามารถตรวจสอบได้ กระบวนการวิเคราะห์
และประมวลผลท่ีเป็นวิทยาศาสตร์หลกัตรรกะและความสมเหตสุมผล 

3.2.4 การตรวจสอบการวดัและประเมินผลในบริบทของการประกันคุณภาพมี
จุดประสงค์ส าคัญเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลย้อนกลับส าหรับใช้ในการวางแผนเพื่อการปรับปรุ ง
คณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง มิใช่การจบัผิดหรือการตดัสนิให้รางวลั หรือลงโทษ 

3.2.5 คุณ ภาพของการออกแบบ  (มาตรฐานวิ ชาการกรอบหลักสูตร)  
และกระบวนการท างาน (การเรียนการสอน การบริหารหลกัสตูร ครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 

3.2.6 การประกนัคุณภาพการศกึษาเน้นความส าคญัของการสร้างความรู้ ทกัษะ 
และความมั่นใจ แก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้องทัง่ภายในและภายนอกสถานศกึษา เพื่อสร้างโอกาสให้เกิด
การมีสว่นร่วมอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
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3.2.7 การประกันคุณภาพการศึกษาให้ความส าคัญต่อการประสานสัมพันธ์
ภายในระหว่างหนว่ยงานทางการศกึษา ทกุระดบั และการร่วมมือของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ 
ในเขตพืน้ท่ีการศกึษาและภมิูภาค 

3.2.8 ภาวะความเป็นผู้น าและความเอาจริงเอาจังของผู้ บริหารสถานศึกษา 
และการกระจายอ านาจความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมเป็นปัจจยัส าคญัของการประกนัคณุภาพ 

 
3.3 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ส านกัทดสอบทางการศึกษา (2554) 
กล่าวว่า  ระบบประกันคุณ ภาพภายในของสถานศึกษา ( Internal Quality Assurance) 
เป็นระบบท่ีสถานศึกษาสร้างความมั่นใจ (Assure) แก่ผู้ รับบริการ ทัง้ผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
ตลอดจนองค์กรหรือสถานประกอบการท่ีรับผู้ เรียนเข้าศึกษาต่อหรือท างาน ว่าสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด ผู้ ส าเร็จการศึกษามี
ความรู้ความสามารถ มีทกัษะ และมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลกัสตูรก าหนดและสงัคม
คาดหวงั สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ รวมทัง้สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว
และชุมชนตามความเหมาะสม ด้วยการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพทัง้องค์กรโดยใช้หลกัการมีสว่น
ร่วม บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูและผู้บริหารตระหนักถึงเป้าหมาย คือ ผลประโยชน์  
ท่ีเกิดกับผู้ เรียนเป็นอันดับแรก ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจึงเป็นกลไก
ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาท่ีผู้ เก่ียวข้องสามารถ
ตรวจสอบ ได้  และถูกก าหนดให้สถานศึกษ าทุกแห่ ง ต้ อ งด า เนิ นการตาม ท่ี ก าหนด 
ไว้ในพระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาติ และประกาศกฎกระทรวง  

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีวตัถุประสงค์ดังต่อไปนี ้ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ส านกัทดสอบทางการศกึษา, 2554) 

3.3.1 เพื่อตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานและมาตรฐานสถานศกึษา 

3.3.2 เพื่อน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ
ตดัสนิใจวางแผนพฒันาและปรับปรุงคณุภาพการศกึษา 

3.3.3 เพื่อพฒันาระบบการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 
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3.3.4 เพื่อน าข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษาไปจดัท ารายงานประจ าปี 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นระบบ  
ท่ีสถานศึกษาจะใช้เพื่อตรวจสอบ ประเมิน วางแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  
เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ ท่ี เก่ียวข้องว่าได้จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
การศกึษาท่ีก าหนด 

3.4 องค์ประกอบของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นระบบท่ีสร้างความมั่นใจให้แก่  

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องว่าสถานศึกษานัน้ ๆ มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานได้ก าหนด โดยองค์ประกอบของ
กระบวนการมี 3 ขัน้ตอน ท่ีต่อเน่ืองกัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื น้ฐาน   
ส านกัทดสอบทางการศกึษา (2554) ได้อธิบายไว้ ดงันี ้

3.4.1 การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กระท าโดย
บุคลากรของสถานศึกษา หรือโดยส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา หรือโดยหน่วยงานต้นสงักัด ท่ีมี
หน้าท่ีก ากบัดแูลสถานศึกษา ทัง้นี ้เพื่อน าผลจากการประเมินไปใช้ในการวางแผนพฒันากิจกรรม/
โครงการพฒันาท่ีจดัท าขึน้จึงตัง้อยูบ่นฐานความเป็นจริง มีความเป็นไปได้และส าเร็จผลในเวลาอัน
เหมาะสม 

3.4.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
และจดัท ารายงานการติดตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษา พร้อมทัง้เสนอแนะมาตรการเร่งรัดการ
พฒันาคณุภาพการศกึษา 

3.4.3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่
คุณภาพท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาการ
จดัระบบและโครงสร้าง การวางแผนและการด าเนินงานตามแผน รวมทัง้สร้างจิตส านึกให้เห็นว่า
การพฒันาคณุภาพการศกึษาจะต้องด าเนินการอย่างตอ่เน่ืองละเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของ
ทกุคน 
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จากท่ีกล่าวมา องค์ประกอบของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

สามารถน าเสนอให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกนัได้ดงัรูปภาพ ตอ่ไปนี ้
 

 
 

ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบของระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2554). แนวทางการพัฒนาระบบ
การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) กลา่วไว้ว่า ตามหลกัการบริหาร

นัน้ การประกนัคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการบริหารจดัการเพื่อให้บรรลเุปา้หมายในการพฒันา
คณุภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีต้องการ หลกัการและกระบวนการบริหารดงักลา่ว เป็นสิ่งท่ีใช้
ในการท างานให้ประสบความส าเร็จ  โดยจะต้องมีกระบวนการว างแผน ท าตามแผน  
ตรวจสอบประเมินผล และพฒันาปรับปรุงอยูเ่สมอ เพื่อให้การท างานได้ผลและมีคณุภาพดี 

กระบวนการพัฒนาคนในสถานศึกษาก็เหมือนกับการสร้างบ้าน เพียงแต่การสร้าง
บ้านนัน้ต้องใช้สถาปนิก ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมาด าเนินการ และเม่ือสร้างเสร็จแล้วก็เสร็จเลย 
ไม่ต้องท าต่อ แต่กระบวนการสร้างคนนัน้ ผู้ ท่ีเป็นสถาปนิกคือ ครู และผู้บริหาร ซึ่งเป็นบุคลากร
ภายในจะต้องร่วมกันพฒันาเด็กให้มีคุณภาพดี และจะต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยไม่หยุด 
ผู้บริหารและครูในสถานศึกษามีการร่วมกนัก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน ว่าต้องการพฒันาเด็กให้มี
คุณ สมบั ติ เป็ นอย่างไร และ ถ้าจะให้ เด็ก มี คุณ สมบั ติดั งกล่าวแ ล้ว  ก็ ต้อ งช่ วยกัน คิด  
และช่วยกนัวางแผน (Plan) ว่าจะต้องท าอย่างไร แล้วช่วยกนัท า (Do) ช่วยกันตรวจสอบ (Check) 
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 และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Action) เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดอย่างต่อเน่ือง  
เพื่อพฒันาปรับปรุงคณุภาพให้ดีขึน้อยูต่ลอดเวลา โดยร่วมกนัท างานเป็นทีม 

ถ้าพิจารณาแนวคิดเก่ียวกบัระบบการประกนัคณุภาพ กบัหลกัการบริหารท่ีเป็นระบบ
ครบวงจร (PDCA) จะเห็นวา่มีความสอดคล้องกนั ซึง่สามารถน าเสนอได้ตามรูป ดงัตอ่ไปนี ้

 

 
 
ภาพประกอบ 3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวคิดของระบบการประกนัคณุภาพและแนวคิดตาม

หลกัการบริหาร 
 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) แนวทางการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก 

 
จากภาพประกอบ 3 จะเห็นได้ว่า การควบคุมคณุภาพ และการตรวจสอบคณุภาพก็

คือกระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพตามหลักการบริหาร โดยการควบคุมคุณภาพ คือ  
การท่ีสถานศึกษาต้องร่วมกันวางแผน และด าเนินการตามแผน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คณุภาพตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา สว่นการตรวจสอบคณุภาพ คือการท่ีสถานศึกษา
ต้องร่วมกันตรวจสอบ เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐาน
การศกึษา  

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่ หลกัการบริหารท่ีเป็นระบบครบวงจร (PDCA) กบัระบบการ
ประกันคุณภาพนัน้มีความเช่ือมโยงและด าเนินการไปพร้อมกนั ทัง้นี ้กระบวนการทัง้หมดจะต้อง
ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
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เป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล รวมทัง้พัฒนาปรับปรุงเพื่อผลักดันให้สถานศึกษามี
คณุภาพ และเพื่อให้ผู้ เรียนได้รับการศกึษาท่ีมีคณุภาพเช่นเดียวกนั 

3.5 ขัน้ตอนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ส านกัทดสอบทางการศึกษา (2554) 

ได้อธิบายถึงขัน้ตอนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษาไว้ว่ามีขัน้ตอนทัง้หมด 3 ขัน้ตอน 
ดงัตอ่ไปนี ้

3.5.1 ขัน้การเตรียมการ 
3.5.1.1 การเตรียมความพร้อมของบุคลากรทุกคน โดยท าความเข้าใจ

เก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายในประเด็กท่ีส าคัญๆ เช่น การประเมินคุณภาพคืออะไร  
มีความส าคญัต่อการพฒันาอยา่งไร ขัน้ตอนการประเมินคณุภาพเป็นอย่างไร เน้นย า้กับบุคลากร
ในการให้ความร่วมมือ การตอบค าถามหรือการสมัภาษณ์โดยยึดหลกัการตอบตามสิง่ท่ีปฏิบติัจริง
และผลท่ีเกิดขึน้จริง เน้นย า้ให้บุคลากรทุกคนตระหนกัว่าการประเมินคุณภาพคือภารกิจประจ า
ของทกุคนท่ีต้องร่วมมือกนัท าอยา่งตอ่เน่ือง สร้างความตระหนกัถึงคณุคา่ของการประเมินคณุภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการท างานเป็นทีม และต้องพัฒนาความรู้ 
ทกัษะเก่ียวกบัการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาและตวับง่ชี ้การสร้างเคร่ืองมือ
ประเมินตามมาตรฐานการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิ เคราะห์ ข้อมูลจากผลการประเมิน  
และการเขียนรายงานผลการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐาน 

3.5.1.2 การแตง่ตัง้คณะกรรมการหรือคณะท างานด้านการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รับผิดชอบในการประสานงาน ก ากับดูแล 
ช่ วย เหลือ  สนับสนุ น ให้ ทุ ก ฝ่ าย ร่วม กัน เป็ น ทีม  ซึ่ งคณ ะกรรมการห รือคณ ะท า งาน  
ควรจะประกอบด้วย ผู้ บ ริหาร ครู นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา รวมไปถึงผู้ ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวกบัสถานศกึษา 

3.5.2 ขัน้การด าเนินงาน เป็นกระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพครบวงจร 
(PDCA) ของเดมม่ิง ซึง่ประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 

3.5.2.1 การวางแผนการปฏิบั ติ งาน  (P: Plan) จะต้องมีการก าหนด
วัตถุประสงค์/เป้าหมายของการประเมินให้ชัดเจน โดยใช้กรอบมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นแนวทางการด าเนินงาน รวมไปถึงการวางแผนผู้ รับผิดชอบการด าเนินงาน 
ระยะเวลาและทรัพยากรท่ีต้องใช้ส าหรับการจดัท าแผนของสถานศกึษา ก าหนดวิธีการประเมินตวั
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บ่งชีค้วามส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเตรียมเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 
วางแผนการเก็บข้อมลู การวิเคราะห์ สรุปและรายงานผล 

3.5.2.2 การด าเนินการตามแผน (D: Do) ศึกษามาตรฐานการศึกษาตวับ่งชี ้
ผู้บริหารควรให้การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุขโดยจัดสิ่งอ านวยความ
สะดวก สนบัสนุนทรัพยากรเพื่อการปฏิบติั ก ากับ ติดตาม การท างานให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้
และให้การนิเทศ 

3.5.2.3 การตรวจสอบผลการด า เนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
(C: Check) โดยวางกรอบการตรวจสอบผลการด า เนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
สร้างเคร่ืองมือการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชีต้ าม
มาตรฐานการศกึษา ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินงานและสรุปผลการตรวจสอบการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศกึษา 

3.5.2.4 การน าผลการประเมินคุณ ภาพภายในมาป รับป รุง (A: Act) 
สถานศกึษาน าผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษามาวิเคราะห์ วางแผนการ
แก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานของสถานศึกษาในส่วนท่ีเป็นจุดท่ีควรพัฒนา ด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงการด าเนินของสถานศกึษาตามแนวทางท่ีสถานศึกษาเลอืกใช้ แล้วด าเนินการตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานวา่เป็นไปตามเปา้หมายท่ีต้องการบรรลผุลหรือไม่ ซึ่งเป็นการย้อนกลบัไปด าเนิน
ตามขัน้ตอนท่ี 1 ใหม่ เพื่อน าไปวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานในระยะต่อไป ส าหรับงานท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดี
ยิ่งขึน้ตอ่ไป 

3.5.3 ขัน้การรายงาน เม่ือสถานศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาเสร็จแล้ว จะจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา พร้อมสรุปจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาของสถานศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัด 
ผู้ เก่ียวข้อง และสาธารณชนทราบ 

จากขัน้ตอนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทัง้ 3 ขัน้ตอน ท่ีกล่าวมา 
สามารถน าเสนอขัน้ตอนการด าเนินงานทัง้หมดได้ ดงัภาพประกอบ 4 
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ขัน้ตอนและแนวทางการด าเนินงานในแตล่ะขัน้ตอนของการด าเนินการประกันคุณภาพ

ภายใน 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 ขัน้ตอนการด าเนินการประกนัคณุภาพภายใน 
 

ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) แนวทางการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก 
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จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ขัน้ตอนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มี 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้การเตรียมการ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและแต่งตัง้
คณะกรรมการภายในสถานศึกษา ขัน้การด าเนินงาน เป็นกระบวนการท่ีด าเนินไปตามวงจรของ
เดมม่ิง (PDCA) ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน (Plan) ปฏิบัติตามแผน (Do) ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศกึษา (Check) และพฒันาปรับปรุงอยู่เสมอ (Act) ขัน้ตอนสดุท้าย 
ได้แก่ ขัน้การรายงาน ซึง่เป็นการสรุปจุดแข็งและจุดท่ีควรพฒันาให้ผู้ เก่ียวข้องได้รับทราบ 

3.6 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
บทบาทของผู้ เก่ียวข้องในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่ใช่มีเพียงแค่

บุคลากรภายในสถานศึกษาเท่านัน้ แต่เป็นเร่ืองของผู้ ท่ีได้รับประโยชน์และผู้ เก่ียวข้องหลายฝ่าย 
ซึ่งโดยสรุปแล้วมี  ดังนี  ้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) ; ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ส านกัทดสอบทางการศกึษา (2554) 

3.6.1 ผู้บริหารสถานศึกษา มีบทบาทในการบริหารจัดการ สง่เสริม สนับสนุน 
ก าหนดนโยบาย ก าหนดเปา้หมาย อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา แนะน า ดแูลให้มีการประกัน
คุณภาพภายในท่ีทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม โดยผู้ บริหารควรจะเป็นแกนน าในการจัดท าแผน  
รวมทัง้ก ากบัติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนการ น าผลจากการประเมินตนเองมาวิเคราะห์หา
จุดเด่นและจุด ท่ีควรพัฒนาเพื่ อใช้ ในการปรับปรุงสถานศึกษา และการประชาสัมพันธ์ 
ให้สาธารณชนรับทราบ 

3.6.2 ครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีบทบาทร่วมกับผู้ เก่ียวข้องในการ
ด าเนินงานประกันคณุภาพภายในทกุขัน้ตอน ทัง้ในด้านการร่วมก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้ เรียน
ในภาพรวมของสถานศกึษา และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการประเมินตนเองในการจดัการเรียนการสอน 
ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนงานและปฏิบัติตามแผนงานท่ีได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาสถานศึกษา และจุดมุ่งหมาย หลักการ หรือมาตรฐานการศึกษา ท่ีเน้นคุณภาพ  
ของผู้ เรียนเป็นส าคญั 

3.6.3 กรรมการสถานศึกษา เข้ามามีบทบาทในการร่วมก าหนดนโยบาย ก ากับ 
ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาและการประกันคุณภาพของผู้ บริหารและครู รวมทัง้ติดตาม
ตรวจสอบโดยให้ข้อมลูตามความเป็นจริง 

3.6.4 ผู้ เรียน พ่อแม่ ผู้ ปกครอง มีบทบาทโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อมูลเก่ี ยวกับผู้ เรียน 
และให้ข้อมูลย้อนกลบัเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา รวมทัง้คอยติดตามผล



  38 

การประเมินตนเองของสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง
ผู้ เรียนท่ีบ้าน 

3.6.5 ชุมชน มีบทบาทโดยเข้ามามีส่วนร่วมคิด/ร่วมท า ร่วมให้และใช้ข้อมูล 
เพื่อการก าหนดเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนา ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงสถานศึกษา  
โดยใช้ข้อมลูท้องถ่ินตามสภาพจริง 

3.6.6 เขตพืน้ท่ี และหน่วยงานท่ีก ากับดูแล มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านวิชาการ ก าหนดเป้าหมาย มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชีร้ะดับเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
จดัท าคูมื่อด าเนินการพฒันาระบบประกนัคณุภาพ สนบัสนุนทรัพยากรต่าง ๆ วิเคราะห์หาจุดเด่น
และจุดท่ีควรพัฒนาแล้วประมวลผลจุดกลุ่มโรงเรียนตามผลการประเมิน ก ากับ ติดตาม  
ให้สถานศกึษาพฒันาคณุภาพให้เป็นไปตามแผนพฒันาสถานศกึษาและมาตรฐานการศกึษา  

3.6.7 สื่อมวลชน มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เผยแพร่ผลด าเนินงานและข้อมูลในเชิงสร้างสรรค์  
เช่น รายงานข้อมลูเก่ียวกบัสถานศกึษาท่ีประสบความส าเร็จในการประกนัคณุภาพภายใน 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีทัง้ผู้ ท่ีมีสว่นในการรับผิดชอบโดยตรง และบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีเข้ามามีสว่นร่วม ซึ่งได้แก่ 
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ เรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน 
เขตพืน้ท่ีและหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูล และสดุท้ายคือสือ่มวลชน 

 
4. ข้อมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 6 

 จากการศึกษาข้อมูลจากแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 (2561) สรุปได้ ดงันี ้

4.1 ข้อมูลทั่วไปของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
4.1.1 ท่ีตัง้สถานศกึษา 

ส านักงานเขตพื น้ ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตั ง้อยู่  ณ  เลขท่ี  410/1  
ถนนมรุพงษ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวดัฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000 
รับผิดชอบโรงเรียนในจงัหวดัฉะเชิงเทรา จ านวน 29 โรงเรียน และจงัหวดัสมทุรปราการ จ านวน 25 
โรงเรียน รวม 54 โรงเรียน 
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4.1.2 อ านาจหน้าท่ีของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
4.1.2.1 จัดท านโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื น้ ท่ี

การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขัน้
พืน้ฐานและความต้องการท้องถ่ิน 

4.1.2.2 วิเคราะห์การจัดตัง้งบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษาและ
หน่วยงานในเขตพืน้ท่ีการศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้น
รับทราบ รวมทัง้ก ากบัตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหนว่ยงานดงักล่าว 

4.1.2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษา 
ในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

4.1.2.4 ก ากับ  ดู แล  ติดตาม  และประเมิ นผลสถานศึกษ าขั น้พื น้ ฐาน 
และในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

4.1.2.5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  
ในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

4.1.2.6 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทัง้ทรัพยากรบุคคล  
เพื่อสง่เสริมสนบัสนนุการจดัและพฒันาการศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

4.1.2.7 จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขต
พืน้ท่ีการศกึษา 

4.1.2.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทัง้บุคคลองค์กร ชุมชนองค์กร วิชาชีพ สถาบันศาสนา  
สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศกึษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

4.1.2.9 ด าเนินการและประสาน สง่เสริม สนบัสนนุการวิจยัและพฒันาการศกึษา
ในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

4.1.2.10 ประสาน สง่เสริมการด าเนินการของคณะอนกุรรมการและคณะท างาน
ด้านการศกึษา 

4.1.2.11 ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ  
ทัง้ภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในฐานส านกังานผู้แทนกระทรวงศกึษาธิการใน
เขตพืน้ท่ีการศกึษา 

4.1.2.12 ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพืน้ท่ีการศึกษาท่ีมิได้ระบุให้
เป็นหน้าท่ีของหนว่ยงานใดโดยเฉพาะหรือปฏิบติังานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
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4.1.3 ข้อมลูขนาดโรงเรียน จ าแนกตามขนาดโรงเรียนของ สพฐ. 
 

ตาราง 1 แสดงข้อมลูขนาดโรงเรียนของสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียนของ สพฐ. 
 

 
4.2 การประกันคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 รับผิดชอบโรงเรียนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และจังหวดัสมุทรปราการ โดยมีโรงเรียนท่ีรับผิดชอบทัง้หมด 54 โรงเรียน เปิดสอนใน
ระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 1 โรงเรียน เปิดสอนในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  
และตอนปลาย จ านวน 52 โรงเรียน เปิดสอนในระดบัอนุบาล-ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย จ านวน 1 โรงเรียน 

ผลการประเมินภายนอกในปีการศึกษา 2554 – 2558 สรุปผล คือ โรงเรียนท่ีผา่นการ
ประเมินภายนอก  มีจ านวน 44 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 81.48%  ผา่นในระดบั ดีเยี่ยม จ านวน 4 
โรงเรียน ผา่นในระดบั ดี จ านวน 40 โรงเรียน โรงเรียนท่ีไม่ผา่นการประเมินภายนอกรอบ 3 จ านวน 
10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 18.62% ตัวบ่งชีท่ี้ไม่ผ่าน คือ ตัวบ่งชีท่ี้ 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
จ านวน 9 โรงเรียน ตวับง่ชีท่ี้ไม่ผา่น คือ ตวับง่ชีท่ี้ 5, 6 , 7, 8,11, 12 จ านวน 1 โรงเรียน 

โรง เรีย น ท่ี ต้ อ งพัฒ นาอย่ า ง เร่ งด่ วน  มี จ าน วน  1  โรง เรียน  ต้ อ งพัฒ น า  
กลุม่ตวับง่ชีพ้ืน้ฐาน กลุม่ตวับ่งชีอ้ตัลกัษณ์ กลุม่ตวับ่งชีม้าตรการสง่เสริม กลุม่โรงเรียนต้องพฒันา

 
ขนาดโรงเรียน 

สถานศกึษาในจงัหวดัฉะเชิงเทรา สถานศกึษาในจงัหวดัสมทุรปราการ 
จ านวน

นกัเรียน (คน) 
จ านวน
โรงเรียน 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

จ านวน
นกัเรียน (คน) 

จ านวน
โรงเรียน 

คดิเป็น 
ร้อยละ 

ขนาดเลก็ 
(1-499) 

1-120 5 17.24 1-120 1 4 
121-200 6 20.69 121-200 0 0 
201-300 1 3.45 201-300 2 8 
301-499 5 17.24 301-499 0 0 

ขนาดกลาง 500 -1,499 7 24.14 500 -1,499 5 20 
ขนาดใหญ่ 1,500 -2,499 1 3.45 1,500 -2,499 7 28 

ขนาดใหญ่พเิศษ 2,500 ขึน้ไป 4 13.79 2,500 ขึน้ไป 10 40 
รวม 29 100 รวม 25 100 
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กลุม่ตวับ่งชีพื้น้ฐาน จ านวน 5 โรงเรียน โรงเรียนท่ีต้องพฒันาตวับ่งชีท่ี้ 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
มี 4 โรงเรียน กลุม่โรงเรียนท่ีต้องพัฒนาขับเคลื่อนให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาให้สถานศึกษา
สามารถพฒันาและเพิ่มพูนศกัยภาพตนเองอย่างต่อเน่ืองสูค่วามเป็นเลิศในแนวทางการประเมิน
สถานศกึษาในโครงการ “1 ช่วย 9” เพื่อสร้างความร่วมมือช่วยเหลือซึง่กันและกันก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งในการจัดการศึกษาทกุระดบั มี 4 โรงเรียน กลุม่โรงเรียนท่ีต้องพฒันาให้มีผลการประเมิน
ภายนอกในรอบท่ี 4 ในระดบัดีมาก จ านวน 40 โรงเรียน  

ผลการประเมินภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต คือ ผลการประเมินในระดบัดีมาก  จ านวน  5 โรงเรียน ผลการ
ประเมินในระดบัดี จ านวน  43 โรงเรียน ผลการประเมินในระดบัพอใช้ จ านวน  5 โรงเรียน ผลการ
ประเมินท่ีต้องปรับปรุงเร่งดว่น จ านวน  5 โรงเรียน 

จุดท่ีควรพัฒนา คือ สถานศึกษาควรพัฒนาระดับการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในให้มากขึน้ โดยก าหนดโครงสร้างและบทบาท
หน้าท่ี ของผู้ มีสว่นร่วมอย่างเป็นรูปธรรม ครบวงจรพฒันาคุณภาพ (PDCA) ตลอดจนน าผลท่ีได้
จากการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษามาเป็น
สารสนเทศในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจร และควรพัฒนาการด าเนินการ
ประกนัคณุภายในสถานศกึษาอยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 

 
5. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

จากการท่ีผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาและค้นคว้างานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นและการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ดงันี ้

นนัธิมา  ศรีสุวรรณ (2550) ได้ศึกษาความต้องการจ าเป็นเพื่อการปรับปรุงการประกัน
คณุภาพภายในโรงเรียนมัธยมศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษานราธิวาส เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ ผลการวิจัย พบว่า ล าดบัความต้องการจ าเป็นเรียง
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ด้านคุณภาพผู้ เรียน ด้านการบริหาร
และการจดัการ และด้านการเรียนการสอน สว่นสาเหตุของความต้องการจ าเป็นสามารถอธิบายได้ 
ดงันี ้ด้านการพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือ สถานศึกษาไม่ให้ความส าคญักับชุมชนเพราะกลวั
จะเกิดความยุง่ยากและวุ่นวาย ด้านคุณภาพผู้ เรียน คือ ผู้สอนไม่มีการวิจารณ์ผลงานให้นกัเรียน
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ทราบถึงวิธีการท่ีถูกต้อง ด้านการบริหารและการจัดการ คือ สถานศึกษาไม่ให้ความส าคัญกับ
ความพึงพอใจของผู้ เรียน ผู้ ปกครอง และชุมชน ด้านการเรียนการสอน คือ ผู้ สอนไม่ให้
ความส าคญักบัการแก้ปัญหาอยา่งเป็นระบบให้กบัผู้ เรียนท่ีมีปัญหา 

เมษา  นวลศรี (2550) ได้ท าการวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของ
ชุมชนในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขัน้พื น้ฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ  
1) เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน 2) เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นของชุมชนในการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ผลวิจัยสรุปได้ว่า 1) ปัจจุบันชุมชนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในขัน้ตอนของการควบคุมคณุภาพการศึกษา การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา และประเมินคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 2) ชุมชนมีความ
ต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ขัน้ตอนของการ
ตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศึกษามากท่ีสดุ รองลงมา คือ การประเมินคุณภาพการศึกษา 
และการควบคมุคณุภาพการศกึษา ตามล าดบั 3) สาเหตท่ีุท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการมี
ส่วนร่วมของชุมชนสูงท่ีสุด คือ การขาดความตระหนักและขาดความรู้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา นอกจากนีย้ังมีสาเหตุอ่ืน ได้แก่ ขาดการร่วมมือรวมพลังของชุมชน ผู้ บริหารไม่มี
ความสามารถในการดึงชุมชนให้มามีส่วนร่วม มีความเป็นวิชาการมากเกินไป และการขาด
งบประมาณ 4) แนวทางในการให้ชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในการประกนัคุณภาพการศกึษาท่ีส าคญั
ท่ีสุด คือ การสร้างความตระหนักและการให้ความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
ชุมชน นอกจากนีย้ังมีแนวทางอ่ืน ได้แก่ การสร้างความสมัพันธ์ระหว่างชุมชนและสถานศึกษา 
การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการ และการเปิดโอกาสของโรงเรียนเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีสว่นร่วม 

ธนาชัย  เท่ียงคาม (2552)ได้ศึกษาผลการประเมินและกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนขนาดเลก็ท่ีไม่ผา่นการประเมินคณุภาพภายนอกจากส านกังานรับรองและประเมิน
คณุภาพการศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานครปฐม เขต 2 พบวา่ กระบวนการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไม่ผ่านการประเมินจาก สมศ. สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษานครปฐม เขต 2 โดยรวม การปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน ด้านการด าเนินงานตามแผน ด้านการตรวจสอบ
ประเมินผล และด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุง การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือ
จ าแนกเป็นรายข้อ การปฏิบติัทกุข้ออยูใ่นระดบัปานกลาง ปัญหาท่ีโรงเรียนไม่ปฏิบติัมากท่ีสดุ คือ 
ผู้บริหารได้เก็บข้อมูล และน าข้อมูลนัน้มาแปลผลเพื่อตรวจสอบและปรับปรุง และผู้บริหารสว่น
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ใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคญักบัการประกนัคณุภาพภายในโดยไม่ปฏิบติัตามหลกัการประกนัคณุภาพ 
หรือปฏิบติัเพียงบางขัน้ตอน บางกิจกรรมสง่ผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนไม่มี
คุณภาพ ซึ่งการวิเคราะห์รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา มีจุดท่ีควรพฒันาคือ ผู้ เรียนมี
ความสามารถคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้าสรรค์ คิด ไตร่ตรองและมี
วิสยัทศัน์ 

เนตรรุ้ง  อยู่เจริญ (2553)ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของครูสถานศึกษาสงักัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ศึกษาสาเหตุของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ประกอบด้วย 
บรรยากาศองค์กร และการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย เจตคติตอ่การมีสว่นร่วม 
และแรงจูงใจในการท างาน ท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า  
ตวัแปรการมีสว่นร่วมในการประกนัคณุภาพการศึกษาได้รับอิทธิพลทางตรงจากการติดต่อสื่อสาร 
เจตคติต่อการมีส่วนร่วม และแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.32 0.46  
และ 0.09 ตามล าดบั ส าหรับอิทธิพลทางอ้อมต่อการมีสว่นร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ท่ีได้รับจากตัวแปรบรรยากาศองค์กร ผ่านเจตคติต่อการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจในการท างาน  
มีอิทธิพลเทา่กบั 0.78 และ 0.80 ตามล าดบั 

ภาณพ  แจ้งพลอย (2556) ได้ศึกษาสภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
สภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยจ าแนกตามสถานภาพในการ
ปฏิบติังาน และขนาดของสถานศกึษา กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากทุกด้าน 2) สภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
จ าแนกตามสถานภาพในการปฏิบติังาน โดยภาพรวมและรายด้านแตกตา่งกันอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ 3) สภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดของ
สถานศกึษาโดยรวมแตกตา่งกันอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ สอนปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาขนาด
กลางและสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีสภาพการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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พชัรมณ ใจสะอาด และ ภทัรพร กิจชัยนุกลู (2555)ได้ท าวิจัยเร่ืองการมีสว่นร่วมในการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของบุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม กลุม่ตวัอยา่งคือบุคลากร
ท่ีปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม จ านวน 251 คน ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามมี
คา่ 0.9751 สถิติท่ีใช้ คือ การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา และการวิเคราะห์ความแตกตา่งของกลุม่ตวัอยา่ง
พบวา่  บุคลากรมีสว่นร่วมมากท่ีสดุคือ ขัน้การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน รองลงมาคือขัน้
การด าเนินการ ขัน้ตรวจสอบและประเมินผลและขัน้การวางแผน ตามล าดบั ผลการศึกษาปัญหา
และวิธีการแก้ไขปัญหาการประกนัคุณภาพการศึกษา พบวา่ ผู้บริหารการศกึษาให้ความส าคญัทัง้
ขัน้การวางแผน ขัน้การด าเนินการ ขัน้การติดตามและประเมินผล และขัน้การน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงงาน บุคลากรขาดทักษะและความเข้าใจจึงท าให้การท าหลกัฐานประกันคุณภาพขาด
ความสมบูรณ์ ส่วนระดบัปัญหาในการประกันคุณภาพ พบว่าขัน้การตรวจสอบและประเมินผล 
มีปัญหามากท่ีสดุ 

เกษรา  ตรีไพชยนต์ศักด์ิ  (2560) ได้ประเมินความต้องการจ าเป็นแบบสมบูรณ์ 
ในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
ราชภฎัสวนสนุนัทา โดยศกึษาตามขัน้ตอนในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน 
ได้แก่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมิน
คุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสายวิชาการมีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสุด 2 ด้าน คือ  
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ขณะท่ีบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ 
มีความต้องการจ าเป็นมากท่ีสดุ คือ กาวางระบบคณุภาพ สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็น 
คือ บุคลากรสว่นใหญ่มีความเห็นวา่สถานศกึษาขาดการเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีบทบาทใน
ระบบประกันคุณภาพ ขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย แนวทางการ
แก้ไขปัญหา คือ การจดัประชุมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร จัดอบรมให้ความรู้ในการประกัน
คุณภาพ สร้างแรงจูงใจ และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับเข้ารับฟังการประเมินคุณภาพ
การศกึษา 

รุ่งเรือง  สิทธิจันทร์ (2560) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
คือบุคลากรส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม จ านวน 68 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีความเช่ือมั่นทัง้ฉบับ
เท่ากับ .94 สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย
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มหาสารคาม โดยภาพรวมรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง ข้อเสนอแนะพบว่าบุคลากรต้องมีสว่น
ร่วมในการประกนัคณุภาพการศึกษาของส านกัวิทยบริการในด้านการด าเนินงาน (Do) เพิ่มมากขึน้ 
ส าหรับแนวทางในการพฒันาการมีสว่นร่วมการประกันคุณภาพ พบวา่ กิจกรรมฝึกอบรมบรรยาย
ให้ความรู้เก่ียวกบัการประกนัคณุภาพ มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานและผลการประเมินประกัน
คณุภาพ ชีแ้จงให้ทุกคนเข้าใจว่าการประกันคุณภาพเป็นสว่นหนึ่งของงานท่ีปฏิบติัอยู่ และควรมี
ช่องทางหรือเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  
เพื่อปรับปรุงการด าเนินงาน 

สปายส์ (Spies, 1999) ท าการวิจัยเร่ืองแรงผลกัดันในการปฏิบัติงานของคณะท างาน
เชิงสหวิทยาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา กรณีศึกษาการเปรียบเทียบในการท้าทายและสนบัสนุน 
ผลการวิจยัพบวา่ การสนบัสนนุท่ีส าคญัตอ่การท างานเป็นทีม มี 4 ประการ ได้แก่ 1) การสนบัสนุน
อย่างมีส่วนร่วม คือการท างานเป็นทีมของครู นักเรียน และผู้ปกครอง 2) การสนับสนุนอย่างมี
โครงสร้าง คือ การวางแผนเก่ียวกับการใช้เวลาของครู การจัดกลุม่ของนกัเรียน 3) การสนบัสนุน
จากผู้น า ได้แก่การสนบัสนุนจากฝ่ายบริหารในรูปของงานทางด้านการบริหารและการสนบัสนุน
ระหว่างบุคคล 4) สภาพแวดล้อม ได้แก่ มาตรฐานในการเรียนของท้องถ่ิน การร่วมกันคิดร่วมกัน
ท า และประสบการณ์ในการท างานเป็นทีมอยา่งมืออาชีพ 

ฮาร์เปอร์ (Haper, 1999) ศึกษาเก่ียวกับบทบาทในการท างานเป็นทีมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการวางแผนพัฒนาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 2 แห่ง ในมลรัฐ
อิลลินอยส์ ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างคณะท างานท่ีสอนแบบสหวิทยาการ และคณะท างาน
วางแผนพฒันาโรงเรียนทัง้ระบบ พบว่า การประกันคุณภาพและการวางแผนเป็นแรงกระตุ้นใน
รูปแบบหนึง่ในการเปลีย่นแปลงโครงสร้างและกระบวนการวางแผน ผู้บริหารเป็นผู้ เร่ิมจดัโครงสร้าง
และกระบวนการท่ีสง่เสริมความร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน 

อเทรีย (Atria, 1999) ท าการวิจัยเร่ือง ผลกระทบของกระบวนการประกันคุณภาพและ
แผนพัฒนาของรัฐอิลลินอยส์ ต่อทัศนคติของครูในโรงเรียนรัฐบาลเก่ียวกับการท าแผนพัฒนา
โรงเรียนในเมืองชิคาโก มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของกระบวนการประกันคณุภาพและ
แผนพฒันาของมลรัฐอิลลินอยส์ ต่อทศันคติของครูโรงเรียนรัฐบาล กระบวนการประกันคุณภาพ
และแผนพัฒนาของมลรัฐอิลลินอยส์มีแนวคิดพืน้ฐานตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองค์กรและ
ทฤษฎีแรงจูงใจ พบวา่ ครูในโรงเรียนของรัฐอิลลนิอยส์ มีเจตคติท่ีดีตอ่กระบวนการประกนัคณุภาพ
และแผนพฒันาโรงเรียน 
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บัก (Bugg, 2000) ศึกษาเก่ียวกับการประกันคุณภาพและแผนพัฒนาโรงเรียนมัธยม 
ในรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา โดยตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิผลของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพและการวางแผนพัฒนาของรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
กระบวนการเปลีย่นแปลงระบบในโรงเรียนมัธยมของรัฐและน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในการตดัสนิใจโดย
ศึกษาจาก 2 โรงเรียน พบว่า ก่อนท่ีจะมีการประกันคุณภาพการศึกษาและการวางแผนพัฒนา
โรงเรียน ทัง้ 2 โรงเรียนมีโครงสร้างในการพฒันาและปรับปรุงอย่างไม่เป็นทางการ เน่ืองจากเป็น
โรงเรียนท่ีอยูใ่นชนบท 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องพบว่า การประกันคุณภาพเป็นกลไกในการจัด
การศึกษาและวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐาน การด าเนินการประกัน
คณุภาพสว่นใหญ่ด าเนินการโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA การมีสว่นร่วมสว่นใหญ่ของบุคลากรอยู่
ในระดบัปานกลาง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีสว่นร่วมของบุคลากรมาจากหลายปัจจัย สว่นใหญ่เกิด
จากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดโอกาส  สอดคล้องกับการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
ท่ีประกอบด้วย ขัน้การเตรียมการ ขัน้การด าเนินงาน และขัน้การรายงาน 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

 
การวิจัยเร่ือง “การประเมินความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ

ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 6”  ผู้วิจยัได้แบง่การวิจยัออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การประเมินความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 6   

ระยะท่ี 2 การวิเคราะห์สาเหตขุองความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากร
ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และเสนอแนวทางในการสร้างการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 

 
ระยะที่ 1 การประเมินความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6   

1.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1.1 ประชากร  

ประชากร คือ บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 6  จ านวน 54 โรงเรียน รวมประชากรทัง้หมด 3,958 คน 

1.1.2 กลุม่ตวัอยา่ง 
1.1.2.1 การก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ บุคลากรของโรงเรียนในสงักัดส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ได้จากการเปิดตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับ
การศึกษาค่าเฉลี่ยของประชากร ของ ศิริชัย  กาญจนวาสี (2550) ณ ระดบัความเช่ือมั่น 95 % 
เม่ือยอมรับความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่าสัดส่วนเกิดขึน้ ได้ในระดับ  ± 10 %  
ได้กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน  364 คน 
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1.1.2.2 ขัน้ตอนการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จากโรงเรียน13 โรง บุคลากร

จ านวน 364 คน ใช้วิธีการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multistage random sampling) ซึง่มีวิธีการดงันี ้
ขัน้ ท่ี  1 จ าแนกโรงเรียน โดยใช้ขนาดของโรงเรียนแบ่งตามเกณฑ์ 

สามารถแบ่งโรงเรียนได้ 4 ขนาด ซึ่งแบ่งโดยใช้จ านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์  ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 (2561)  ได้ดงันี ้

โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนท่ีมีกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนโดยมีนกัเรียน ตัง้แต ่1 – 499 คน 

โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนท่ีมีกระบวนการจัดการเรียน
การสอนโดยมีนกัเรียน ตัง้แต ่500 – 1,499 คน 

โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีกระบวนการจัดการเรียน
การสอนโดยมีนกัเรียน ตัง้แต ่1500 – 2,499 คน 

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนโดยมีนกัเรียน ตัง้แต ่2,500 คนขึน้ไป 

ขัน้ท่ี 2 สุ่มโรงเรียนในแต่ละขนาดโดยใช้การสุม่แบบแบ่งชัน้ (stratified 
random sampling) ตามสัดส่วนของโรงเรียนในแต่ละขนาด ได้ โรงเรียนขนาดเล็ก  5 โรง  
โรงเรียนขนาดกลาง 3 โรง  โรงเรียนขนาดใหญ่  2 โรง และโรงเรียนขนาดใหญ่พิ เศษ 3 โรง  
รวมทัง้สิน้ 13 โรง  

ขัน้ท่ี 3 สุ่มบุคลากรในแต่ละโรงเรียนโดยใช้การสุม่อย่างง่าย  (sample 
random  sampling) ได้กลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 364 คน และเทียบสดัสว่นของบุคลากรของประชากร  
หาได้จาก สตูร  ดงันี ้

ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง =  
จ านวนประชากรในแต่ละขนาด 

3,958
 × 364 

 
ได้กลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนขนาดเล็ก 30 คน โรงเรียนขนาดกลาง  

57 คน โรงเรียนขนาดใหญ่ 90 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 187 คน ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 แสดงจ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ขนาดของโรงเรียน 

จ านวนโรงเรียน  
(โรง) 

จ านวนบุคลากร 
(คน) 

ประชากร กลุม่
ตวัอยา่ง 

ประชากร กลุม่
ตวัอยา่ง 

ขนาดเลก็  (จ านวนนกัเรียนตัง้แต ่1- 499 คน) 20 5 335 30 
ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียนตัง้แต ่– 1,499 คน) 12 3 618 57 
ขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียนตัง้แต ่– 2,499 คน) 9 2 976 90 
ขนาดใหญ่พเิศษ (จ านวนนกัเรียนตัง้แต ่2,500 คนขึน้ไป) 13 3 2,029 187 

รวม 54 13 3,958 364 

 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบวา่ มีแบบสอบถามท่ีมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ 

และสามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้เพียง 329 ฉบับ ดังนัน้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้
มีเพียง 329 คน  

1.2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยในระยะท่ี 1 ผู้ วิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความต้องการจ าเป็น 

ในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมีขัน้ตอน 
ในการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั ดงันี ้

1.2.1 การก าหนดวตัถปุระสงค์ 
การสร้างแบบสอบถามในครัง้นีผู้้ วิจัยมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการ

จ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โด ย ใ ช้ รูป แ บ บ ก ารต อ บ สน อ งคู่  (dual response format) ระ ห ว่ า งส ภ าพ ท่ี เป็ น จ ริ ง 
และสภาพท่ีคาดหวงั 

1.2.2 การก าหนดโครงสร้างของเนือ้หาท่ีต้องการวดั 
โครงส ร้างขอ งเนื อ้หา ท่ี ต้ องการวัด  ป ระกอบ ด้วยสภาพ ปัจจุบันและ 

สภาพท่ีคาดหวังในการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ตามขัน้ตอนการด าเนินงานการประกันคุณภาพ 3 ขัน้ตอน ประกอบด้วย ขัน้การเตรียมการ  
ขัน้การด าเนินการและขัน้การรายงาน ได้ก าหนดโครงสร้างเนือ้หา รายละเอียดดงัตาราง 
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ตาราง 3 โครงสร้างเนือ้หา จ านวนข้อค าถามท่ีต้องการวดั 
 

เนือ้หา จ านวน (ข้อ) ข้อท่ี 
1.ขัน้การเตรียมการ 6 1 - 6 
2.ขัน้การด าเนินการ  24 7 - 30 
  2.1 ด้านการวางแผน (P) 8 7 - 14 
  2.2 ด้านปฏิบติัตามแผน (D) 6 15 - 20 
  2.3 ด้านตรวจสอบประเมินผล (C) 5 21 - 25 
  2.4 การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) 5 25 - 30 
3.ขัน้การรายงาน 4 30 - 34 

รวม 34  

 
1.2.3 ก าหนดรูปแบบของเคร่ืองมือ 

แบบสอบถามเพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรใน
การด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา แบง่เป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เพื่อเป็นข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกับ
สถานภาพผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 
และขนาดของโรงเรียน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้รูปแบบการตอบสนองคู ่
(dual response format) ระหว่างสภาพท่ีเป็นจริงและสภาพท่ีคาดหวัง มีลักษณะเป็นมาตร
ประมาณคา่ 5 ระดบั โดยแตล่ะระดบัมีความหมาย ดงันี ้

1 หมายถึง บุคลากรมีสว่นร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพในด้านนัน้
ในระดบัน้อยท่ีสดุ 

2 หมายถึง บุคลากรมีสว่นร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพในด้านนัน้
ในระดบัน้อย 

3 หมายถึง บุคลากรมีสว่นร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพในด้านนัน้
ในระดบัปานกลาง 
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4 หมายถึง บุคลากรมีสว่นร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพในด้านนัน้
ในระดบัมาก 

5 หมายถึง บุคลากรมีสว่นร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพในด้านนัน้
ในระดบัมากท่ีสดุ 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง
แสดงความคิดเห็น 

1.2.4 การสร้างและการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือเบือ้งต้น 
1.2.4.1 สร้างข้อค าถามของแต่ละขัน้ตอนและน าแบบสอบถามให้ผู้ เช่ียวชาญ 

จ านวน  5  คน ซึ่งเป็นผู้ มีประสบการณ์ทางด้านการวัดและประเมินจ านวน 2 คน และผู้ มี
ประสบการณ์ทางด้านการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา จ านวน 3 คน  ตรวจสอบโครงสร้าง
ของเนือ้หา ความเหมาะสมของข้อค าถามและความสอดคล้องของข้อค าถามกับนิยาม พบว่าข้อ
ค าถามทุกข้อมีความสอดคล้องกับนิยาม มีคา่ IOC ตัง้แต ่0.80 – 1.00 ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขข้อ
ค าถามตามข้อเสนอแนะตา่ง ๆ ของผู้ เช่ียวชาญ 

1.2.4.2 จัดท าแบบสอบถามแล้วน าไปทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรจาก
โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  จ านวน 50 คน ซึ่งได้จาก
โรงเรียนขนาดเล็กจ านวน  5  คน โรงเรียนขนาดกลางจ านวน  10 คน โรงเรียนขนาดใหญ่จ านวน 
15 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจ านวน 20 คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของส านวน
ภาษา ความชัดเจนในการสื่อสารและความเช่ือมั่นแบบความสอดคล้องภายใน  (Internal 
Consistency Reliability)  พบว่า ค่าความเช่ือมั่นของสภาพปัจจุบันเท่ากับ  0.969 และสภาพท่ี
คาดหวงัเทา่กบั  0.980  ดงัตาราง 4  
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ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์คณุภาพเคร่ืองมือ 

 
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูเชิงส ารวจ โดยน าสง่แบบสอบถามตามโรงเรียน
ตา่ง ๆ และไปรับแบบสอบถามด้วยตนเอง 

1.3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เสนอตอ่โรงเรียนตา่ง ๆ เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลู 

1.3.2 น าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากบุคลากรในโรงเรียนต่าง ๆ โดยน าส่ง
แบบสอบถามและไปรับแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่งเก็บ ข้อมูลในระหว่างเดือนมีนาคม  
ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามจ านวน 364 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืน 
364 ฉบบั น ามาวิเคราะห์ จ านวน 329 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 88.92 เน่ืองจากจ านวน 35 ฉบบัข้อมลู
ท่ีได้บางสว่นเป็นข้อมลูท่ีไม่สมบูรณ์ มีข้อมลูไม่เพียงพอตอ่การน ามาวิเคราะห์  ผู้วิจยัจึงตดัออก 

1.4 การวิเคราะห์ข้อมลู 
ตอนท่ี 1 วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ 

คา่ความถ่ี (frequency) และร้อยละ (Percentage)  
ตอนท่ี 2 วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ด้วยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ  
ซึง่ก าหนดเกณฑ์ในการแปลผลคือ 

 

ขัน้ตอนด าเนินการประกนัคณุภาพ 
คา่ความเช่ือมัน่ (α) 
สภาพปัจจุบนั 

คา่ความเช่ือมัน่ (α) 
สภาพท่ีคาดหวงั 

1.ขัน้การเตรียมการ 0.813 0.900 
2.ขัน้การด าเนินการ  0.966 0.976 
  2.1 ด้านการวางแผน (P) 0.902 0.921 
  2.2 ด้านปฏิบติัตามแผน (D) 0.925 0.911 
  2.3 ด้านตรวจสอบประเมินผล (C) 0.899 0.895 
  2.4 การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) 0.901 0.922 
3.ขัน้การรายงาน 0.872 0.925 

ภาพรวม 0.969 0.980 
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คะแนนเฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถึง การมีสว่นร่วมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49 หมายถึง การมีสว่นร่วมอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49 หมายถึง การมีสว่นร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึง การมีสว่นร่วมอยูใ่นระดบัน้อย 
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถึง การมีสว่นร่วมอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ  

ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 6  ท าได้โดยการระบุความแตกตา่งระหวา่งสภาพท่ีเป็นอยูจ่ริงกบัสภาพท่ีคาดหวงั 
แล้วจัดล าดับข้อมูลโดยใช้วิธี Priority Needs Index (PNI) แบบปรับปรุง (สุวิมล  ว่องวาณิช , 
2558, p. 279) โดยใช้สตูร ดงันี ้

PNIModified = (I - D) / D 
เม่ือ I (Important) หมายถึง  ระดบัความคาดหวงัท่ีต้องการให้เกิด  
D (Degree of success) หมายถึง  ระดบัสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจุบนั 

ส าหรับคา่ดชันี PNIModified ท่ีมีคา่ 0.30 ขึน้ไปเป็นเกณฑ์ท่ีถือวา่มีความต้องการจ าเป็น 
การจัดล าดับความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน  การจัดล าดับจะจัดจากดชันีท่ีมีค่ามากไปหาค่าน้อย 
ดชันีท่ีมีคา่มากหมายถึงมีความต้องการจ าเป็นสงูท่ีควรได้รับการพฒันามากกวา่ดชันีท่ีมีคา่น้อย 

 
ระยะที่ 2 การวิเคราะห์สาเหตขุองความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และเสนอแนวทางในการสร้างการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

2.1 การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมลู 
ผู้ให้ข้อมลูในระยะท่ี 2 จ านวน 16 คน ผู้วิจยัพิจารณาเลอืกผู้ให้ข้อมลู ดงันี ้

1. ผู้บริหาร แบง่ตามขนาดของโรงเรียนขนาดละ 1 คน จ านวน  4 คน 
2. หวัหน้างานประกนัคณุภาพการศกึษาหรือผู้ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพใน

โรงเรียน แบง่ตามขนาดของโรงเรียนขนาดละ 1 คน จ านวน  4 คน 
3. ครูผู้ สอน โดยจะต้องมีประสบการณ์ ในการท างาน ไม่ น้อยกว่า 5 ปี  

แบง่ตามขนาดของโรงเรียนขนาดละ 2 คน จ านวน  8 คน 
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2.2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสมัภาษณ์เพื่อระบุสาเหตุและเสนอแนวทาง  

ในการแก้ปัญหาความต้องการจ าเป็น โดยข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์ เป็นประเด็นท่ีได้จาก 
การจัดล าดับความต้องการจ าเป็นท่ีมีค่า PNIModified ตัง้แต่ 0.3 ขึน้ไป จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในระยะท่ี 1 แบง่ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ ให้สมัภาษณ์ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ อายุราชการ 
วฒุิการศกึษาสงูสดุ ต าแหนง่ปัจจุบนั 

ตอนท่ี 2 แบบสมัภาษณ์ถึงสาเหตุของความต้องการจ าเป็น และแนวทางในการ
สร้างการมีสว่นร่วมในการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  

2.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
2.3.1 ผู้วิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เสนอตอ่โรงเรียนตา่ง ๆ เพื่อขอความอนเุคราะห์เก็บข้อมลู 
2.3.2 ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน 2562 - เดือน

พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียดดงันี ้
2.3.2.1 ผู้วิจัยสง่ข้อค าถามในการสมัภาษณ์และนดัหมายกบัผู้ ให้ข้อมูลก่อนเข้า

ไปสมัภาษณ์ลว่งหน้าเป็นเวลา 1 สปัดาห์ 
2.3.2.2 ผู้วิจัยสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร หวัหน้างานประกันคุณภาพ

การศึกษาหรือผู้ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพในโรงเรียน และครูผู้สอน ท่ีมีประสบการณ์ในการ
ท างาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้วยตนเอง โดยถามถึงสาเหตุของความต้องการจ าเป็น และแนวทางใน
การสร้างการมีสว่นร่วมในการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  

2.3.2.3 ใ ช้ สถานศึ กษ าขอ งผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล เป็ นสถ าน ท่ี ในกา รสัม ภ าษ ณ์  
ใช้เทปบันทึกเสียงในระหว่างสัมภาษณ์ซึ่งผู้ วิจัยได้แจ้งให้ผู้ ให้ข้อมูลทราบล่วงหน้า ใช้เวลา 
ในการสมัภาษณ์ประมาณ 20 – 30 นาทีตอ่คน 

2.3.2.4 เม่ือสัมภาษณ์ครบทุกประเด็น ผู้ วิจัยได้ทบทวนค าถามและค าตอบท่ี 
ผู้ให้ข้อมลูได้ให้สมัภาษณ์ 
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2.4 การวิเคราะห์ข้อมลู 
2.4.1 การวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา โดยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content 
Analysis) ด้วยการวิเคราะห์จ าแนกประเภทและสร้างข้อสรุปแบบอุปนยั 

2.4.2 วิเคราะห์แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษา เพื่อตอบสนองความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรใน
การด าเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา โดยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analytsis) 
ด้วยการวิเคราะห์จ าแนกประเภทและสร้างข้อสรุปแบบอุปนยั 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครัง้นีมี้ความมุ่งหมายของการวิจยั 3 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินความต้องการ

จ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6  2) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้
เกิดความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน เขตพื น้ ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  6  
และ 3) เพื่อเสนอแนวทางในการสร้างการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 6  
ผู้วิจยัแบง่ผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 6 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนวทางในการสร้างมีสว่นร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 6 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิจยั 
M      คือ คา่เฉลีย่  (Mean) 
SD      คือ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
PNImodiflied คือ ดชันีผลตา่งของคะแนนเฉลีย่ความต้องการจ าเป็น 
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ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

จากการศึกษาข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา เขต 6 
ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้ 

1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลในระยะที่ 1 
จากการใช้แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ผู้ วิจัยได้
วิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของกลุม่ตัวอย่างจ านวน 329 คน จ าแนกตาม เพศ อายุ  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน และขนาดของโรงเรียน ปรากฏดงัตาราง 5 

 
ตาราง 5 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อาย ุวฒุิการศกึษา ประสบการณ์
ในการท างาน และขนาดของโรงเรียน 
 

ตัวแปร ความถี่ ร้อยละ 
เพศ   
     1) ชาย 99 30.1 
     2) หญิง 230 69.9 
อาย ุ   
     1) ต ่ากวา่ 25 ปี 18  5.5 
     2) 25 – 35 ปี 195 59.3 
     3) 36 – 45 ปี 70 21.3 
     4) 46 ปีขึน้ไป 46 14.0 
วฒุิการศกึษา   
     1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 10 3.0 
     2) ปริญญาตรี 218 66.3 
     3) ปริญญาโท 99 30.1 
     4) สงูกวา่ระดบัปริญญาโท 2   0.6 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

 
จากตาราง 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1

ส่วนเพศหญิง จ านวน  230 คน คิดเป็นร้อยละ 69.9   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 25 – 35 ปี 
จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 ส่วนช่วงอายุท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสุดคืออายุต ่ากว่า 25 ปี  
มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5  วฒุิการศึกษาสว่นใหญ่เป็นวุฒิปริญญาตรี จ านวน 218 คน  
คิดเป็นร้อยละ  66.3  ส่วนวุฒิการศึกษาท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสุดคือวุฒิการศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาโทจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 ประสบการณ์ในการท างานส่วนใหญ่ต ่ากว่า 5 ปี   
คิดเป็นร้อยละ 42.2 และประสบการณ์ในการท างานท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสดุคือ 16 – 20 ปี จ านวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.8  บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2  
โรงเรียนขนาดกลาง จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 75 คน  
คิดเป็นร้อยละ 22.8 และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8  

ตัวแปร ความถี่ ร้อยละ 
ประสบการณ์ในการท างาน   
     1) ต ่ากวา่ 5 ปี 139 42.2 
     2) 6 – 10 ปี 93 28.3 
     3) 11 – 15 ปี 38 11.6 
     4) 16 – 20 ปี 19  5.8 
     5) มากกวา่ 20 ปี 40 12.2 
ขนาดของโรงเรียน   
     1) ขนาดเลก็ 27  8.2 
     2) ขนาดกลาง 50 15.2 
     3) ขนาดใหญ่ 75 22.8 
     4) ขนาดใหญ่พิเศษ 177 53.8 

รวม 329 100.0 
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1.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 6 โดยใช้แบบสอบถามการมีสว่นร่วมในการด าเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาซึ่ง
วัดความแตกต่างระหว่างระดับการมีส่วนร่วมในสภาพปัจจุบันกับสภาพท่ีคาดหวัง ในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ ผู้ วิจัยระบุ  
ความต้องการจ าเป็น (needs identification) โดยใช้สูตร PNImodified ซึ่งผู้ วิจัยได้แบ่งผลการ
วิเคราะห์ โดยแบ่งตามขนาดของโรงเรียน คือ  โรงเรียนขนาดเล็ก   โรงเรียนขนาดกลาง   
โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  ในภาพรวมปรากฏดงัตาราง 6 

 
ตาราง 6 ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกนัคณุภาพ 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม 

 
 

ขัน้ตอนการประกันคุณภาพ 

ค่า PNImodified   
โรงเรียน

ขนาด

เล็ก 

โรงเรียน

ขนาด

กลาง 

โรงเรียน

ขนาดใหญ่ 

โรงเรียน

ขนาด

ใหญ่

พิเศษ 

ภาพรวม 

1.ขัน้การเตรียมการ 0.20 0.31* 0.22 0.21 0.24 

2.ขัน้การด าเนินการ 0.22 0.30* 0.22 0.24 0.25 

2.1 ขัน้การวางแผน (P) 0.23 0.29 0.22 0.25 0.25 

2.2 ขัน้การปฏิบตัติามแผน (D) 0.20 0.26 0.20 0.20 0.22 

2.3 ขัน้การตรวจสอบการประเมนิผล (C) 0.22 0.34* 0.23 0.26 0.26 

2.4 ขัน้การน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง (A) 0.25 0.31* 0.25 0.25 0.27 

3. ขัน้การรายงาน 0.24 0.32* 0.26 0.23 0.26 

 

* หมายถึง มีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น 
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จากตาราง 6 ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม พบว่า  ความต้องการจ าเป็นในขัน้
การเตรียมการ ขัน้การด าเนินการ และขัน้การรายงานมีคา่  PNImodified  เทา่กบั 0.24  0.25 และ 0.26 
ตามล าดับ ส าหรับโรงเรียนขนาดกลางมีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนในขัน้การเตรียมการ  
ขัน้การด าเนินการ และขัน้การรายงาน แต่ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ่  
และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษไม่มีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น 

ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 6 โดยผู้วิจยัจะน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามขนาดของโรงเรียน คือ โรงเรียนขนาด
เลก็  โรงเรียนขนาดกลาง  โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  ดงันี ้ 

 
ตาราง 7 ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา ส าหรับโรงเรียนขนาดเลก็ 
 

ขัน้ตอนการประกันคุณภาพ 

ระดับการมีส่วนร่วม ความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

M SD 
แปล
ผล 

M SD 
แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

ขัน้การเตรียมการ 
1. การสร้างความตระหนักในการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.74 0.66 มาก 4.48 0.64 มาก 0.20 22 

2. การประชุมเพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศกึษา 

3.96 0.71 มาก 4.48 0.70 มาก 0.13 33 

3. การวิเคราะห์ปัญหาการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.59 0.97 มาก 4.41 0.84 มาก 0.23 16 

4. ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร จั ด ร ะ บ บ
ฐานข้อมลูสารสนเทศของสถานศกึษา
เพ่ือรองรับการประกนัคณุภาพภายใน 

3.59 0.97 มาก 4.41 0.75 มาก 0.23 16 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการประกันคุณภาพ 

ระดับการมีส่วนร่วม ความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

M SD 
แปล
ผล 

M SD 
แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

5. การส่งเสริมสนับสนุนการท างาน
เป็นทีมแก่บุคลากรในสถานศกึษาและ
ผู้เก่ียวข้อง 

3.89 0.89 มาก 4.48 0.75 มาก 0.15 32 

6. การเสนอแนวทางในการเตรียม
ความพ ร้อมของบุคลากร ในการ
ด าเนินการประกนัคณุภาพ 

3.48 0.94 ปาน
กลาง 

4.37 0.74 มาก 0.26 6 

รวม 3.71 0.39 มาก 4.44 0.21 มาก 0.20  
ขัน้การด าเนินการในด้านการวางแผน (P) 
7.การประชมุเพ่ือวางแผนขัน้ตอนการ
ด าเนินการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

3.63 .84 มาก 4.37 0.79 มาก 0.20 22 

8. การก าหนดวสิยัทศัน์พนัธกิจ
เปา้หมายในการประกนัคณุภาพ
ภายในของสถานศกึษา 

3.37 1.01 ปาน
กลาง 

4.30 0.72 มาก 0.27 5 

9. การก าหนดกลยทุธ์การด าเนินงาน
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.37 1.11 ปาน
กลาง 

4.26 0.86 มาก 0.26 6 

10. การก าหนดโครงการหรือกิจกรรม
เพ่ือให้สอดคล้องกบัเป้าหมายเพ่ือ
รองรับการประกนัคณุภาพ 

3.30 0.78 ปาน
กลาง 

4.11 0.85 มาก 0.25 11 

11.การศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวกบั
มาตรฐาน ตวัชีว้ดั เพ่ือใช้ในการวาง
แผนการประกนัคณุภาพ 

3.33 0.78 ปาน
กลาง 

4.26 0.81 มาก 0.28 3 

12.การจดัล าดบัความส าคญัของ
เปา้หมายการด าเนินงานของ
สถานศกึษา 

3.52 0.51 มาก 4.19 0.68 มาก 0.19 25 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการประกันคุณภาพ 

ระดับการมีส่วนร่วม ความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

M SD 
แปล
ผล 

M SD 
แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

13.การจดัท าแผนปฏิบตังิานประจ าปี
ของสถานศกึษา 

3.52 0.70 มาก 4.19 0.79 มาก 0.19 25 

14.การวเิคราะห์จดุแขง็ และจดุอ่อน
ของสถานศกึษา 

3.41 0.75 ปาน
กลาง 

4.11 0.80 มาก 0.21 19 

รวม 3.43 0.38 ปาน
กลาง 

4.22 0.28 มาก 0.23  

ขัน้การด าเนินการในด้านการปฏบิัตติามแผน  (D) 
15. การจดัเตรียมข้อมลูเพ่ือการ
ด าเนินการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

3.59 0.89 มาก 4.19 0.96 มาก 0.16 31 

16. การด าเนินโครงการและกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกบัแผนการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

3.37 0.74 ปาน
กลาง 

4.26 0.86 มาก 0.26 6 

17. การเข้ารับการนิเทศ ก ากบั 
ตดิตามในกระบวนการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.59 0.84 มาก 4.04 0.85 มาก 0.12 34 

18. การประเมนิผลการปฏิบตังิานของ
ตนเองตามแผนการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

3.52 0.64 มาก 4.33 0.83 มาก 0.23 16 

19. การประสานความร่วมมือกบัผู้ มี
สว่นเก่ียวข้องให้มีสว่นร่วมในการ
ด าเนินงานตามแผนการประกนั
คณุภาพ 

3.48 0.64 ปาน
กลาง 

4.19 0.79 มาก 0.20 22 

20. การเก็บรวบรวมข้อมลูสารสนเทศ
เพ่ือน าไปใช้ในการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

3.63 0.74 มาก 4.33 0.78 มาก 0.19 25 

รวม 3.53 0.40 มาก 4.22 0.30 มาก 0.20  
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการประกันคุณภาพ 

ระดับการมีส่วนร่วม ความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

M SD 
แปล
ผล 

M SD 
แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

ขัน้การด าเนินการในด้านการตรวจสอบการประเมินผล (C) 
21. การวางกรอบการประเมนิการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.37 0.84 ปาน
กลาง 

4.22 0.70 มาก 0.25 11 

22. การจดัท าเคร่ืองมือส าหรับการ
ตรวจสอบและประเมนิผล การประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.30 0.47 ปาน
กลาง 

4.07 0.83 มาก 0.24 13 

23. การปฏิบตัติามแนวทาง และ
วธีิการตามข้อก าหนดการตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

3.63 0.49 มาก 4.30 0.82 มาก 0.18 28 

24. การวเิคราะห์ข้อมลูในการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.56 0.58 มาก 4.19 0.83 มาก 0.18 28 

25. การแปลความหมายของข้อมลูใน
การประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

3.59 0.57 มาก 4.44 0.75 มาก 0.24 13 

รวม 3.49 0.29 ปาน
กลาง 

4.24 0.20 มาก 0.22  

ขัน้การด าเนินการด้านการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง (A) 
26. การเสนอความคดิเห็น เพ่ือการ
ปรับปรุงการด าเนินการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.41 0.57 ปาน
กลาง 

4.30 0.72 มาก 0.26 6 

27. การปรับปรุงการปฏิบตังิานของ
บคุลากรในการด าเนินการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.30 0.67 ปาน
กลาง 

4.30 0.72 มาก 0.30* 1 

28. การวางแผนการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาในระยะตอ่ไป 

3.48 0.70 ปาน
กลาง 

4.07 0.83 มาก 0.17 30 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการประกันคุณภาพ 

ระดับการมีส่วนร่วม ความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

M SD 
แปล
ผล 

M SD 
แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

29. การประสานงานกบับุคลากรทุกฝ่าย
ท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามาพฒันาและปรับปรุง
งานการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

3.33 0.62 ปาน
กลาง 

4.26 0.76 มาก 0.28 3 

30. การพฒันาสถานศกึษาโดยใช้
กระบวนการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

3.41 0.64 ปาน
กลาง 

4.22 0.85 มาก 0.24 13 

รวม 3.39 0.24 ปาน
กลาง 

4.23 0.19 มาก 0.25  

ขัน้การรายงาน         
31. การรวบรวมผลการด าเนินงาน ผล
การประเมินมาท าการวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์จ าแนกตามมาตรฐาน
การศกึษาเพ่ือเขียนรายงานประเมิน
ตนเอง/รายงานประจ าปี 

3.30 0.87 ปาน
กลาง 

4.15 0.82 มาก 0.26 6 

32. การเขียนรายงานประเมินตนเอง/
รายงานประจ าปีเพ่ือเสนอตอ่หน่วยงาน
ต้นสงักดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

3.56 0.51 มาก 4.30 0.78 มาก 0.21 19 

33. การเผยแพร่ผลการประเมินตอ่
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศกึษา และผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 

3.48 0.58 ปาน
กลาง 

4.22 0.85 มาก 0.21 19 

34. การน าผลการประเมินตนเอง/
รายงานประจ าปีมาเป็นข้อมลูสารสนเทศ
ส าคญัในการจดัท าแผนปฏิบตัิการตอ่ไป 

3.41 0.64 ปาน
กลาง 

4.41 0.75 มาก 0.29 2 

รวม 3.44 0.21 ปาน
กลาง 

4.27 0.17 มาก 0.24  

 
* หมายถึง มีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น 
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จากตาราง 7 ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ส าหรับโรงเรียนขนาดเลก็ พบวา่ 

คะแนนเฉลีย่สภาพปัจจุบนัในการมีสว่นร่วมของบุคลากรมีค่า 3.30 – 3.96  รายการ
ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ข้อท่ี 2 การประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองการประกัน
คุณ ภาพการศึกษา ( M = 3.96  , SD = 0 .39 ) ส่วนรายการท่ี มี ค่า เฉลี่ ย น้อย ท่ีสุด คือ  
ข้อท่ี 10 การก าหนดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพ ( M = 3.30 , SD = 0.78 ) ข้อท่ี 22  การจัดท าเคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบและ
ประเมินผล การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( M = 3.30  , SD = 0.47 ) ข้อ ท่ี 27  
การปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
( M = 3.30 , SD = 0.67 ) และ ข้อท่ี 31 การรวบรวมผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 
มาท าการวิเคราะห์และสงัเคราะห์จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อเขียนรายงานประเมิน
ตนเอง/รายงานประจ าปี ( M = 3.30 , SD = 0.87 ) 

คะแนนเฉลี่ยสภาพท่ีคาดหวังในการมีส่วนร่วมของบุคลากรมีค่า 4.04 – 4.48  
รายการท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ข้อท่ี 1 การสร้างความตระหนักในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ( M = 4.48 , SD = 0.64 ) ข้อท่ี 2 การประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเร่ือง
การประกันคุณภาพการศึกษา  ( M = 4.48 , SD = 0.70) และข้อท่ี 5  การส่งเสริมสนบัสนุนการ
ท างานเป็นทีมแก่บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ เก่ียวข้อง ( M = 4.48 , SD = 0.75)  สว่นรายการท่ี
มีคา่เฉลีย่น้อยท่ีสดุคือข้อท่ี  17 การเข้ารับการนิเทศ ก ากบั ติดตามในกระบวนการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา ( M = 4.04 , SD = 0.85)   

ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  6   พบว่า ดัชนีความต้องการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.12 -0.30  
มีรายการท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนจ านวน 1 รายการ  คือ การปรับปรุงการปฏิบติังานของ
บุคลากรในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.30)  ความต้องการ
จ าเป็น  ในอันดบั 2 คือ การน าผลการประเมินตนเอง/รายงานประจ าปีมาเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ส าคัญในการจัดท าแผนปฏิบติัการต่อไป (PNImodified = 0.29)   ความต้องการจ าเป็นในอันดบั 3  
มี 2 รายการ คือ  การวิเคราะห์ข้อมูลในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการ
ประสานงานกบับุคลากรทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  ให้เข้ามาพฒันาและปรับปรุงงานการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา  (PNImodified = 0.28)  
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ตาราง 8 ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา ส าหรับโรงเรียนขนาดกลาง 
 

ขัน้ตอนการประกันคุณภาพ 

ระดับการมีส่วนร่วม ความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

M SD 
แปล
ผล 

M SD 
แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

ขัน้การเตรียมการ 
1. การสร้างความตระหนกัในการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.26 0.90 ปาน
กลาง 

4.22 0.71 มาก 0.29 23 

2. การประชมุเพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในเร่ืองการประกนัคณุภาพ
การศกึษา 

3.24 0.98 ปาน
กลาง 

4.24 0.62 มาก 0.31* 18 

3. การวเิคราะห์ปัญหาการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

2.98 0.98 ปาน
กลาง 

4.06 0.77 มาก 0.36* 1 

4. การวางแผนการจดัระบบ
ฐานข้อมลูสารสนเทศของสถานศกึษา
เพ่ือรองรับการประกนัคณุภาพภายใน 

3.16 0.93 ปาน
กลาง 

4.12 0.72 มาก 0.30* 21 

5. การสง่เสริมสนบัสนนุการท างาน
เป็นทีมแก่บุคลากรในสถานศกึษาและ
ผู้เก่ียวข้อง 

3.34 0.85 ปาน
กลาง 

4.32 0.71 มาก 0.29 23 

6. การเสนอแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมของบคุลากร ในการ
ด าเนินการประกนัคณุภาพ 

3.18 0.87 ปาน
กลาง 

4.20 0.76 มาก 0.32* 12 

รวม 3.19 0.46 ปาน
กลาง 

4.19 0.34 มาก 0.31  

ขัน้การด าเนินการในด้านการวางแผน (P) 
7.การประชมุเพ่ือวางแผนขัน้ตอนการ
ด าเนินการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

3.22 0.91 ปาน
กลาง 

4.04 0.81 มาก 0.25 31 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการประกันคุณภาพ 

ระดับการมีส่วนร่วม ความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

M SD 
แปล
ผล 

M SD 
แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

8. การก าหนดวสิยัทศัน์พนัธกิจ
เปา้หมายในการประกนัคณุภาพ
ภายในของสถานศกึษา 

3.02 0.89 ปาน
กลาง 

4.06 0.71 มาก 0.34* 5 

9. การก าหนดกลยทุธ์การด าเนินงาน
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.08 0.90 ปาน
กลาง 

4.16 0.68 มาก 0.35* 4 

10. การก าหนดโครงการหรือกิจกรรม
เพ่ือให้สอดคล้องกบัเป้าหมายเพ่ือ
รองรับการประกนัคณุภาพ 

3.36 0.88 ปาน
กลาง 

4.20 0.70 มาก 0.25 31 

11.การศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวกบั
มาตรฐาน ตวัชีว้ดั เพ่ือใช้ในการวาง
แผนการประกนัคณุภาพ 

3.44 0.84 ปาน
กลาง 

4.32 0.65 มาก 0.26 28 

12.การจดัล าดบัความส าคญัของ
เปา้หมายการด าเนินงานของ
สถานศกึษา 

3.12 0.96 ปาน
กลาง 

4.14 0.67 มาก 0.33* 9 

13.การจดัท าแผนปฏิบตังิานประจ าปี
ของสถานศกึษา 

3.44 0.86 ปาน
กลาง 

4.32 0.62 มาก 0.26 28 

14.การวเิคราะห์จดุแขง็ และจดุอ่อน
ของสถานศกึษา 

3.10 0.91 ปาน
กลาง 

4.08 0.72 มาก 0.32* 12 

รวม 3.22 0.47 ปาน
กลาง 

4.17 0.32 มาก 0.29  

ขัน้การด าเนินการในด้านการปฏบิัตติามแผน  (D)   
15. การจดัเตรียมข้อมลูเพ่ือการ
ด าเนินการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

3.22 0.91 ปาน
กลาง 

4.14 0.73 มาก 0.29 23 

16. การด าเนินโครงการและกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกบัแผนการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

3.42 0.95 ปาน
กลาง 

4.30 0.65 มาก 0.26 28 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการประกันคุณภาพ 

ระดับการมีส่วนร่วม ความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

M SD 
แปล
ผล 

M SD 
แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

17. การเข้ารับการนิเทศ ก ากบั 
ตดิตามในกระบวนการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.38 0.90 ปาน
กลาง 

4.18 0.72 มาก 0.24 32 

18. การประเมนิผลการปฏิบตังิานของ
ตนเองตามแผนการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

3.50 0.99 มาก 4.24 0.74 มาก 0.21 34 

19. การประสานความร่วมมือกบัผู้ มี
สว่นเก่ียวข้องให้มีสว่นร่วมในการ
ด าเนินงานตามแผนการประกนั
คณุภาพ 

3.40 0.73 ปาน
กลาง 

4.22 0.62 มาก 0.24 32 

20. การเก็บรวบรวมข้อมลูสารสนเทศ
เพ่ือน าไปใช้ในการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

3.22 0.89 ปาน
กลาง 

4.24 0.74 มาก 0.32* 12 

รวม 3.36 0.40 ปาน
กลาง 

4.22 0.28 มาก 0.26  

ขัน้การด าเนินการในด้านการตรวจสอบการประเมินผล (C) 
21. การวางกรอบการประเมนิการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.08 0.90 ปาน
กลาง 

4.10 0.71 มาก 0.33* 9 

22. การจดัท าเคร่ืองมือส าหรับการ
ตรวจสอบและประเมนิผล การประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.08 0.99 ปาน
กลาง 

4.20 0.67 มาก 0.36* 1 

23. การปฏิบตัติามแนวทาง และ
วธีิการตามข้อก าหนดการตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

3.12 0.82 ปาน
กลาง 

4.18 0.66 มาก 0.34* 5 
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการประกันคุณภาพ 

ระดับการมีส่วนร่วม ความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

M SD 
แปล
ผล 

M SD 
แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

24. การวเิคราะห์ข้อมลูในการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.22 0.82 ปาน
กลาง 

4.26 0.72 มาก 0.32* 12 

25. การแปลความหมายของข้อมลูใน
การประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

3.02 0.87 ปาน
กลาง 

4.10 0.76 มาก 0.36* 1 

รวม 3.10 0.35 ปาน
กลาง 

4.17 0.26 มาก 0.34  

ขัน้การด าเนินการด้านการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง (A) 
26. การเสนอความคดิเห็น เพ่ือการ
ปรับปรุงการด าเนินการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.12 0.82 ปาน
กลาง 

4.06 0.71 มาก 0.30* 21 

27. การปรับปรุงการปฏิบตังิานของ
บคุลากรในการด าเนินการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.12 0.85 ปาน
กลาง 

4.14 0.76 มาก 0.33* 9 

28. การวางแผนการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาในระยะตอ่ไป 

3.04 0.70 ปาน
กลาง 

4.02 0.77 มาก 0.32* 12 

29. การประสานงานกบับคุลากรทกุ
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามาพฒันาและ
ปรับปรุงงานการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

3.04 0.81 ปาน
กลาง 

3.98 0.74 มาก 0.31* 18 

30. การพฒันาสถานศกึษาโดยใช้
กระบวนการประกันคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

3.20 0.73 ปาน
กลาง 

4.10 0.71 มาก 0.28 26 

รวม 3.10 0.28 ปาน
กลาง 

4.06 0.23 มาก 0.31  
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ตาราง 8 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการประกันคุณภาพ 

ระดับการมีส่วนร่วม ความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

M SD 
แปล
ผล 

M SD 
แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

ขัน้การรายงาน 
31. การรวบรวมผลการด าเนินงาน ผล
การประเมนิมาท าการวเิคราะห์และ
สงัเคราะห์จ าแนกตามมาตรฐาน
การศกึษาเพ่ือเขียนรายงานประเมนิ
ตนเอง/รายงานประจ าปี 

3.10 0.81 ปาน
กลาง 

4.14 0.67 มาก 0.34* 5 

32. การเขียนรายงานประเมนิตนเอง/
รายงานประจ าปีเพ่ือเสนอตอ่
หน่วยงานต้นสงักดัและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

3.30 0.86 ปาน
กลาง 

4.24 0.72 มาก 0.28 26 

33. การเผยแพร่ผลการประเมนิตอ่
ผู้ปกครอง ชมุชน คณะกรรมการ
สถานศกึษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

3.08 0.85 ปาน
กลาง 

4.12 0.80 มาก 0.34* 5 

34. การน าผลการประเมนิตนเอง/
รายงานประจ าปีมาเป็นข้อมลู
สารสนเทศส าคญัในการจดัท า
แผนปฏิบตักิารตอ่ไป 

3.20 0.78 ปาน
กลาง 

4.18 0.77 มาก 0.31* 18 

รวม 3.17 0.28 ปาน
กลาง 

4.17 0.27 มาก 0.32  

 
* หมายถึง มีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น 

 
จากตาราง 8 ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ

ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ส าหรับโรงเรียนขนาดกลาง  พบวา่ 
คะแนนเฉลีย่สภาพปัจจุบนัในการมีสว่นร่วมของบุคลากรมีค่า 2.98 – 3.50  รายการ

ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสดุคือ ข้อท่ี 18 การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองตามแผนการประกัน
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คณุภาพภายในสถานศึกษา( M = 3.50 , SD = 0.99 ) สว่นรายการท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุคือ ข้อท่ี 
3 การวิเคราะห์ปัญหาการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ( M = 3.50 ,    SD = 0.98 )  

คะแนนเฉลี่ยสภาพท่ีคาดหวังในการมีส่วนร่วมของบุคลากรมีค่า 3.98 – 4.32  
รายการท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ข้อท่ี 5 การส่งเสริมสนับสนุนการท างานเป็นทีมแก่บุคลากร  
ในสถานศึกษาและผู้ เก่ียวข้อง ( M = 4.32 , SD = 0.71) และ 13 การจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา ( M = 4.32 , SD = 0.62) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือ 
ข้อท่ี  29 การประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามาพัฒนาและปรับปรุงงาน  
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  ( M = 3.98 , SD = 0.74) 

ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส าหรับโรงเรียนขนาดกลาง ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  6  พบว่า ดัชนีความต้องการจ าเป็นมีค่า 0.21 -0.36 มีรายการท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนจ านวน 21 รายการ  ซึ่งความต้องการจ าเป็นในอันดับ 1  มี  
 3 รายการ คือ การวิเคราะห์ปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดท าเคร่ืองมือ
ส าหรับการตรวจสอบและประเมินผล การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการแปล
ความหมายของข้อมูลในการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา (PNImodified = 0.36)   และพบว่า
ขัน้การด าเนินการในด้านการตรวจสอบการประเมินผล (C) มีทัง้หมด 5 รายการ ทัง้ 5 รายการ
ความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น 
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ตาราง 9 ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา ส าหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ 
 

ขัน้ตอนการประกันคุณภาพ 

ระดับการมีส่วนร่วม ความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

M SD 
แปล
ผล 

M SD 
แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

ขัน้การเตรียมการ 
1. การสร้างความตระหนกัในการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.35 0.83 ปาน
กลาง 

4.00 0.68 มาก 0.20 24 

2. การประชมุเพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในเร่ืองการประกนัคณุภาพ
การศกึษา 

3.41 0.89 ปาน
กลาง 

4.15 0.69 มาก 0.21 21 

3. การวเิคราะห์ปัญหาการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.15 0.91 ปาน
กลาง 

3.96 0.71 มาก 0.26 5 

4. การวางแผนการจดัระบบ
ฐานข้อมลูสารสนเทศของสถานศกึษา
เพ่ือรองรับการประกนัคณุภาพภายใน 

3.15 1.01 ปาน
กลาง 

3.92 0.78 มาก 0.25 9 

5. การสง่เสริมสนบัสนนุการท างาน
เป็นทีมแก่บุคลากรในสถานศกึษาและ
ผู้เก่ียวข้อง 

3.43 0.84 ปาน
กลาง 

4.09 0.76 มาก 0.19 29 

6. การเสนอแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมของบคุลากร ในการ
ด าเนินการประกนัคณุภาพ 

3.16 0.90 ปาน
กลาง 

3.93 0.81 มาก 0.24 14 

รวม 3.27 0.52 ปาน
กลาง 

4.01 0.40 มาก 0.22  

ขัน้การด าเนินการในด้านการวางแผน (P) 
7.การประชมุเพ่ือวางแผนขัน้ตอนการ
ด าเนินการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

3.16 0.92 ปาน
กลาง 

3.88 0.85 มาก 0.23 15 

8. การก าหนดวสิยัทศัน์พนัธกิจ
เปา้หมายในการประกนัคณุภาพ
ภายในของสถานศกึษา 

3.25 1.05 ปาน
กลาง 

3.97 0.87 มาก 0.22 19 

 



  73 

ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการประกันคุณภาพ 

ระดับการมีส่วนร่วม ความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

M SD 
แปล
ผล 

M SD 
แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

9. การก าหนดกลยทุธ์การด าเนินงาน
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.24 0.97 ปาน
กลาง 

3.89 0.88 มาก 0.20 24 

10. การก าหนดโครงการหรือกิจกรรม
เพ่ือให้สอดคล้องกบัเป้าหมายเพ่ือ
รองรับการประกนัคณุภาพ 

3.33 0.89 ปาน
กลาง 

4.01 0.78 มาก 0.20 24 

11.การศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวกบั
มาตรฐาน ตวัชีว้ดั เพ่ือใช้ในการวาง
แผนการประกนัคณุภาพ 

3.41 0.87 ปาน
กลาง 

4.01 0.74 มาก 0.18 33 

12.การจดัล าดบัความส าคญัของ
เปา้หมายการด าเนินงานของ
สถานศกึษา 

3.15 0.91 ปาน
กลาง 

3.97 0.87 มาก 0.26 5 

13.การจดัท าแผนปฏิบตังิานประจ าปี
ของสถานศกึษา 

3.35 0.94 ปาน
กลาง 

4.03 0.88 มาก 0.20 24 

14.การวเิคราะห์จดุแขง็ และจดุอ่อน
ของสถานศกึษา 

3.12 0.96 ปาน
กลาง 

3.95 0.84 มาก 0.26 5 

รวม 3.25 0.52 ปาน
กลาง 

3.97 0.40 มาก 0.22  

ขัน้การด าเนินการในด้านการปฏบิัตติามแผน  (D)   
15. การจัด เต รียม ข้อมูล เพ่ื อ การ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา 

3.23 0.95 ปาน
กลาง 

3.96 0.81 มาก 0.23 15 

16. การด าเนินโครงการและกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกบัแผนการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

3.49 0.95 ปาน
กลาง 

4.03 0.79 มาก 0.15 34 

17. ก าร เข้ า รับ ก ารนิ เท ศ  ก ากั บ 
ติ ด ต าม ในก ระบ วนก ารป ระกั น
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.37 0.77 ปาน
กลาง 

4.00 0.82 มาก 0.19 29 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการประกันคุณภาพ 

ระดับการมีส่วนร่วม ความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

M SD 
แปล
ผล 

M SD 
แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

18. การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของ
ตนเองตามแผนการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา 

3.37 0.85 ปาน
กลาง 

4.08 0.77 มาก 0.21 21 

19. การประสานความร่วมมือกับผู้ มี
ส่วนเก่ียวข้องให้มีส่วนร่วมในการ
ด า เนิ น งานตามแผนการป ระกัน
คณุภาพ 

3.44 0.89 ปาน
กลาง 

4.08 0.80 มาก 0.19 29 

20. การเก็บรวบรวมข้อมลูสารสนเทศ
เพ่ือน าไปใช้ในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา 

3.25 0.86 ปาน
กลาง 

3.96 0.83 มาก 0.22 19 

รวม 3.36 0.48 ปาน
กลาง 

4.02 0.35 มาก 0.20  

ขัน้การด าเนินการในด้านการตรวจสอบการประเมินผล (C) 
21. การวางกรอบการประเมนิการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.04 0.88 ปาน
กลาง 

3.93 0.86 มาก 0.29 1 

22. การจดัท าเคร่ืองมือส าหรับการ
ตรวจสอบและประเมนิผล การประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.19 0.95 ปาน
กลาง 

3.93 0.86 มาก 0.23 15 

23. การปฏิบตัติามแนวทาง และ
วธีิการตามข้อก าหนดการตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

3.31 0.96 ปาน
กลาง 

3.95 0.82 มาก 0.19 29 

24. การวเิคราะห์ข้อมลูในการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.25 1.04 ปาน
กลาง 

3.92 0.88 มาก 0.20 24 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการประกันคุณภาพ 

ระดับการมีส่วนร่วม ความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

M SD 
แปล
ผล 

M SD 
แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

25. การแปลความหมายของข้อมลูใน
การประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

3.12 1.03 ปาน
กลาง 

3.84 0.84 มาก 0.23 15 

รวม 3.18 0.36 ปาน
กลาง 

3.91 0.32 มาก 0.23  

ขัน้การด าเนินการด้านการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง (A) 
26. การเสนอความคดิเห็น เพ่ือการ
ปรับปรุงการด าเนินการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.16 0.93 ปาน
กลาง 

3.95 0.84 มาก 0.25 9 

27. การปรับปรุงการปฏิบตังิานของ
บคุลากรในการด าเนินการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.23 0.91 ปาน
กลาง 

3.92 0.82 มาก 0.21 21 

28. การวางแผนการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาในระยะตอ่ไป 

3.21 0.86 ปาน
กลาง 

4.01 0.74 มาก 0.25 9 

29. การประสานงานกบับคุลากรทกุ
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามาพฒันาและ
ปรับปรุงงานการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

3.13 0.96 ปาน
กลาง 

3.97 0.85 มาก 0.27 2 

30. การพฒันาสถานศกึษาโดยใช้
กระบวนการประกันคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

3.12 0.90 ปาน
กลาง 

3.96 0.88 มาก 0.27 2 

รวม 3.17 0.30 ปาน
กลาง 

3.96 0.26 มาก 0.25  
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการประกันคุณภาพ 

ระดับการมีส่วนร่วม ความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

M SD 
แปล
ผล 

M SD 
แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

ขัน้การรายงาน 
31. การรวบรวมผลการด าเนินงาน ผล
การประเมนิมาท าการวเิคราะห์และ
สงัเคราะห์จ าแนกตามมาตรฐาน
การศกึษาเพ่ือเขียนรายงานประเมนิ
ตนเอง/รายงานประจ าปี 

3.23 0.91 ปาน
กลาง 

4.05 0.85 มาก 0.26 5 

32. การเขียนรายงานประเมนิตนเอง/
รายงานประจ าปีเพ่ือเสนอตอ่
หน่วยงานต้นสงักดัและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

3.25 0.96 ปาน
กลาง 

4.07 0.86 มาก 0.25 9 

33. การเผยแพร่ผลการประเมนิตอ่
ผู้ปกครอง ชมุชน คณะกรรมการ
สถานศกึษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

3.24 0.94 ปาน
กลาง 

4.11 0.83 มาก 0.27 2 

34. การน าผลการประเมนิตนเอง/
รายงานประจ าปีมาเป็นข้อมลู
สารสนเทศส าคญัในการจดัท า
แผนปฏิบตักิารตอ่ไป 

3.25 0.90 ปาน
กลาง 

4.08 0.85 มาก 0.25 9 

รวม 3.24 0.26 ปาน
กลาง 

4.08 0.24 มาก 0.26  

 
* หมายถึง มีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น 

 
จากตาราง 9 ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ

ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ส าหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ พบวา่ 
คะแนนเฉลีย่สภาพปัจจุบนัในการมีสว่นร่วมของบุคลากรมีคา่ 3.04  – 3.49  รายการ

ท่ีมีคา่เฉลี่ยมากท่ีสดุคือ ข้อท่ี 16 การด าเนินโครงการและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับแผนการประกัน



  77 

คณุภาพภายในสถานศกึษา( M = 3.49 , SD = 0.95 ) สว่นรายการท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุคือ ข้อท่ี 
21 การวางกรอบการประเมินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ( M = 3.49 , SD = 0.88 )  

คะแนนเฉลี่ยสภาพท่ีคาดหวังในการมีส่วนร่วมของบุคลากรมีค่า 3.84 – 4.15 
รายการท่ีมีคา่เฉลีย่มากท่ีสดุคือ ข้อท่ี 2 การประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองการประกัน
คุณ ภ าพการศึ กษ า ( M = 4.15 , SD = 0.69)  ส่วน รายก าร ท่ี มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ย ท่ี สุด คื อ 
ข้อท่ี 25 การแปลความหมายของข้อมูลในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( M = 3.84 , 
SD = 0.84) 

ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส าหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามัธยมศกึษา เขต  6  พบว่า ดชันีความต้องการจ าเป็นมีค่า 0.15 -0.29 ไม่มีรายการใดท่ี
มีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน  ซึ่งรายการท่ีมีดชันีความต้องการจ าเป็นสงูสดุสามอันดบัแรก คือ
การวางกรอบการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  (PNImodified = 0.29)  
การประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามาพัฒนาและปรับปรุงงานการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษา และ การเผยแพร่ผลการประเมินตอ่ผู้ปกครอง  ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศกึษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง (PNImodified = 0.27)   ตามล าดบั 
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ตาราง 10 ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา ส าหรับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
 

ขัน้ตอนการประกันคุณภาพ 

ระดับการมีส่วนร่วม ความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

M SD 
แปล
ผล 

M SD 
แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

ขัน้การเตรียมการ 
1. การสร้างความตระหนกัในการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.34 0.82 ปาน
กลาง 

3.98 0.78 มาก 0.19 29 

2. การประชมุเพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในเร่ืองการประกนัคณุภาพ
การศกึษา 

3.32 0.89 ปาน
กลาง 

3.90 0.79 มาก 0.17 34 

3. การวเิคราะห์ปัญหาการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.02 0.94 ปาน
กลาง 

3.77 0.89 มาก 0.25 10 

4. การวางแผนการจดัระบบ
ฐานข้อมลูสารสนเทศของสถานศกึษา
เพ่ือรองรับการประกนัคณุภาพภายใน 

3.12 0.93 ปาน
กลาง 

3.81 0.78 มาก 0.22 22 

5. การสง่เสริมสนบัสนนุการท างาน
เป็นทีมแก่บุคลากรในสถานศกึษาและ
ผู้เก่ียวข้อง 

3.37 0.87 ปาน
กลาง 

4.00 0.79 มาก 0.19 29 

6. การเสนอแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมของบคุลากร ในการ
ด าเนินการประกนัคณุภาพ 

3.06 0.94 ปาน
กลาง 

3.81 0.85 มาก 0.24 13 

รวม 3.21 0.50 ปาน
กลาง 

3.88 0.38 มาก 0.21  

ขัน้การด าเนินการในด้านการวางแผน (P) 
7.การประชมุเพ่ือวางแผนขัน้ตอนการ
ด าเนินการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

3.15 1.02 ปาน
กลาง 

3.85 0.89 มาก 0.22 22 

8. การก าหนดวสิยัทศัน์พนัธกิจ
เปา้หมายในการประกนัคณุภาพ
ภายในของสถานศกึษา 

2.98 1.03 ปาน
กลาง 

3.77 0.88 มาก 0.27 3 

 



  79 

ตาราง 10 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการประกันคุณภาพ 

ระดับการมีส่วนร่วม ความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

M SD 
แปล
ผล 

M SD 
แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

9. การก าหนดกลยทุธ์การด าเนินงาน
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.02 1.03 ปาน
กลาง 

3.77 0.94 มาก 0.25 10 

10. การก าหนดโครงการหรือกิจกรรม
เพ่ือให้สอดคล้องกบัเป้าหมายเพ่ือ
รองรับการประกนัคณุภาพ 

3.16 0.98 ปาน
กลาง 

3.90 0.85 มาก 0.23 19 

11.การศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวกบั
มาตรฐาน ตวัชีว้ดั เพ่ือใช้ในการวาง
แผนการประกนัคณุภาพ 

3.23 0.90 ปาน
กลาง 

3.93 0.82 มาก 0.22 22 

12.การจดัล าดบัความส าคญัของ
เปา้หมายการด าเนินงานของ
สถานศกึษา 

2.97 0.97 ปาน
กลาง 

3.85 0.85 มาก 0.29 1 

13.การจดัท าแผนปฏิบตังิานประจ าปี
ของสถานศกึษา 

3.21 1.08 ปาน
กลาง 

3.95 0.86 มาก 0.23 19 

14.การวเิคราะห์จดุแขง็ และจดุอ่อน
ของสถานศกึษา 

3.02 1.05 ปาน
กลาง 

3.81 0.94 มาก 0.26 5 

รวม 3.09 0.49 ปาน
กลาง 

3.85 0.39 มาก 0.25  

ขัน้การด าเนินการในด้านการปฏบิัตติามแผน  (D)   
15. การจดัเตรียมข้อมลูเพ่ือการ
ด าเนินการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

3.26 1.01 ปาน
กลาง 

3.98 0.81 มาก 0.22 22 

16. การด าเนินโครงการและกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกบัแผนการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

3.37 0.95 ปาน
กลาง 

3.98 0.79 มาก 0.18 31 

17. การเข้ารับการนิเทศ ก ากบั 
ตดิตามในกระบวนการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.29 0.96 ปาน
กลาง 

4.01 0.80 มาก 0.22 22 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการประกันคุณภาพ 

ระดับการมีส่วนร่วม ความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

M SD 
แปล
ผล 

M SD 
แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

18. การประเมนิผลการปฏิบตังิานของ
ตนเองตามแผนการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

3.37 0.88 ปาน
กลาง 

3.97 0.78 มาก 0.18 31 

19. การประสานความร่วมมือกบัผู้ มี
สว่นเก่ียวข้องให้มีสว่นร่วมในการ
ด าเนินงานตามแผนการประกนั
คณุภาพ 

3.41 0.93 ปาน
กลาง 

4.02 0.79 มาก 0.18 31 

20. การเก็บรวบรวมข้อมลูสารสนเทศ
เพ่ือน าไปใช้ในการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

3.35 0.93 ปาน
กลาง 

4.04 0.79 มาก 0.21 27 

รวม 3.34 0.42 ปาน
กลาง 

4.00 0.34 มาก 0.20  

ขัน้การด าเนินการในด้านการตรวจสอบการประเมินผล (C) 
21. การวางกรอบการประเมนิการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.10 1.03 ปาน
กลาง 

3.90 0.84 มาก 0.26 5 

22. การจดัท าเคร่ืองมือส าหรับการ
ตรวจสอบและประเมนิผล การประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.02 1.03 ปาน
กลาง 

3.81 0.88 มาก 0.26 5 

23. การปฏิบตัติามแนวทาง และ
วธีิการตามข้อก าหนดการตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

3.16 0.96 ปาน
กลาง 

3.91 0.81 มาก 0.24 13 

24. การวเิคราะห์ข้อมลูในการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.13 1.02 ปาน
กลาง 

3.91 0.84 มาก 0.25 10 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการประกันคุณภาพ 

ระดับการมีส่วนร่วม ความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

M SD 
แปล
ผล 

M SD 
แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

25. การแปลความหมายของข้อมลูใน
การประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

3.01 1.01 ปาน
กลาง 

3.85 0.81 มาก 0.28 2 

รวม 3.08 0.34 ปาน
กลาง 

3.88 0.25 มาก 0.26  

ขัน้การด าเนินการด้านการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง (A) 
26. การเสนอความคดิเห็น เพ่ือการ
ปรับปรุงการด าเนินการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.08 0.99 ปาน
กลาง 

3.90 0.83 มาก 0.26 5 

27. การปรับปรุงการปฏิบตังิานของ
บคุลากรในการด าเนินการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.07 1.04 ปาน
กลาง 

3.89 0.83 มาก 0.27 3 

28. การวางแผนการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาในระยะตอ่ไป 

2.98 1.00 ปาน
กลาง 

3.76 0.85 มาก 0.26 5 

29. การประสานงานกบับคุลากรทกุ
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามาพฒันาและ
ปรับปรุงงานการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

3.03 0.98 ปาน
กลาง 

3.75 0.86 มาก 0.24 13 

30. การพฒันาสถานศกึษาโดยใช้
กระบวนการประกันคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

3.10 0.90 ปาน
กลาง 

3.82 0.83 มาก 0.24 13 

รวม 3.05 0.33 ปาน
กลาง 

3.83 0.30 มาก 0.25  
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการประกันคุณภาพ 

ระดับการมีส่วนร่วม ความต้องการ
จ าเป็น สภาพปัจจุบัน สภาพที่คาดหวัง 

M SD 
แปล
ผล 

M SD 
แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

ขัน้การรายงาน 
31. การรวบรวมผลการด าเนินงาน ผล
การประเมนิมาท าการวเิคราะห์และ
สงัเคราะห์จ าแนกตามมาตรฐาน
การศกึษาเพ่ือเขียนรายงานประเมนิ
ตนเอง/รายงานประจ าปี 

3.14 0.90 ปาน
กลาง 

3.88 0.79 มาก 0.23 19 

32. การเขียนรายงานประเมนิตนเอง/
รายงานประจ าปีเพ่ือเสนอตอ่
หน่วยงานต้นสงักดัและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

3.23 1.04 ปาน
กลาง 

3.90 0.86 มาก 0.21 27 

33. การเผยแพร่ผลการประเมนิตอ่
ผู้ปกครอง ชมุชน คณะกรรมการ
สถานศกึษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

3.08 1.03 ปาน
กลาง 

3.84 0.87 มาก 0.24 13 

34. การน าผลการประเมนิตนเอง/
รายงานประจ าปีมาเป็นข้อมลู
สารสนเทศส าคญัในการจดัท า
แผนปฏิบตักิารตอ่ไป 

3.14 1.00 ปาน
กลาง 

3.90 0.85 มาก 0.24 13 

รวม 3.15 0.34 ปาน
กลาง 

3.88 0.29 มาก 0.23  

 
* หมายถึง มีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น 
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จากตาราง 10 ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ส าหรับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  พบวา่ 

คะแนนเฉลีย่สภาพปัจจุบนัในการมีสว่นร่วมของบุคลากรมีคา่ 2.97  – 3.41  รายการ
ท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสดุคือ ข้อท่ี 19 การประสานความร่วมมือกับผู้ มีสว่นเก่ียวข้องให้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพ( M = 3.41 , SD = 0.93 ) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉลี่ย
น้อยท่ีสุดคือ ข้อท่ี 12 การจัดล าดับความส าคัญของเป้าหมายการด าเนินงานของสถานศึกษา  
( M = 3.41 , SD = 0.97 )  

คะแนนเฉลี่ยสภาพท่ีคาดหวังในการมีส่วนร่วมของบุคลากรมีค่า 3.75 – 4.04  
รายการท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ข้อท่ี 20 การเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อน าไปใช้ในการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา( M = 4.04 , SD = 0.79)  สว่นรายการท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด
คือข้อท่ี  29 การประสานงานกับบุคลากรทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามาพฒันาและปรับปรุงงานการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ( M = 3.75 , SD = 0.84) 

ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส าหรับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษ ามั ธยมศึกษ า เขต   6   พบว่า  ดัช นีความ ต้อ งการจ า เป็ น มีค่ า  อยู่ ระหว่า ง  
0.17 - 0.29  ไม่มีรายการใดท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งรายการท่ีมีดัชนีความต้องการ
จ าเป็นสูงสามอันดับแรก คือ  การจัดล าดับความส าคัญของเป้าหมายการด าเนินงานของ
สถานศึกษา (PNImodified = 0.29)  การแปลความหมายของข้อมูลในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (PNImodified = 0.28)  การก าหนดวิสยัทัศน์พนัธกิจเป้าหมายในการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษาการปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากรในการด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา (PNImodified = 0.27)  ตามล าดบั 

ผู้ วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจากทุกขนาดของโรงเรียน ในแต่ละขัน้ตอน
ของการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา มาแสดงดงันี ้ 
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ตาราง 11 ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาขัน้การเตรียมการ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ขัน้ตอนการ
ประกันคุณภาพ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พเิศษ 
PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ 

1. การส ร้างความ
ต ร ะ ห นั ก ใน ก า ร
ป ระ กั น คุ ณ ภ าพ
ภายในสถานศกึษา 

0.20 4 0.29 5 0.20 5 0.19 4 

2. การประชุม เพ่ื อ
สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ  ในเร่ืองการ
ป ระ กั น คุ ณ ภ าพ
การศกึษา 

0.13 6 0.31* 3 0.21 4 0.17 6 

3. ก า ร วิ เค ร า ะ ห์
ปัญหาการประกัน
คุณ ภ าพ ภ า ย ใน
สถานศกึษา 

0.23 2 0.36* 1 0.26 1 0.25 1 

4. การวางแผนการ
จัดระบบฐานข้อมูล
ส า ร ส น เท ศ ข อ ง
ส ถ าน ศึ ก ษ า เ พ่ื อ
รองรับการประกัน
คณุภาพภายใน 

0.23 2 0.30* 4 0.25 2 0.22 3 

5. ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนนุการท างาน
เป็นทีมแก่บุคลากร
ในสถานศึกษาและ
ผู้เก่ียวข้อง 

0.15 5 0.29 5 0.19 6 0.19 4 
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ตาราง 11 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการ
ประกันคุณภาพ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พเิศษ 
PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ 

6. การเสนอแนวทาง
ในการเตรียมความ
พร้อมของบุคลากร 
ใ น ก า ร ด า เ นิ น 
การประกนัคณุภาพ 

0.26 1 0.32* 2 0.24 3 0.24 2 

รวม 0.20  0.31  0.23  0.21  

 
* หมายถึง มีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น 
 

จากตาราง 11 ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้การเตรียมการ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  พบว่า 
คา่ PNImodified  ของโรงเรียนขนาดเลก็ โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษมีค่าเท่ากบั 0.20  0.31 0.23  และ 0.21 ตามล าดบั ความต้องการจ าเป็นในล าดบัท่ี 1  
ของโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่  และโรงเรียนขนาดใหญ่พิ เศษ เหมือนกัน   
คือ  การวิเคราะห์ปัญหาการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา แตค่วามต้องการจ าเป็นในล าดบั
ท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดเล็ก คือ การเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกนัคณุภาพ 

ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขัน้การเตรียมการของโรงเรียนขนาดเล็ก พบวา่ ดชันีความต้องการจ าเป็นมีค่า 
0.13 – 0.26  ไม่มีรายการใดท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งข้อท่ีมีดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสาม
อันดบัแรก คือการเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการด าเนินการประกัน
คุณภาพ  (PNImodified = 0.26)  การวิเคราะห์ปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(PNImodified = 0.23)  และการวางแผนการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อ
รองรับการประกนัคณุภาพภายใน (PNImodified = 0.23) ตามล าดบั 

ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาในขัน้การเตรียมการของโรงเรียนขนาดกลาง พบวา่ ดชันีความต้องการจ าเป็นมี
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คา่ 0.29 – 0.36 มีข้อรายการท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่นจ านวน  4 รายการ  คือ การวิเคราะห์
ปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.36)  การเสนอแนวทางในการ
เตรียมความพร้อมของบุคลากร ในการด าเนินการประกนัคณุภาพ (PNImodified = 0.32)  การประชุม
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองการประกันคณุภาพการศึกษา (PNImodified = 0.31)   และการ
วางแผนการจัดระบบฐานข้อมลูสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายใน 
(PNImodified = 0.30) ตามล าดบั 

ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในขัน้การเตรียมการของโรงเรียนขนาดใหญ่ พบว่า ดชันีความต้องการจ าเป็น 
มีค่า 0.19 – 0.26  ไม่มีรายการใดท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งข้อท่ีมีดชันีความต้องการ
จ าเป็นสูงสามอันดับแรก คือ การวิเคราะห์ปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
(PNImodified = 0.26)  การวางแผนการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายใน (PNImodified = 0.25)  และการเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อม
ของบุคลากร ในการด าเนินการประกนัคณุภาพ (PNImodified = 0.24)  ตามล าดบั 

ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในขัน้การเตรียมการของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พบว่า ดชันีความต้องการ
จ าเป็นมีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.17 – 0.25  ไม่มีรายการใดท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น ซึง่ข้อท่ีมีดชันี
ความต้องการจ าเป็นสูงสามอันดับแรก คือ การวิเคราะห์ปัญหาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา (PNImodified = 0.25)  การเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ (PNImodified = 0.24) และการวางแผนการจัดระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศของสถานศกึษาเพื่อรองรับการประกนัคณุภาพภายใน  (PNImodified = 0.22)  ตามล าดบั 
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ตาราง 12 ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาการด าเนินการในด้านการวางแผน (P) จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

ขัน้ตอนการประกัน
คุณภาพ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พเิศษ 
PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ 

7.ก ารป ระ ชุ ม เพ่ื อ
วางแผนขัน้ตอนการ
ด าเนินการประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใน
สถานศกึษา 

0.20 6 0.25 7 0.23 3 0.22 7 

8. ก า ร ก า ห น ด
วิสั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้ า ห ม าย ใน ก า ร
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ภ า ย ใ น ข อ ง
สถานศกึษา 

0.27 2 0.34* 2 0.22 4 0.27 2 

9. ก า ร ก า ห น ด            
ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
ด าเนินงานประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใน
สถานศกึษา 

0.26 3 0.35* 1 0.20 5 0.25 4 

10. ก า ร ก า ห น ด
โ ค ร ง ก า ร ห รื อ
กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ ใ ห้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
เป้าหมายเพ่ือรองรับ
การประกนัคณุภาพ 

0.25 4 0.25 7 0.20 5 0.23 5 

11.การศกึษาข้อมลูท่ี
เก่ียวกับมาตรฐาน 
ตวัชีว้ดั เพ่ือใช้ในการ
วางแผนการประกัน
คณุภาพ 

0.28 1 0.26 5 0.18 8 0.22 7 
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ตาราง 12 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการประกัน
คุณภาพ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พเิศษ 
PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ 

12.ก า ร จั ด ล า ดั บ
ค วาม ส าคัญ ขอ ง
เ ป้ า ห ม า ย ก า ร
ด า เนิ น ง า น ข อ ง
สถานศกึษา 

0.19 7 0.33* 3 0.26 1 0.29 1 

13.ก า ร จั ด ท า
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น
ป ร ะ จ า ปี ข อ ง
สถานศกึษา 

0.19 7 0.26 5 0.20 5 0.23 5 

14.การวิเคราะห์จุด
แข็ง และจุดอ่อนของ
สถานศกึษา 

0.21 5 0.32* 4 0.26 1 0.26 3 

รวม 0.23  0.29  0.22  0.25  

 
* หมายถึง มีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น 
 

จากตาราง 12 ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาการด าเนินการในด้านการวางแผน (P) จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน พบว่า ค่า PNImodified ของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่  
และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  มีคา่เท่ากับ 0.23  0.29  0.22  และ 0.25 ตามล าดบัความต้องการ
จ าเป็นในล าดับท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดเล็ก คือ การศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวกับมาตรฐาน ตัวชีว้ัด  
เพื่อใช้ในการวางแผนการประกันคุณภาพ ความต้องการจ าเป็นในล าดบัท่ี 1 ของโรงเรียนขนาด
กลาง คื อ  การก าหนดกลยุท ธ์การด า เนินงานประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษ า  
ความต้องการจ าเป็นในล าดับท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดใหญ่คือการจัดล าดับความส าคัญของ
เป้าหมายการด าเนินงานของสถานศึกษา และการวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของสถานศึกษา 
สว่นความต้องการจ าเป็นในล าดบัท่ี 1  ของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคือการจดัล าดบัความส าคญั
ของเปา้หมายการด าเนินงานของสถานศกึษา 
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ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของขัน้การด าเนินการในด้านการวางแผน (P) ของโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า 
ดชันีความต้องการจ าเป็นมีคา่ 0.19 – 0.28  ไม่มีรายการใดท่ีมีความต้องจ าเป็นเร่งด่วน ซึง่ข้อท่ีมี
ดชันีความต้องการจ าเป็นสงูสามอันดับแรก ได้แก่ การศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวกับมาตรฐาน ตัวชีว้ัด 
เพื่อใช้ในการวางแผนการประกันคุณภาพพ  (PNImodified = 0.28) การก าหนดวิสยัทัศน์พันธกิจ
เป้าหมายในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (PNImodified = 0.27) และการก าหนดกล
ยทุธ์การด าเนินงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา(PNImodified = 0.26)  ตามล าดบั 

ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขัน้การด าเนินการในด้านการวางแผน (P) ของโรงเรียนขนาดกลาง พบว่า  
ดชันีความต้องการจ าเป็นมีค่า 0.25 – 0.35 มีข้อรายการท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนจ านวน  
4 รายการ  คือ การก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
(PNImodified = 0.35) การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายในการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา (PNImodified = 0.34) การจัดล าดับความส าคัญของเป้าหมายการด าเนินงาน 
ของสถานศึกษา (PNImodified = 0.33)   และการวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของสถานศึกษา 
(PNImodified = 0.32) ตามล าดบั 

ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในขัน้การด าเนินการในด้านการวางแผน (P) ของโรงเรียนขนาดใหญ่ พบว่า 
ดัชนีความต้องการจ าเป็นมีค่า 0.18 – 0.26  ไม่มีรายการใดท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน  
ซึ่งข้อท่ีมีดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสามอันดับแรก ได้แก่ การจัดล าดับความส าคัญของ
เป้าหมายการด าเนินงานของสถานศึกษาและการวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของสถานศึกษา   
(PNImodified = 0.26)  การประชุมเพื่อวางแผนขัน้ตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา (PNImodified = 0.23)  ตามล าดบั 

ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในขัน้การด าเนินการในด้านการวางแผน (P) ของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 
พบวา่ ดชันีความต้องการจ าเป็นมีค่า 0.22 – 0.29  ไม่มีรายการใดท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น 
ซึ่งข้อท่ีมีดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสามอันดับแรก ได้แก่  การจัดล าดับความส าคัญของ
เป้าหมายการด าเนินงานของสถานศึกษา (PNImodified = 0.29) การก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ
เป้าหมายในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (PNImodified = 0.27)  และ การวิเคราะห์
จุดแข็ง และจุดอ่อนของสถานศกึษา(PNImodified = 0.26)  ตามล าดบั 
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ตาราง 13 ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาขัน้การด าเนินการในด้านการวางแผน (D) จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 
ขัน้ตอนการประกัน

คุณภาพ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พเิศษ 

PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ 
15. ก า รจั ด เต รีย ม
ข้ อ มู ล เ พ่ื อ ก า ร
ด าเนินการประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใน
สถานศกึษา 

0.16 5 0.29 2 0.23 1 0.22 1 

16. ก า ร ด า เ นิ น
โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ
กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับแผนการประกัน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใน
สถานศกึษา 

0.26 1 0.26 3 0.15 6 0.18 4 

17. การเข้า รับการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม
ใน ก ร ะ บ ว น ก า ร
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ภายในสถานศกึษา 

0.12 6 0.24 4 0.19 4 0.22 1 

18. การประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
ตนเองตามแผนการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ภายในสถานศกึษา 

0.23 2 0.21 6 0.21 3 0.18 4 
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ตาราง 13 (ตอ่) 
 

ขัน้ตอนการประกัน
คุณภาพ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พเิศษ 
PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ 

19. ก า รป ร ะ ส า น
ความร่วมมือกับผู้ มี
ส่วน เก่ียว ข้องให้ มี
ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร
ด า เนิ น ง า น ต า ม
แ ผ น ก า ร ป ร ะ กั น
คณุภาพ 

0.20 3 0.24 4 0.19 4 0.18 4 

20. การเก็บรวบรวม
ข้อมลูสารสนเทศเพ่ือ
น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ภายในสถานศกึษา 

0.19 4 0.32* 1 0.22 2 0.21 3 

รวม 0.20  0.26  0.20  0.20  

 
* หมายถึง มีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น 
 

จากตาราง 13 ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้การด าเนินการในด้านการวางแผน (D) จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียน พบว่า คา่ PNImodified ของโรงเรียนขนาดเลก็ โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ 
และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีคา่เทา่กบั 0.20  0.26  0.20  และ 0.20 ตามล าดบั ซึง่คา่ PNImodified 
ของโรงเรียนขนาดเลก็ โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีคา่เทา่กบั  0.20  เทา่กัน  
ความต้องการจ าเป็นในล าดบัท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดเล็ก คือ การด าเนินโครงการและกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ความต้องการจ าเป็นในล าดับท่ี 1  
ของโรงเรียนขนาดกลาง คือ การเก็บรวบรวมข้อมลูสารสนเทศเพื่อน าไปใช้ในการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา  และความต้องการจ าเป็นในล าดบัท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษคือการจดัเตรียมข้อมลูเพื่อการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
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ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขัน้การด าเนินการในด้านการปฏิบัติตามแผน  (D) ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
พบวา่ ดชันีความต้องการจ าเป็นมีค่า 0.16 – 0.26  ไม่มีรายการใดท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น 
ซึ่งข้อท่ีมีดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสามอันดับแรก คือการด าเนินโครงการและกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.26) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองตามแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  (PNImodified = 0.23)   
และการประสานความร่วมมือกับผู้ มีสว่นเก่ียวข้องให้มีสว่นร่วมในการด าเนินงานตามแผนการ
ประกนัคณุภาพ(PNImodified = 0.20)  ตามล าดบั 

ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขัน้การด าเนินการในด้านการปฏิบัติตามแผน (D) ของโรงเรียนขนาดกลาง 
พบว่า ดัชนีความต้องการจ าเป็นมีค่า 0.21 – 0.32 มีข้อรายการท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน
จ านวน 1 รายการ  คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อน าไปใช้ในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.32) ข้อรายการท่ีมีความต้องการจ าเป็นในล าดับท่ี 2 และ 3 
คือ การจดัเตรียมข้อมลูเพื่อการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา (PNImodified = 0.29) 
และการด าเนินโครงการและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับแผนการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
(PNImodified = 0.26) ตามล าดบั 

ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในขัน้การด าเนินการ  ในด้านการปฏิบติัตามแผน (D) ของโรงเรียนขนาดใหญ่ 
พบวา่ ดชันีความต้องการจ าเป็นมีค่า 0.15 – 0.23  ไม่มีรายการใดท่ีมีความจ าเป็นเร่งดว่น ซึง่ข้อท่ี
มีดชันีความต้องการจ าเป็นสงูสามอันดบัแรก คือ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการด าเนินการประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.23) การเก็บรวบรวมข้อมลูสารสนเทศเพื่อน าไปใช้ใน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.22)  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของตนเองตามแผนการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา (PNImodified = 0.21)  ตามล าดบั 

ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขัน้การด าเนินการในด้านการปฏิบัติตามแผน  (D) ของโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ พบวา่ ดชันีความต้องการจ าเป็นมีคา่ 0.18 – 0.22  ไม่มีรายการใดท่ีมีความต้องการจ าเป็น
เร่งด่วน ซึ่งข้อท่ีมีดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสามอันดับแรก คือ  การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการเข้ารับการนิเทศ ก ากับ ติดตามใน
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กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.22) และการเก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศเพื่อน าไปใช้ในการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา (PNImodified = 0.21)  ตามล าดบั  

 
ตาราง 14 ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาขัน้การด าเนินการในด้านการตรวจสอบการประเมินผล (C) จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียน 
 
ขัน้ตอนการ

ประกันคุณภาพ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พเิศษ 

PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ 

21. การวางกรอบ
ก า ร ป ร ะ เ มิ น 
ก า ร ป ร ะ กั น
คุณ ภาพภายใน
สถานศกึษา 

0.25 1 0.33* 4 0.29 1 0.26 2 

22. ก า ร จั ด ท า
เคร่ืองมือส าหรับ
การตรวจสอบและ
ประเมินผล การ
ประกันคุณ ภาพ
ภ า ย ใ น
สถานศกึษา 

0.24 2 0.36* 1 0.23 2 0.26 2 

23. ก า ร ป ฏิ บั ติ
ตามแนวทาง และ
วิ ธี ก า ร ต า ม
ข้ อ ก า ห น ด ก า ร
ตรวจสอบผลการ
ด า เนิ น งานก าร
ประกันคุณ ภาพ
ภ า ย ใ น
สถานศกึษา 

0.18 4 0.34* 3 0.19 5 0.24 5 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 
ขัน้ตอนการ

ประกันคุณภาพ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พเิศษ 

PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ 

24. การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ใ น ก า ร
ประกันคุณ ภาพ
ภ า ย ใ น
สถานศกึษา 

0.18 4 0.32* 5 0.20 4 0.25 4 

25. ก า ร แ ป ล
ค ว า ม ห ม า ย 
ข อ ง ข้ อ มู ล ใ น 
ก า ร ป ร ะ กั น
คุณ ภาพภายใน
สถานศกึษา 

0.24 2 0.36* 1 0.23 2 0.28 1 

รวม 0.22  0.34  0.23  0.26  

 
* หมายถึง มีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น 
 

จากตาราง 14 ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้การด าเนินการในด้านการตรวจสอบการประเมินผล (C) 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ค่า PNImodified ของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง 
โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีค่าเท่ากับ 0.22  0.34  0.23  และ 0.26 
ตามล าดับ ความต้องการจ าเป็นในล าดับท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่  
คือ การวางกรอบการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ความต้องการจ าเป็นใน
ล าดบัท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดกลาง คือ การจัดท าเคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบและประเมินผล 
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา   และความต้องการจ าเป็นในล าดบัท่ี 1 ของโรงเรียนขนาด
กลางและโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคือ การแปลความหมายของข้อมูลในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา 

ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาขัน้การด าเนินการในด้านการตรวจสอบการประเมินผล (C) ของโรงเรียนขนาด
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เล็ก พบว่า ดชันีความต้องการจ าเป็นมีค่า 0.18 – 0.25  ไม่มีรายการใดท่ีมีความต้องการจ าเป็น
เร่งด่วน ซึง่ข้อท่ีมีดชันีความต้องการจ าเป็นสงูสามอนัดับแรก ได้แก่ การวางกรอบการประเมินการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  (PNImodified = 0.25)  การจดัท าเคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบ
และประเมินผล การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา และการแปลความหมายของข้อมลูในการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  (PNImodified = 0.24)  ตามล าดบั 

ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาขัน้การด าเนินการในด้านการตรวจสอบการประเมินผล (C) ของโรงเรียนขนาด
กลาง พบว่า ดัชนีความต้องการจ าเป็นมีค่า 0.32 – 0.36  มีข้อรายการท่ีมีความต้องการจ าเป็น
เร่งด่วนจ านวน 5 รายการ  คือ การจัดท าเคร่ืองมื อส าหรับการตรวจสอบและประเมินผล  
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาและการแปลความหมายของข้อมูลในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.36) การปฏิบัติตามแนวทาง และวิธีการตามข้อก าหนดการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.34)  
การวางกรอบการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  (PNImodified = 0.33)  
การวิเคราะห์ข้อมลูในการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  (PNImodified = 0.32)  ตามล าดบั  

ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาขัน้การด าเนินการในด้านการตรวจสอบการประเมินผล (C) ของโรงเรียนขนาด
ใหญ่ พบว่า ดชันีความต้องการจ าเป็นมีคา่ 0.19 – 0.29  ไม่มีรายการใดท่ีมีความต้องการจ าเป็น
เร่งด่วน ซึง่ข้อท่ีมีดชันีความต้องการจ าเป็นสงูสามอนัดบัแรก ได้แก่ การวางกรอบการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(PNImodified = 0.29)  การจดัท าเคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบ
และประเมินผล การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาและการแปลความหมายของข้อมลูในการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา (PNImodified = 0.23)  

ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาขัน้การด าเนินการในด้านการตรวจสอบการประเมินผล (C) ของโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ พบว่า ดชันีความต้องการจ าเป็นมีค่า 0.24 – 0.28  ไม่มีรายการใดท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งข้อท่ีมีดชันีความต้องการจ าเป็นสูงสามอันดบัแรก ได้แก่ การแปลความหมาย
ของข้อมูลในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.28) การวางกรอบการ
ประเมินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาและการจดัท าเคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบและ
ประเมินผลการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา (PNImodified = 0.26)  ตามล าดบั  
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ตาราง 15 ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาขัน้การด าเนินการในด้านการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง (A) จ าแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน 
 

 
 
 

ขัน้ตอนการ
ประกันคุณภาพ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พเิศษ 
PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ 

26. การเสนอความ
คิ ด เห็ น  เพ่ื อ ก า ร
ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ด าเนินการประกัน
คุณ ภ าพ ภ าย ใน
สถานศกึษา 

0.26 3 0.30* 4 0.25 3 0.26 2 

27. ก า รป รับ ป รุ ง
การปฏิบัติงานของ
บุ ค ล าก ร ใน ก า ร
ด าเนินการประกัน
คุณ ภ าพ ภ าย ใน
สถานศกึษา 

0.30* 1 0.33* 1 0.21 5 0.27 1 

28. ก า รว า งแผ น
การประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา
ในระยะตอ่ไป 

0.17 5 0.32* 2 0.25 3 0.26 2 

29. ก า รป ระสาน 
งานกับบุคลากรทุก
ฝ่ายท่ี เก่ียวข้องให้
เข้ามาพัฒนาและ
ป รับป รุงงานการ
ป ระกั น คุณ ภ าพ
ภายในสถานศกึษา 

0.28 2 0.31* 3 0.27 1 0.24 4 
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 

 
* หมายถึง มีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น 
 

จากตาราง 15 ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาขัน้การด าเนินการในด้านการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง 
(A) จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า  ค่า PNImodified ของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาด
กลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีค่าเท่ากับ 0.25  0.31  0.25  และ 0.25 
ตามล าดบั จะเห็นว่าคา่ PNImodified ของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษมีค่าเท่ากับ 0.25 เท่ากัน   ความต้องการจ าเป็นในล าดบัท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดเล็ก  
โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ คือ  การปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากรใน
การด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  ความต้องการจ าเป็นในล าดบัท่ี 1 ของโรงเรียน
ขนาดใหญ่ มี 2 รายการ คือ การประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามาพฒันาและ
ปรับปรุงงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาขัน้การด าเนินการในด้านการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง (A) ของโรงเรียน
ขนาดเลก็ พบว่า ดชันีความต้องการจ าเป็นมีค่า 0.17 – 0.30  มีรายการท่ีมีความต้องการจ าเป็น
เร่งด่วน 1 รายการ คือ การปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากรในการด าเนินการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.30)  ความ ต้องการจ า เป็นในอันดับ  2 และ 3 คือ  
การประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามาพัฒนาและปรับปรุงงานการประกัน

ขัน้ตอนการ
ประกันคุณภาพ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พเิศษ 
PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ 

30. ก า ร พั ฒ น า
สถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการประกัน
คุณ ภ าพ ภ าย ใน
สถานศกึษา 

0.24 4 0.28 5 0.27 1 0.24 4 

รวม 0.25  0.31  0.25  0.25  
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คณุภาพภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.28)  และการเสนอความคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงการ
ด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา (PNImodified = 0.26)  ตามล าดบั 

ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาขัน้การด าเนินการในด้านการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง (A) ของโรงเรียน
ขนาดกลาง พบว่า ดัชนีความต้องการจ าเป็นมีค่า 0.28 – 0.33 มีข้อรายการท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นเร่งด่วนจ านวน 4 รายการ  คือ การปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.33) การวางแผนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในระยะต่อไป (PNImodified = 0.32) การประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้
เข้ามาพฒันาและปรับปรุงงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.31)  และ
การเสนอความคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(PNImodified = 0.30)  ตามล าดบั 

ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาขัน้การด าเนินการในด้านการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง (A) ของโรงเรียน
ขนาดใหญ่ พบว่า ดัชนีความต้องการจ าเป็นมีค่า 0.21 – 0.27 ไม่มีรายการใดท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งข้อท่ีมีดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสามอันดับแรก คือ การประสานงานกับ
บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามาพัฒนาและปรับปรุงงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และการพฒันาสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(PNImodified = 0.27) การเสนอความคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงการด าเนินการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาและการวางแผนการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาในระยะต่อไป  
(PNImodified = 0.25)  

ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาขัน้การด าเนินการในด้านการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง (A) ของโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ พบว่า ดัชนีความต้องการจ าเป็นมีค่า 0.24– 0.27 ไม่มีรายการใดท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นเร่งดว่น ซึง่ข้อท่ีมีดชันีความต้องการจ าเป็นสงูสามอันดบัแรก คือ การปรับปรุงการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา (PNImodified = 0.27) 
การเสนอความคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ 
การวางแผนการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาในระยะตอ่ไป (PNImodified = 0.26)  ตามล าดบั  
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ตาราง 16 ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาขัน้การรายงาน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

 
 
 
 

ขัน้ตอนการ
ประกันคุณภาพ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พเิศษ 
PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ 

31. การรวบรวมผล
การด าเนินงาน ผล
การประเมินมาท า
การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์จ าแนก
ต า ม ม า ต ร ฐ า น
การศึกษาเพ่ือเขียน
รายงานป ระ เมิ น
ต น เอ ง /ร า ย งา น
ประจ าปี 

0.26 2 0.34* 1 0.26 2 0.23 3 

32. ก า ร เ ขี ย น
รายงานป ระ เมิ น
ต น เอ ง /ร า ย งา น
ประจ าปีเพ่ือเสนอ
ต่อหน่ วย งาน ต้ น
สั ง กั ด แ ล ะ
ห น่ ว ย ง า น ท่ี
เก่ียวข้อง 

0.21 3 0.28 4 0.25 3 0.21 4 

33. การเผยแพร่ผล
ก า รป ร ะ เมิ น ต่ อ
ผู้ ปกครอง ชุมชน 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษา และผู้
มีสว่นเก่ียวข้อง 

0.21 3 0.34* 1 0.27 1 0.24 1 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

 
* หมายถึง มีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น 
 

จากตาราง 16 ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้การรายงาน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน  พบว่า 
ค่า PNImodified ของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาด
ใหญ่ พิ เศษ มีค่า เท่ากับ  0.24  0.32  0.26  และ 0.23 ตามล าดับ  จะเห็นว่าค่า PNImodified  
ความต้องการจ าเป็นในล าดบัท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดเลก็ คือ การน าผลการประเมินตนเอง/รายงาน
ประจ าปีมาเป็นข้อมลูสารสนเทศส าคญัในการจดัท าแผนปฏิบติัการตอ่ไป ความต้องการจ าเป็นใน
ล าดบัท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดกลาง  คือ การรวบรวมผลการด าเนินงาน ผลการประเมินมาท าการ
วิเคราะห์และสงัเคราะห์จ าแนกตามมาตรฐานการศกึษาเพื่อเขียนรายงานประเมินตนเอง/รายงาน
ประจ าปี และการเผยแพร่ผลการประเมินตอ่ผู้ปกครอง  ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้ มี
สว่นเก่ียวข้อง ความต้องการจ าเป็นในล าดบัท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดใหญ่ คือ การเผยแพร่ผลการ
ประเมินต่อผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ความต้องการ
จ าเป็นในล าดับท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ คือ  การเผยแพร่ผลการประเมินต่อผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องและการน าผลการประเมินตนเอง/รายงาน
ประจ าปีมาเป็นข้อมลูสารสนเทศส าคญัในการจดัท าแผนปฏิบติัการตอ่ไป 

ขัน้ตอนการ
ประกันคุณภาพ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พเิศษ 
PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ PNImodified ล าดับ 

34. การน าผลการ
ป ระ เมิ น ต น เอ ง /
รายงานประจ าปีมา
เ ป็ น ข้ อ มู ล
สารสนเทศส าคัญ
ใ น ก า ร จั ด ท า
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ตอ่ไป 

0.29 1 0.31* 3 0.25 3 0.24 1 

รวม 0.24  0.32  0.26  0.23  
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ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาในขัน้การรายงาน ของโรงเรียนขนาดเลก็ พบวา่ ดชันีความต้องการจ าเป็นมีค่า 
0.21 – 0.29  ไม่มีรายการใดท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น ซึง่ข้อท่ีมีดชันีความต้องการจ าเป็นสงู
สามอันดบัแรก คือ การน าผลการประเมินตนเอง/รายงานประจ าปีมาเป็นข้อมลูสารสนเทศส าคญั
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการต่อไป(PNImodified = 0.29)  การรวบรวมผลการด าเนินงาน ผลการ
ประเมินมาท าการวิเคราะห์และสงัเคราะห์จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อเขียนรายงาน
ประเมินตนเอง/รายงานประจ าปี (PNImodified = 0.26)  และการเขียนรายงานประเมินตนเอง/
รายงานประจ าปีเพื่อเสนอต่อหนว่ยงานต้นสงักัดและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและการเผยแพร่ผลการ
ประเมินตอ่ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง (PNImodified = 0.21)  
ตามล าดบั 

ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขัน้การรายงาน ของโรงเรียนขนาดกลาง พบว่า ดชันีความต้องการจ าเป็นมีค่า
อยู ่0.28 – 0.34 มีข้อรายการท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนจ านวน 3 รายการ  คือ  การรวบรวม
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินมาท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์จ าแนกตามมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อเขียนรายงานประเมินตนเอง/รายงานประจ าปีและการเผยแพร่ผลการประเมินต่อ
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง (PNImodified = 0.34) และการน า
ผลการประเมินตนเอง/รายงานประจ าปีมาเป็นข้อมลูสารสนเทศส าคญัในการจดัท าแผนปฏิบติัการ
ตอ่ไป (PNImodified = 0.31) ตามล าดบั 

ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในขัน้การรายงาน ของโรงเรียนขนาดใหญ่ พบว่า ดชันีความต้องการจ าเป็นมี
ค่า 0.25 – 0.27  ไม่มีรายการใดท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งข้อท่ีมีดัชนีความต้องการ
จ าเป็นสูงสามอันดับแรก คือ การเผยแพร่ผลการประเมินต่อผู้ ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ มี ส่วน เก่ียว ข้อง(PNImodified = 0.27)  การรวบรวมผลการด าเนินงาน  
ผลการประเมินมาท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อเขียน
รายงานประเมินตนเอง/รายงานประจ าปี (PNImodified = 0.26)  การเขียนรายงานประเมินตนเอง/
รายงานประจ าปีเพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ การน าผลการ
ประเมินตนเอง/รายงานประจ าปีมาเป็นข้อมลูสารสนเทศส าคญัในการจัดท าแผนปฏิบติัการต่อไป
(PNImodified = 0.25) 
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ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในขัน้การรายงาน ของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พบว่า ดชันีความต้องการ
จ าเป็นมีค่า 0.21– 0.24  ไม่มีรายการใดท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งข้อท่ีมีดัชนีความต้องการ
จ าเป็นสูงสามอันดับแรก คือการเผยแพร่ผลการประเมินต่อผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศกึษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องและการน าผลการประเมินตนเอง/รายงานประจ าปีมาเป็นข้อมูล
สารสนเทศส าคัญในการจัดท าแผนปฏิบัติการต่อไป (PNImodified = 0.24)    การรวบรวมผลการ
ด าเนินงาน ผลการประเมินมาท าการวิเคราะห์และสงัเคราะห์จ าแนกตามมาตรฐานการศกึษาเพื่อ
เขียนรายงานประเมินตนเอง/รายงานประจ าปี (PNImodified = 0.23)  ตามล าดบั  

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ผลการวิเคราะห์สาเหตท่ีุท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรใน
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จากการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลจากโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน 
ขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดละ 4 คน รวมจ านวน 16 คน  
ผู้ วิจัยน าเสนอข้อมูลตามขัน้ตอนการด าเนินการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา คือ  
ขัน้การเตรียมการ ขัน้การด าเนินการในด้านการวางแผน (P)  ขัน้การด าเนินการในด้านการปฏิบติั
ตามแผน (D) ขัน้การด าเนินการในด้านการตรวจสอบการประเมินผล (C) ขัน้การด าเนินการใน
ด้านการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง (A) และขัน้การรายงาน  ตามล าดบั 

2.1 สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพในขัน้การเตรียมการ 

ผลการวิเคราะห์สาเหตท่ีุท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากร
ในการด าเนินการประกันคณุภาพในขัน้การเตรียมการ จากการสมัภาษณ์สามารถสรุปประเด็นได้
ดงันี ้

1) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษาในขัน้การเตรียมการ 

บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในขัน้เตรียมการซึ่งเกิดจากการท่ีบุคลากรไม่ให้ความส าคัญในการศึกษาหา
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ความรู้ เกิดการสื่อสารท่ีผิดพลาด และสถานศึกษาไม่ให้ความส าคัญในการส่งเสริม และสร้าง
ความรู้ท่ีถกูต้องให้กบับุคลากร ยกตวัอยา่งความคิดเห็นของบุคลากร ดงันี ้

 “ครูในโรงเรียนยงัขาดความรู้ความเข้าใจ การวิเคราะห์ปัญหา การแสดง
ความคิดเห็นตา่ง ๆ จึงไม่เกิดขึน้” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่3) 
“โรงเรียนไม่ให้ความส าคญักับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หวัหน้า

อธิบาย หรือให้ความรู้ในเร่ืองการประกนัคณุภาพผิดท าให้ผู้ เข้าร่วมไม่เข้าใจ” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่3) 

“การเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรการด าเนินการ
ประกนัคณุภาพในทีป่ระชุมพบว่าครูไม่กลา้แสดงความคิดเห็น อาจจะเกิดจากครูไม่ไดศึ้กษาเร่ือง
การประกนัคณุภาพมาดีพอ ไม่มีความรู้เลยไม่กลา้พดู” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่2) 
 “ขาดการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพว่ามนัมีแนวทาง

อย่างไร  เหมือนการทีเ่ราไม่มีขอ้มูลอยู่ในหวัก็คงไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นว่ามนัผิดหรือมนัถูก 
มนัใช่หรือไม่ใช่  มนัพฒันาแลว้หรือยงั ก็อาจจะเป็นสว่นของตวัองค์ความรู้ในการประกนัคณุภาพ” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่3) 
จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการสมัภาษณ์บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พบว่า ทศันะของบุคลากร
ไปในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ  บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาในขัน้การเตรียมการ 

 
2) บุคลากรขาดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมในการด าเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษาในขัน้การเตรียมการ 
สถานศึกษาไม่ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนเข้าร่วมประชุมในการ

ด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาในขัน้การเตรียมการ สง่ผลให้บุคลากรสว่นใหญ่มอง
ว่าการด าเนินการในขัน้การเตรียมการเป็นหน้าท่ีของคนเฉพาะกลุม่ ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้างาน
ประกนัคณุภาพ ผู้ รับผิดชอบหลกั และระดบัหวัหน้างาน ยกตวัอยา่งความคิดเห็นของของบุคลากร 
ดงันี ้
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 “ดว้ยภาระงานของครูโรงเรียนขนาดเล็กค่อนข้างมาก โอกาสที่ครูทุกคน
จะ มี ส่ วน ร่วม ในกา รด า เนิ นก ารป ระกันคุณ ภาพ ในทุ กขั้น ตอน เป็ น ไป ได้ ย ากม าก  
มีแค่การสง่ตวัแทนไปอบรมเท่านัน้” 

(สมัภาษณ์, บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่2) 
 “มีคณะกรรมการชุดเก่าอยู่แล้ว ในการประชุมมีเฉพาะคนที่เป็นหวัหน้า

งานเท่านัน้ อีกอย่างคือครูทกุคนมีภาระงานของตวัเองก็เยอะอยู่แลว้” 
(สมัภาษณ์, บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่4) 

 “ในขัน้การเตรียมการ ไม่ได้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ เข้ามาจัดการ น้อง ๆ
ทีม่าใหม่ไม่มีความรู้เร่ืองการเตรียมการ ก็จดัเตรียมไม่เป็น พี ่ๆ ทีเ่คยท ามาก่อนจึงท ากนัเอง” 

(สมัภาษณ์, บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่2) 
 “โรงเรียนมอบหมายงานให้กับกลุ่มหวัหน้า ดงันัน้คนที่มาบรรจุหลงั ๆ 

ไม่ไดมี้โอกาสเขา้ไปร่วมคิดวิเคราะห์” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่3) 

 “คณะท างานมักถูกก าหนดโดยส่วนกลาง ผู้บริหาร หรือว่าหวัหน้างาน
ฝ่ายต่าง ๆ การจัดหนา้ที่ไปท างานในส่วนนีเ้หมือนการจัดใส่ ไม่ได้ถามความสมคัรใจ ไม่ได้เปิด
โอกาสให้เข้าไปท างานตามความสามารถ ท าให้ไม่อินกบังาน หวัหนา้งานก็แบ่งงานอย่างเดียว
ไม่ไดส้อบถามความคิดเห็น” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่4) 
จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการสมัภาษณ์บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พบว่า ทศันะของบุคลากร
ไปในทิศทางเดียวกัน กลา่วคือ บุคลากรขาดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมในการด าเนินการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษาในขัน้การเตรียมการ 
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2.2 สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพในขัน้การด าเนินการในด้านการวางแผน (P) 

ผลการวิเคราะห์สาเหตท่ีุท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากร
ในการด าเนินการประกันคุณภาพขัน้การด าเนินการในด้านการวางแผน (P) จากการสมัภาษณ์
สามารถสรุปประเด็นได้ ดงันี ้

1) สถานศึกษาไม่ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์  
พนัธกิจ เปา้หมาย และการจดัล าดบัความส าคญัของเปา้หมายในการด าเนินงานของสถานศกึษา 

สถานศึกษาไม่ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมในการก าหนดวิสยัทัศน์  
พนัธกิจ เป้าหมาย และการจดัล าดบัความส าคญัของเปา้หมายในการด าเนินงานของสถานศกึษา 
เน่ืองจากบุคลากรสว่นใหญ่มองว่าในขัน้ตอนนีเ้ป็นหน้าท่ีของฝ่ายบริหารท่ีจะประชุมและก าหนด
ขึน้มาโดยไม่ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีสว่นร่วม  ยกตวัอยา่งความคิดเห็นของของบุคลากร 
ดงันี ้

“ผู้อ านวยการเป็นผู้ก าหนด จริง ๆ แล้วทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วม
เหมือนกนัหมด ไม่ใช่ว่าเป็นหนา้ทีข่องผูอ้ านวยการขบัเคลือ่นพียงอย่างเดียว” 

(สมัภาษณ์, บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่1) 
 “ใช้ขอ้มูลเดิมทีมี่อยู่แลว้ ผูบ้ริหารเป็นคนก าหนด” 

(สมัภาษณ์, บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่3) 
 “เป็นลกัษณะของการบริหารงานของโรงเรียนนัน้ ๆ จะท าเฉพาะหวัหนา้

เขาอาจจะคิดว่างานนัน้เป็นงานทีย่ากไป ทีค่รูอาจจะไม่มีความรู้ในเร่ืองนี ้คือไม่ไวว้างใจ” 
(สมัภาษณ์, บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่2) 

 “การก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานจะด าเนินการโดยฝ่ายบริหารและ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ข้ึนมา ย่ิงสถานศึกษาขนาดใหญ่มีบุคลากรจ านวนมากย่ิงเป็น
เร่ืองยากทีท่กุคนจะไดเ้ขา้มามีสว่นร่วม” 

(สมัภาษณ์, บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่1) 
จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการสมัภาษณ์บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พบว่า ทศันะของบุคลากร
ไปในทิศทางเดียวกัน กลา่วคือ  สถานศึกษาไม่ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมในการก าหนด
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และการจัดล าดับความส าคัญของเป้าหมายในการด าเนินงานของ
สถานศกึษา 

 



  106 

2) ขาดความร่วมมือและประสานงานกนัระหวา่งบุคลากรในสถานศกึษา 
การประกันคุณภาพถูกมองว่าเป็นเร่ืองไกลตัวซึ่งบุคลากรไม่ค่อยให้

ความส าคัญ บุคลากรคิดว่าเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารและหัวหน้างาน ในการด าเนินงานไม่มีการ
ประสานความร่วมมือกันของบุคลากรในสถานศึกษา  ยกตวัอย่างความคิดเห็นของของบุคลากร 
ดงันี ้

 “ครูมองว่างานประกันคุณภาพไม่ ใช่หน้า ที่ของตนเอง จึงไม่ ให้
ความส าคญั ไม่ใหค้วามร่วมมือ และเมื่อสงสยัไม่ไดส้อบถามจากหวัหนา้งานโดยตรง” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่2) 
 “หวัหนา้งานแบ่งงานให้ลูกนอ้ง แลว้ต่างคนต่างไปท า ไม่ไดมี้การประชุม

ชี้แจงร่วมกนั ต่างฝ่ายต่างหาขอ้มูลทีต่วัเองไดร้บัมอบหมาย” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่4) 

 “ครูไม่ค่อยให้ความร่วมมือ จะให้ความร่วมมือเฉพาะกับคนที่เขาสนิท
ดว้ยเท่านัน้ เพราะมองว่าไม่ใช่หนา้ทีข่องเขา” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่3) 
 “การก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และการจัดล าดบัความส าคญั

ของเป้าหมายการด าเนินงานของสถานศึกษา ตอ้งมีความเชื่อมโยงกนั แต่ในโรงเรียนจะแยกหวัข้อ
กนั ต่างคนต่างไปคิดหวัขอ้ของตนเอง ไม่ประสานความร่วมมือกนั” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่3) 
จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการสมัภาษณ์บุคลากรจาก โรงเรียนขนาดกลาง 

โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พบวา่ ทศันะของบุคลากรโรงเรียนขนาดกลาง 
โรงเรียนขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ขาดความร่วมมือและ
ประสานงานกันระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา ส่วนทัศนะของบุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก
แตกตา่งออกไป  

2.3 สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพในขัน้การด าเนินการในด้านการปฏิบัติตามแผน (D) 

ผลการวิเคราะห์สาเหตท่ีุท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากร
ในการด าเนินการประกันคุณภาพในขัน้การด าเนินการในด้านการปฏิบัติตามแผน (D) จากการ
สมัภาษณ์สามารถสรุปประเด็นได้ ดงันี ้

 



  107 

1) ขาดการมีสว่นร่วมและความร่วมมือในการจดัเตรียมข้อมลู รวบรวมข้อมลูและ
สารสนเทศในการด าเนินการในด้านการปฏิบติัตามแผน (D) 

ขาดการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการจัดเตรียมข้อมูล รวบรวมข้อมูล
และสารสนเทศในการด าเนินการในด้านการปฏิบัติตามแผน เน่ืองจากการด าเนินงานมีการ
มอบหมายงานให้เฉพาะคนในระดับหวัหน้าแล้วไม่มีการสง่ต่อข้อมูล บุคลากรมีภาระงานท่ีต้อง
รับผิดชอบหลายด้าน ไม่มีเวลาในการรวบรวมข้อมูล ประกอบกับไม่มีการแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ 
เก่ียวกับข้อมูลท่ีต้องรวบรวมไว้ลว่งหน้าจึงเป็นเร่ืองท่ียากท่ีต้องไปหาข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ยกตวัอยา่งความคิดเห็นของของบุคลากร ดงันี ้

 “ครูสว่นใหญ่มีภาระงานหลายดา้น ไม่มีเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่1) 

 “บุคลากรไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ครูหลายคนยัง
ขาดความรบัผิดชอบ” 

สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่2) 
 “ด้วยบริบทของโรงเรียนขนาดกลาง มีจ านวนครูไม่มาก เวลาส่วนใหญ่

หมดไปกบัการสอน การประกนัคุณภาพ 1 ปี มี 1 ครั้ง เวลาเก็บข้อมูลมนัอาจขาด อาจตกหล่น 
บางทีเกิดดินพอกหางหมู สดุทา้ยคิดว่าไม่ท าดีกว่า” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่4) 
“การเก็บรวบรวมข้อมูลสถานศึกษาขนาดใหญ่มอบให้ครูที่ปฏิบติังานที่

เก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานหรือตวัชี้วดัมากที่สดุช่วยด าเนินการเพือ่ใหเ้กิดความสะดวกในการรวบรวม
เอกสารครูแต่ละคนจึงไดร้บัมอบหมายแตกต่างกนัไป” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่1) 
 “ไม่มีการประชุมตั้งแต่แรกว่าจะมีการก าหนดภาระงานอย่างไร 

มนัเป็นดุลยพินิจของผูบ้ริหาร ของหวัหน้างานที่จะบอกว่าใครที่ต้องหรือไม่ต้องเข้าประชุมท าให้
เกิดความเขา้ใจไม่ตรงกนั อยู่ดี ๆ จะมาขอความร่วมมือตอนประเมินก็กลายเป็นว่าทุกคนต้องให้
ความร่วมมือ แต่เวลามนัผา่นมาแลว้มนัยากทีจ่ะไปหาเอกสารและหลกัฐานใหไ้ด้” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่4) 
จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการสมัภาษณ์บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พบว่า ทศันะของบุคลากร
ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ขาดการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในการจัดเตรียมข้อมูล 
รวบรวมข้อมลูและสารสนเทศในการด าเนินการในด้านการปฏิบติัตามแผน 
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2) ขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินโครงการและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
แผนการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

ขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินโครงการและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
แผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เน่ืองจากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมด าเนินไป
ตามท่ีได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการไม่ได้มองถึงความสอดคล้องกับ
แผนการประกนัคณุภาพ ยกตวัอยา่งความคิดเห็นของบุคลากร ดงันี ้

“ขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการประกันคุณภาพจึงด าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัแผนการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่2) 
 “ไม่เข้าใจว่าโครงการว่ามันต้องสอดคล้องกับแผนการประกนัคุณภาพ  

จึงจดัโครงการตามทีผู่บ้ริหารสัง่เท่านัน้” 
(สมัภาษณ์,บคุลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่3) 

 “โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ครูแต่ละกลุ่มสาระฯ เป็นผู้ก าหนดโดย
ไม่ไดค้ านึงถึงหวัขอ้หรือความสอดคลอ้งกบัหวัขอ้การประกนัคณุภาพ 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่1) 
จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการสมัภาษณ์บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่พิ เศษ พบว่า ทัศนะของบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก  
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษไปในทิศทางเดียวกัน กลา่วคือ ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินโครงการและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับแผนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา 

 
3) บุคลากรไม่ได้เข้ารับการนิเทศติดตามในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา 
การท่ีบุคลากรไม่ได้เข้ารับการนิเทศก ากับติดตามในกระบวนการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาเน่ืองมาจากไม่ได้ก าหนดฝ่ายนิเทศติดตามขึน้อย่างชัดเจน  
และด้วยภาระหน้าท่ีของบุคลากรมีมากจึงไม่ได้นิเทศ ติดตามอยู่เสมอ ยกตวัอย่างความคิดเห็น
ของบุคลากร ดงันี ้

“ไม่มีการจดัตัง้ฝ่ายนิเทศติดตาม จึงไม่ไดร้บัการนิเทศ ไดร้บัการทวงถาม
งานเท่านัน้” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่3) 
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“ไม่มีการนิเทศ ติดตาม ถึงเวลาก็เอางานไปวางตามก าหนดเวลา” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่4) 

“คนที่เป็นฝ่ายนิเทศติดตามงานต้องเป็นหวัหนา้มาตรฐาน  ฝ่ายบริหาร
และฝ่ายวิชาการมีภาระหนา้ที่มากจึงไม่ได้ติดตาม ครูที่ได้รับการติดตามงานมองว่าเป็นการทวง
งาน ท าใหเ้ราดูเป็นคนไม่มีความรบัผิดชอบ” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่2) 
“การนิ เทศติดตามในกระบวนการประกันคุณ ภาพในภาพรวม 

ถือเป็นหนา้ทีข่องฝ่ายบริการหรือหวัหนา้งานประกนัคณุภาพทีจ่ะติดตาม นิเทศว่างานก าลงัด าเนิน
ไปถึงขัน้ไหนสว่นการเขา้รบัการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ก็จะอยู่ในสว่นงานทีแ่ต่ละคนจะรบัผิดชอบ” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่1) 
จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการสมัภาษณ์บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พบว่า ทศันะของบุคลากร
ไปในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ  บุคลากรไม่ได้เข้ารับการนิเทศก ากบัติดตามในกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางไม่ได้ตัง้ฝ่ายนิเทศ 
ติดตาม สว่นโรงเรียนขนาดใหญ่มีการก าหนดฝ่ายนิเทศ ก ากับ ติดตาม แต่ไม่ค่อยได้ด าเนินการ
จริง 

2.4 สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพในขัน้การด าเนินการในด้านการตรวจสอบการประเมินผล 
(C) 

ผลการวิเคราะห์สาเหตท่ีุท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากร
ในการด าเนินการประกันคุณภาพขัน้การด าเนินการในด้านการตรวจสอบการประ เมินผล (C)    
จากการสมัภาษณ์สามารถสรุปประเด็นได้ ดงันี ้

1) บุคลากรขาดความตระหนกัและให้ความส าคญัในการเลือกบุคคลมาร่วมใน
การวางกรอบการประเมินและการจดัท าเคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบการประเมินผล การประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

บุคลากรขาดความตระหนกัและให้ความส าคญัในการเลือกบุคคลมาร่วมใน
การวางกรอบการประเมินและการจดัท าเคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบการประเมินผล การประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษา เน่ืองจากเร่ืองของการประเมิน การจัดท าเคร่ืองมือในการตรวจสอบ
ผลการประเมินเป็นเร่ืองท่ีส าคัญจึงต้องใช้บุคลากรท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ในการ
ด าเนินการ ยกตวัอยา่งความคิดเห็นของบุคลากร ดงันี ้
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“โรงเรียนใช้เกณฑ์ ใช้กรอบการประเมินตามที่กระทรวงออกมาให้ 
ไม่ไดป้รบัใหต้รงกบับริบทของโรงเรียน” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่1) 
 “มอบหมายให้คนที่มีทักษะไม่เพียงพอไปจัดท าเคร่ืองมือที่ใช้ในการ

ประเมิน ซ่ึงเป็นครูธรรมดาแต่ต้องไปท าเกี่ยวกบัการวดัและประเมินผล จริง ๆ แล้วควรใช้คนที่มี
องค์ความรู้เกี่ยวกบัการสร้างเคร่ืองมือมากกว่า ก็คือใช้คนไม่ถูกกบังาน” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่2) 
 “ในแต่ละปีการศึกษามีการวางกรอบการประเมินเป็นอย่างดีแต่บุคลากร

ไม่ไดใ้สใ่จท าใหก้ารด าเนินงานไม่ราบร่ืน อาจมองว่าเป็นเร่ืองไกลตวัจึงไม่สนใจ” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่2) 

 “ผู้ที่มีความสามารถตรงกับงานไม่ได้ท างานที่ตรงกับความสามารถ 
เช่นงานใครทีจ่ะประเมินก็ข้ึนอยู่กบัหวัหนา้ แต่ไม่ไดม้องว่าคนนีถ้นดัอะไร จบอะไรมา การจัดงาน
ไม่ตรงกบัความสามารถของคนมนัเป็นปัญหาส าคญั” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่4) 
 “ถา้เป็นเร่ืองของการประเมินส่ิงที่ต้องค านึงถึงมากที่สดุคือวตัถปุระสงค์

และเกณฑ์ในการประเมินว่าวตัถุประสงค์ในการประเมินในครั้งนีคื้ออะไร และเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
คืออะไร ดงันัน้จึงตอ้งใช้คนทีมี่ความสามารถมาวิเคราะห์เพือ่ใหเ้กณฑ์ ตวัชี้วดั ตรงกบัเป้าหมายที่
วางไว”้ 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่4) 
จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการสมัภาษณ์บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พบว่า ทศันะของบุคลากร
ไปในทิศทางเดียวกัน กลา่วคือ  บุคลากรขาดความตระหนกัและให้ความส าคญัในการเลอืกบุคคล
มาร่วมในการวางกรอบการประเมินและการจัดท าเคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบการประเมินผล 
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

2) บุคลากรขาดความรู้และโอกาสในการมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การแปลความหมายของข้อมลูในการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

บุคลากรขาดความรู้และโอกาสในการมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การแปลความหมายของข้อมูลในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพราะว่าเป็นขัน้ตอนท่ี
ต้องใช้ผู้ มีความรู้และประสบการณ์ ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้างานประกันคุณภาพ และหัวหน้า
มาตรฐาน ยกตวัอยา่งความคิดเห็นของบุคลากร ดงันี ้
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“ไม่มีความเข้าใจในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูล 
ไม่รู้ตอ้งเขียนออกมาในทิศทางไหน” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่3) 
 “ฝ่ายบริหารและหัวหน้าจะเป็นคนท า ถ้าให้ท าคงท าไม่ได้เพราะไม่มี

ความรู้ขนาดนัน้ จึงไม่มีสว่นร่วมในการด าเนินงาน” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่3) 

 “ส่วนใหญ่แล้วการแปลความหมายของขอ้มูลเป็นหนา้ที่ของหวัหนา้งาน
ประกนัคณุภาพ” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่3) 
 “การวิเคราะห์และการแปลความหมายของข้อมูลต้องอาศยัความรอบรู้

ในระบบประกันคุณภาพพอสมควร ซ่ึงส่วนใหญ่จะต้องเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานหรือผู้ที่ท าหน้าที่ในระบบประกันจึงจะสามารถแปลความหมายไปในทิศทางที่ถูกต้อง  
ครูทัว่ไปจึงขาดการมีสว่นร่วม” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่1) 
 

3) ขาดการรับรู้ถึงแนวปฏิบัติและวิธีการตามข้อก าหนดการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาท่ีชดัเจน 

บุคลากรส่วนใหญ่ขาดการรับรู้ถึงแนวปฏิบัติและวิธีการตามข้อก าหนดการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาท่ีชดัเจนและแนวปฏิบติัท่ีไปใน
ทิศทางเดียวกนั ยกตวัอยา่งความคิดเห็นของบุคลากร  ดงันี ้

 “ไม่มีความรู้ในการท าประกนัคณุภาพทีถู่กตอ้ง บางทีเกิดจากการลองผิด
ลองถูก”  

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่3) 
 “ขาดความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกบัแนวปฏิบติั ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดข้ึนอยู่กบัรฐัมนตรี กระทรวง หรือตวัผูบ้ริหารเอง” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่4) 

 “ครูบางส่วนไม่เห็นความส าคญัของการปฏิบติัตามแนวทางหรือวิธีการ
รวมทัง้ขาดความเขา้ใจกระบวนการ ครูไม่ทราบหวัขอ้มีอะไรบ้าง ไม่ไดเ้ก็บหลกัฐานไว”้ 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่2) 
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“แนวทาง และวิธีการตามขอ้ก าหนดการตรวจสอบผลการด าเนินงานการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษายงัไม่ครอบคลมุและยงัไม่ชดัเจน” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่2 
จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการสมัภาษณ์บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พบว่า ทัศนะของบุคลากร
ไปในทิศทางเดียวกัน กลา่วคือ บุคลากรขาดการรับรู้ถึงแนวปฏิบติัและวิธีการตามข้อก าหนดการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาท่ีชดัเจน 

2.5 สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในขัน้
การด าเนินการในด้านการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง (A) 

ผลการวิเคราะห์สาเหตท่ีุท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากร
ในการด าเนินการประกันคณุภาพในขัน้การด าเนินการในด้านการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง 
(A) จากการสมัภาษณ์สามารถสรุปประเด็นได้ ดงันี ้

1) สถานศึกษาขาดการเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการน า
ผลการด าเนินงานมาปรับปรุง (A) 

สถานศกึษาขาดการเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการน า
ผลการด าเนินงานมาปรับปรุง (A) เน่ืองจากกระบวนการประกันคุณภาพเสร็จสิน้ทุกขัน้ตอนแล้ว 
จะจัดท าเป็นรูปเล่มและน าเสนอไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน
เพราะถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่ได้มีการน าผลมาให้ครูร่วมวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น  
เม่ือมีครูเห็นตา่งก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ยกตวัอยา่งความคิดเห็นของบุคลากร ดงันี ้

“สว่นใหญ่แลว้ไม่มีความรู้ จึงไม่กลา้แสดงความคิดเห็นอะไร คือท าเสร็จ
แลว้ก็สง่ ๆ ไป ไม่ไดส้นใจว่าจะตอ้งน างานมาปรบัปรุง” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่3) 
 “การที่เราจะไปว่างานคนอื่น ทั้ง ๆ ที่เราไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติโดยตรง 

การทีจ่ะไปแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์งานของคนอื่นไดคื้อเราตอ้งรู้ขอ้มูลจริง” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่3) 

 “ฝ่ายบริหารเองที่มองไม่เห็นปัญหา ไม่เห็นขอ้บกพร่อง จึงไม่มีใครกลา้ที่
จะแสดงความคิดเห็นใด ๆ มีส่ิงหน่ึงคือมนัคือระบบราชการที่ผูน้อ้ยจะไปว่าการท างานของคนที่
เหนือกว่า เป็นเร่ืองล าบาก” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่4) 
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 “ครูที่ท าหน้าที่ ฝ่ายประกันคุณภาพไม่ได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงงาน จริง ๆ พอท าเสร็จควรน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกัน ไม่ได้เปิดโอกาสให้ครูมา
วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานทีท่ าไป” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่1) 
“เมื่อกระบวนการประกันคุณภาพเสร็จส้ินทุกขัน้ตอนแล้ว จะจัดท าเป็น

รูปเล่มและน าเสนอไปยงัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกรอบระยะเวลาการปฏิบติังาน เพราะถือว่า
เสร็จสมบูรณ์แลว้ ไม่ไดมี้การน าผลมาใหค้รูร่วมวิเคราะห์” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่2) 
จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการสมัภาษณ์บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พบว่า ทศันะของบุคลากร
ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ สถานศึกษาขาดการเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง 

 
2) ขาดการประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามาพัฒนาและ

ปรับปรุงงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
ขาดการประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามาพัฒนาและ

ปรับปรุงงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เน่ืองจากบุคลากรทุกคนมีภาระหน้าท่ีของ
ตนเองท่ีต้องรับผิดชอบจึงไม่ได้ให้ความส าคญัในการติดต่อประสานงานเพื่อพฒันาและปรับปรุง
งานประกนัคณุภาพ ยกตวัอยา่งความคิดเห็นของบุคลากร ดงันี ้

 “ครูคิดว่างานประกันคุณภาพไม่มีปัญหาจึงไม่ต้องประสานงานติดต่อ
เขา้มาพฒันา” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่3) 
 “บุคลากรฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ยงัไม่มีส่วนร่วมในการพฒันาและปรับปรุง

เท่าทีค่วรเนือ่งจากปัญหาเร่ืองเวลา” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่2) 

 “ขาดการวางแผนและการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จึงท าให้การ
ติดต่อสือ่สารผิดพลาด ท าใหข้าดการประสานงานในแต่ละฝ่าย” 

(สมัภาษณ์, บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่2)  
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 “การประสานงานกบับุคลากรทุกฝ่าย ท าให้เวลาของแต่ละคนไม่ตรงกนั 
มนัข้ึนกบัภาระงานของแต่คน” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่3) 
จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการสมัภาษณ์บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พบว่า ทศันะของบุคลากร
ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ขาดการประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามา
พฒันาและปรับปรุงงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส าหรับโรงเรียนขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษพบวา่การไม่ประสานความร่วมมือกนัเน่ืองมาจากข้อจ ากดัเร่ืองของเวลา 

2.6 สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ ในขัน้การรายงาน   

ผลการวิเคราะห์สาเหตท่ีุท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากร
ในการด าเนินการประกันคุณภาพในขัน้การจัดท ารายงานผลการประเมินจากการสมัภาษณ์
สามารถสรุปประเด็นได้ ดงันี ้

1) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานประเมินตนเองเพื่อเสนอ
ตอ่หนว่ยงานต้นสงักดัและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานประเมินตนเองเพื่อเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสงักัดและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง เน่ืองมาจากบุคลากรไม่เห็นถึงความส าคญัของการ
เขียนรายงานจึงไม่ได้เข้าศึกษาหาความรู้เก่ียวกับการเขียนรายงาน และมองว่าเป็นหน้าท่ีของ
หวัหน้างานประกนัคณุภาพ ยกตวัอยา่งความคิดเห็นของบุคลากร ดงันี ้

“ไม่รู้ว่าต้องไปสรุปเนือ้หาแล้วเขียนรายงานต่อ รู้เพียงว่าต้องหาข้อมูล
ตามทีผู่อ้ านวยการตอ้งการ” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่4) 
 “เป็นขัน้ตอนที่เป็นหนา้ที่ของผู้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพ จึงไม่ใช่

หนา้ทีค่รูหรือสมาชิกในสถานศึกษามาด าเนินการในเร่ืองนี”้ 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่3) 

 “ขาดการท างานที่เป็นระบบ ขาดความต่อเนือ่ง เปลีย่นผูร้ับผิดชอบงาน 
ขาดประสบการณ์ ขาดความรู้ ความเขา้ใจ” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่4) 
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 “ขาดความรู้ความเขา้ใจ ไม่ใหค้วามส าคญัในการเขียนรายงานประเมิน
ตนเอง” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่3)  
 “ครูไม่เห็นถึงความส าคญัของการเขียนรายงานประเมินตนเอง ไม่รู้ว่าจะ

เขียนไปท าไม เขียนไปเพือ่อะไร มนัไม่เห็นน ้าหนกัของความส าคญัจึงไม่ศึกษาหาความรู้” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่4 ) 

จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการสมัภาษณ์บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พบว่า ทศันะของบุคลากร
ไปในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการเขียนรายงานประเมินตนเอง
เพื่อเสนอตอ่หนว่ยงานต้นสงักดัและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

 
2) บุคลากรไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการเผยแพร่ผลการประเมินต่อ

ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 
บุคลากรขาดความตระหนกัถึงความส าคญัของการเผยแพร่ผลการประเมิน

ต่อผู้ ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง เน่ืองจากคิดว่าไม่มี
ความส าคัญเพราะสถานศึกษามีคุณภาพอยู่แล้วจึงไม่จ าเป็นต้องเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการ
ประกนัคณุภาพ ยกตวัอยา่งความคิดเห็นของบุคลากร ดงันี ้

 “ไม่มีช่องทางในการเผยแพร่ขอ้มูล เพราะท าเพือ่สง่เขตพืน้ที”่ 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่4) 

 “คนทีท่ าเล่มพอท าเสร็จก็เย็บเล่มสง่เลย ไม่ไดค้ านึงถึงการเผยแพร่ขอ้มูล
ต่อสาธารณะชน” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่3) 
“ครูคิดว่าคนนอกคงไม่ได้ให้ความส าคัญในเร่ืองนี้ ขนาดครูเองยังไม่

สนใจเลย เป็นเร่ืองยากทีจ่ะเผยแพร่ใหผู้ป้กครองเขา้ใจ” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่3)  

 “ในการจัดท าขัน้รายงานประกนัคุณภาพบางครั้งอาจเกิดความล่าช้าจึง
ท าใหก้ารเผยแพร่อาจไม่ทัว่ถึงผูป้กครอง ชุมชุน คณะกรรมการสถานศึกษา” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่2) 
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จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการสมัภาษณ์บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ พบว่า ทศันะของบุคลากร
ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ บุคลากรไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการการเผยแพร่ผลการ
ประเมินตอ่ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง  

 
ตอนที่ 3 ผลการเสนอแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 

ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนวทางในการสร้างการสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 6 จาการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างบุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียน
ขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดละ 4 คน รวมจ านวน 16 คน ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูล
ตามขัน้ตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ ขัน้การเตรียมการ ขัน้การ
ด าเนินการในด้านการวางแผน (P)  ขัน้การด าเนินการในด้านการปฏิบัติตามแผน (D)  
ขัน้การด าเนินการในด้านการตรวจสอบการประเมินผล (C) ขัน้การด าเนินการในด้านการน าผล
การด าเนินงานมาปรับปรุง (A) และขัน้การรายงาน  ตามล าดบั 

3.1 ผลการเสนอแนวทางในการสร้างการมส่ีวนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพในขัน้การเตรียมการ  

ผลการเสนอแนวทางในการสร้างการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกัน
คณุภาพในขัน้การเตรียมการ จากการสมัภาษณ์ สามารถสรุปประเด็นได้ดงันี ้

1) จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวางระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ ให้ความรู้ในเร่ืองของการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

จากความต้องการจ าเป็นในการวิเคราะห์ปัญหาในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา การวางแผนการจดัระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของสถานศกึษาเพื่อรองรับการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  ซึง่วิเคราะห์สาเหตพุบวา่  บุคลากรสว่นใหญ่ขาดความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองของการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาในขัน้เตรียมการซึง่เกิดจากการท่ีบุคลากร
ไม่ให้ความส าคัญในการศึกษาหาความรู้  เกิดการสื่อสารท่ีผิดพลาด และสถานศึกษาไม่ให้
ความส าคญัในการสง่เสริม และสร้างความรู้ท่ีถูกต้องให้กับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้
ความ เข้าใจ ใน เร่ือ งของการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา จากการสัมภาษณ์  
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บุคลากรได้เสนอแนวทางให้จัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา  ยกตวัอยา่งความคิดเห็นของของบุคลากร ดงันี ้

“โรงเรียนควรจัดหาผูมี้ความรู้ด้านประกนัคณุภาพมาให้ความรู้ และเป็น
ผูน้ าใน การด าเนินงาน” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่2) 
 “จัดการประชุม การอบรมอย่างเป็นทางการ มีการระบุวนัและเวลาที่

แนน่อน” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่3) 

 “จัดหาเวลาให้ความรู้หรือจัดประชุมบุคลากรเกี่ยวกับการประกัน
คณุภาพ เปิดโอกาสใหค้รูไดซ้กัถามขอ้สงสยั ” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่2) 
 “ต้องพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหญ่ของสถานศึกษาให้สมบูรณ์ก่อน 

สมาชิกของสถานศึกษาจึงจะสามารถร่วมวางแผนการจัดระบบฐานข้อมูลได้ จัดอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองของการประกันคุณภาพ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไปในทิศทางเดียวกัน 
เปิดโอกาสใหค้รูไดร่้วมแสดงความคิดเห็นร่วมกนั” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่2) 
 “ควรให้ความรู้ ชี้ให้เห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพและ

ผลกระทบทีเ่กิดข้ึนหากมีปัญหาดา้นคณุภาพจากการประกนัคณุภาพ” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่1) 
 

2) จัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม  
ได้แสดงความคิดเห็น และน าเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร 

จากความต้องการจ าเป็นในการเข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ในเร่ืองของการประกันคุณภาพ และการเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรใน
การด าเนินการประกนัคณุภาพ ซึง่วิเคราะห์สาเหตพุบวา่ บุคลากรขาดโอกาสในการเข้าร่วมประชุม
ใน ก า รด า เ นิ น ก า รป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใน ส ถ า น ศึ ก ษ า ใน ขั ้น ก า ร เต รี ย ม ก า ร  
จากการสัมภาษณ์  บุคลากรได้เสนอแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร คือ  
การจัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ามามีสว่นร่วมในการประชุม ซึ่งบุคลากรได้แสดง
ความคิดเห็น และน าเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ยกตวัอยา่งความคิดเห็น
ของของบุคลากร ดงันี ้
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“ควรมีจัดประชุม ชี้แจงแนวทางในการด าเนินการ เปิดโอกาสให้ครูทัง้
โรงเรียนเขา้ร่วมประชุม” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่1) 
 “จัดประชุมให้ครูทุกคนได้เข้าร่วม แจ้งแนวปฏิบัติต่าง ๆ และให้ครูได้

ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่2) 

“สร้างความตระหนักให้กับบุคลากร จัดหาเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้
บุคลากรไดป้ระชุมร่วมกนั” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่4) 
 “จดัการประชุมในเวลาทีเ่หมาะสม ครูผูเ้กี่ยวข้องสามารถเขา้ร่วมประชุม

พร้อมกนัหรือเสนอความคิดผา่นสือ่เทคโนโลยีเพือ่ใหท้กุคนไดเ้สนอความคิดเห็น” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่3) 

 “ควรจัดการประชุมให้เป็นเร่ืองเป็นราว เพราะรายละเอียดมันเยอะ 
ดงันัน้การจดัประชุมควรจดัก่อนการประเมินเป็นเวลานานเพือ่ใหผู้ป้ฏิบติังานไดเ้ตรียมตวั” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่4) 
3.2 ผลการเสนอแนวทางในการสร้างการมส่ีวนร่วมของบุคลากรในการ

ด าเนินการประกันคุณภาพในขัน้การด าเนินการในด้านการวางแผน (P) 
ผลการเสนอแนวทางในการสร้างการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกัน

คณุภาพในขัน้การด าเนินการในด้านการวางแผน (P) จากการสมัภาษณ์ สามารถสรุปประเด็นได้
ดงันี ้

1) สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมในการก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ 
เปา้หมาย และการจดัล าดบัความส าคญัของเปา้หมายในการด าเนินงานของสถานศกึษา 

จากความต้องการจ าเป็นในการก าหนดกลยทุธ์ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 
และการจดัล าดบัความส าคญัของเปา้หมายในการด าเนินงานของสถานศึกษา ซึง่วิเคราะห์สาเหตุ
พบว่า  สถานศกึษาไม่ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เปา้หมาย 
และการจัดล าดบัความส าคญัของเปา้หมายในการด าเนินงานของสถานศกึษาเพื่อให้บุคลากรเข้า
ร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เปา้หมาย และการจดัล าดบัความส าคญัของเปา้หมายในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา จากการสมัภาษณ์  บุคลากรได้เสนอแนวทางในการสร้างการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร คือ สถานศึกษาเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมในการก าหนดวิสยัทัศน์ พนัธกิจ 
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เป้าหมาย และการจัดล าดับความส าคัญของเป้าหมายในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
ยกตวัอยา่งความคิดเห็นของของบุคลากร ดงันี ้

“จัดประชุมร่วมกันทั้งโรงเรียน ให้ทุกคนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย 
วิสยัทศัน์ พนัธกิจและน าส่ิงทีไ่ดไ้ปก าหนดกลยทุธ์” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่1) 
 
“ออกเป็นค าสัง่ใหผู้มี้สว่นเกี่ยวขอ้งมาประชุมร่วมกนั เปิดโอกาสใหมี้สว่น

ร่วมหรือหารือร่วมกนั” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่1) 

 “ทีมงานประกนัคุณภาพศึกษาข้อมูลรายละเอียดขัน้ตอนวิธีการในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพควบคู่กับแนวทางในการบริหารการศึกษา และให้ทุกคนมา
ปรึกษาหารือ” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่2) 
 “เมื่อก าหนดเป้าหมาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ไดแ้ลว้ สามารถน าเขา้เสนอใน

ที่ประชุมของครูทัง้โรงเรียนได้ เพือ่ขอความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขซ่ึงส่วนใหญ่ที่
ผา่นมาทีป่ระชุมจะเห็นชอบ” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่4) 
 

2) การสร้างความตระหนักในประสานความร่วมมือให้กับบุคลากรให้ร่วมกัน
พฒันาเพื่อลดจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของสถานศกึษา 

จากความต้องการจ าเป็นในการการก าหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และการจัดล าดับความส าคัญของเป้าหมายในการด าเนินงานของสถานศึกษา  
การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของสถานศกึษา ซึง่วิเคราะห์สาเหตุพบวา่  ขาดความร่วมมือและ
ประสานงานกันระหว่างบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อให้บุคลากรร่วมมือและประสานงานกัน  
จากการสัมภาษณ์  บุคลากรได้เสนอแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร คือ   
การสร้างความตระหนกัในประสานความร่วมมือให้กับบุคลากรให้ร่วมกันพัฒนาเพื่อลดจุดอ่อน
และเสริมสร้างจุดแข็งของสถานศกึษา ยกตวัอยา่งความคิดเห็นของของบุคลากร ดงันี ้

“ทกุคนควรให้ความส าคญักบัการพฒันาโรงเรียน รู้จุดอ่อนของโรงเรียน
เพือ่หากิจกรรมมาลดจุดอ่อนและสร้างจุดแข็ง” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่2) 



  120 

 “วางแผนร่วมกนัทุกคนทุกฝ่าย ให้ความร่วมมือตามความสามารถของ
ตนเอง ใหค้วามร่วมมือกบัทกุฝ่ายเพือ่ใหก้ารด าเนินการบรรลวุตัถปุระสงค์ทีว่างไว้” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่4) 
 “ให้ทุกคนให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียน 

สร้างความตระหนกัในเร่ืองของการประกนัคณุภาพ ก าหนดแนวทางร่วมกนั” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่2) 

 “ทุกคนต้องตระหนกัถึงความส าคญัของการก าหนดกลยุทธ์ วิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ เป้าหมาย และการจดัล าดบัความส าคญัของเป้าหมายในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมทีใ่ห้ทุกคนได้ร่วมกนัวิเคราะห์
หาแนวทางในการประสานความร่วมมือ” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่2) 
3.3 ผลการเสนอแนวทางในการสร้างการมส่ีวนร่วมของบุคลากรในการ

ด าเนินการประกันคุณภาพในขัน้การด าเนินการในด้านการปฏิบัติตามแผน (D) 
ผลการเสนอแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในในการด าเนินการ

ประกันคุณภาพในขัน้การด าเนินการในด้านการปฏิบัติตามแผน (D) จากการสัมภาษณ์ 
สามารถสรุปประเด็นได้ ดงันี ้

1) จัดการประชุมเพื่อชีแ้จงให้บุคลากรทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ท่ีต้องจัดเตรียมและ
มอบหมายให้บุคลากรจดัเตรียมข้อมลู 

จากความต้องการจ าเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา  ซึ่งวิเคราะห์สาเหตพุบวา่  ขาดการมีสว่นร่วมและความร่วมมือในการจัดเตรียมข้อมูล 
รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศในการด าเนินการในด้านการปฏิบัติตามแผน จากการสมัภาษณ์
บุคลากรได้เสนอแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร คือ จัดการประชุมเพื่อชีแ้จงให้
บุคลากรทราบถึงข้อมูลตา่ง ๆ ท่ีต้องจัดเตรียมและมอบหมายให้บุคลากรจดัเตรียมข้อมูลเพื่อให้ได้
ข้อมลูตามท่ีสถานศกึษาก าหนด ยกตวัอยา่งความคิดเห็นของของบุคลากร ดงันี ้

“ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนทราบว่าต้องจัดเตรียมข้อมูล ประชุมแบ่ง
ภาระหนา้ทีว่างแผนการจดัเตรียมอย่างเป็นระบบ” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่1) 
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 “กระตุ้นให้ค รูมีส่วนร่วมและตระหนักให้ความส าคัญของข้อมูล  
มีการปรึกษาหารือกนัในเร่ืองการเก็บขอ้มูลล่วงหนา้ เพือ่จะไดรู้้ว่าควรเก็บขอ้มูลอะไร” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่3) 
“ประกาศ หรือประชุมให้ทั่วถึง ชี้แจงทั้งหมด ให้ทุกคนตระหนักถึง

ความส าคญัของข้อมูลที่รวบรวม จัดท าข้อมูลให้เป็นระบบมีขัน้ตอนชดัเจน ง่ายต่อการสืบค้น
ขอ้มูล” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่3) 
 “ประชุมมอบหมายการเก็บรวบรวมขอ้มูลในแต่ละประเด็นหรือมาตรฐาน

ใหแ้ก่ครู ในจ านวนทีม่ากข้ึน เช่น 1 ประเด็นต่อครู 7-10 คน และครูแต่ละคนสามารถรบัผิดชอบได้
มากกว่า 1 ประเด็น ก็จะท าใหเ้กิดการมีสว่นร่วมทีม่ากข้ึน 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่1) 
 

2) จัดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินโครงการและกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกบัแผนการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

จากความต้องการจ าเป็นในการด าเนินโครงการและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
แผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งวิเคราะห์สาเหตุพบว่าบุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินโครงการและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับแผนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จากการสมัภาษณ์บุคลากรได้เสนอแนวทางในการสร้างการมีสว่นร่วมของบุคลากร 
คือ จัดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินโครงการและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
แผนการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ยกตวัอย่างความคิดเห็นของของบุคลากร ดงันี ้

“ควรมีการสร้างความเข้าใจให้กบัครูว่าการจัดท าโครงการจะต้องจัดให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่3) 
“ก าชับให้ครูน าเสนอโครงการให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ     

โดยอาจจะตอ้งมีการสร้างความเขา้ใจใหต้รงกนัก่อนจะไดไ้ม่เสียเวลา” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่3) 

 “สร้างความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการด าเนินกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์ สอดคลอ้งกบัตวัชี้วดัในการประกนัคณุภาพ” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่4) 
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 “จดัการประชุมชี้แจงใหค้รูทกุคนทราบถึงหวัขอ้และเป้าหมายการประกนั
เพือ่โครงการและกิจกรรมทีค่รูแต่ละกลุ่มก าหนดข้ึนใหส้อดคลอ้งและตอบโจทย์การประกนั” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่2) 
 

3) จัดให้มีฝ่ายนิเทศ ก ากับ ติดตาม ในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษาและนิเทศ ก ากบั ติดตาม อยา่งน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ 

จากความต้องการจ าเป็นในการเข้ารับการนิเทศ ก ากับ  ติดตามใน
กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาซึง่วิเคราะห์สาเหตุพบวา่บุคลากรไม่ได้เข้ารับการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากการสมัภาษณ์
บุคลากรได้เสนอแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร คือ จัดให้มีฝ่ายนิเทศ ก ากับ
ติดตาม ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและนิเทศ ก ากับ ติดตาม อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครัง้ ยกตวัอยา่งความคิดเห็นของของบุคลากร ดงันี ้

“จดัใหมี้ฝ่ายติดตามการด าเนินการประกนัคณุภาพ” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่4) 

 “มีการติดตามทวงถามหาความคืบหน้าของงานที่แต่ละคนได้รับ
มอบหมาย ผูบ้ริหารอาจติดตามจากหวัหนา้ แลว้หวัหนา้ติดตามจากครูคนอื่น ๆ ตามล าดบั” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่2) 
 “เมื่อส้ินภาคเรียนในแต่ละภาคเรียนควรใหค้รูน าขอ้มูลทีไ่ดร้บัมอบหมาย

มาเสนอต่อหวัหนา้มาตรฐาน เพือ่ดูว่าขอ้มูลขาดตกบกพร่องตรงไหน เพือ่ใหไ้ปหามาใหค้รบถว้น” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่4) 

 “ทุกประเด็นการพิจาราณาตามมาตรฐานต่าง ๆ ในระบบการประกัน
คุณภาพจะได้เข้าร่วมในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม อยู่แล้ว แต่เฉพาะในส่วนที่รับผิดชอบเท่านัน้ 
ถา้อยากให้มัน่ใจมากข้ึนควรก าหนดผูนิ้เทศให้ชดัเจน และก าหนดวนั เวลาในการนิเทศให้ชดัเจน
มากข้ึน” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่1) 
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3.4 ผลการเสนอแนวทางในการสร้างการมส่ีวนร่วมของบุคลากร 
ในการด าเนินการประกันคุณภาพในขัน้การด าเนินการในด้านการตรวจสอบการ
ประเมินผล (C) 

ผลการเสนอแนวทางในการสร้างการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกัน
คุณภาพในขัน้การด าเนินการในด้านการตรวจสอบการประเมินผล (C) จากการสัมภาษณ์  
สามารถสรุปประเด็นได้ดงันี ้

1) แตง่ตัง้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการวดัและประเมินผลมาเป็นแกน
น าและให้ความรู้เก่ียวกับการวางกรอบการประเมินและการจดัท าเคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบ
การประเมินผล การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

จากความต้องการจ าเป็นในการการวางกรอบการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและการจัดท าเคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบและประเมินผล  
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งวิเคราะห์สาเหตุพบวา่ สถานศกึษาขาดความตระหนกั
และให้ความส าคญัในการเลือกบุคคลมาร่วมในการวางกรอบการประเมินและการจดัท าเคร่ืองมือ
ส าหรับการตรวจสอบการประเมินผล การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา จากการสมัภาษณ์ 
บุคลากรได้เสนอแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร คือ แต่งตัง้บุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถในการวดัและประเมินผลมาเป็นแกนน าและให้ความรู้เก่ียวกับการวางกรอบการ
ประเมินและการจดัท าเคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบการประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา ยกตวัอยา่งความคิดเห็นของของบุคลากร ดงันี ้

 “จดัหาบุคลากรทีมี่ความรู้มาสร้างความเขา้ใจเกี่ยวกบัการสร้างเคร่ืองมือ 
การวางกรอบการประเมิน” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่4) 
“ชี้แจงเคร่ืองมือส าหรับตรวจสอบและประเมินผลให้บุคลากรทราบ 

ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นในการจัดท าเคร่ืองมือประเมินคุณภาพ ให้ครูที่มีความรู้เป็นแกนน าใน
การด าเนินการ” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่3) 
“หาผูมี้ความรู้ความสามารถมาอธิบายใหค้วามรู้ทีถู่กตอ้ง และต้องใช้คน

ใหถู้กกบังาน คนไม่มีความรู้เป็นเร่ืองยากทีจ่ะสร้างเคร่ืองมือได”้ 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่4) 
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“ให้คนที่มีความรู้เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนในแต่ละปี     
น าปัญหามาก าหนดกรอบของการประเมิน ให้ครูร่วมกนัวางกรอบและสร้างเคร่ืองมือที่สอดคล้อง
กบัตวัชี้วดั” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่2) 
“ฝึกการสร้าง การจัดท าเคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบในประเด็นการ

พิจารณาหรือมาตรฐานต่าง ๆ ไวเ้ป็นแม่แบบใช้ส าหรับการน าไปปรบัปรุงใหเ้ขา้กบับริบทปัจจุบนั
ในแต่ละปีการศึกษาโดยสมาชิกทกุคนทีส่นใจสามารถเขา้ร่วมด าเนินการได้” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่1) 
 

2) จัดการอบรมให้ทุกคนเข้าร่วมรับความ รู้เก่ียวกับการวิเค ราะห์ข้อมูล  
และการแปลความหมายของข้อมลูในการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

จากความต้องการจ าเป็นในการวิเคราะห์ข้อมลูในการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษาและการแปลความหมายของข้อมูลในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ซึ่งวิเคราะห์สาเหตุพบว่า บุคลากรขาดความรู้และโอกาสในการมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูล
และการแปลความหมายของข้อมูลในการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา จากการสมัภาษณ์
บุคลากรได้เสนอแนวทางในการสร้างการมีสว่นร่วมของบุคลากร คือ จดัการอบรมให้ทกุคนเข้าร่วม
รับความรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูลในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา ยกตวัอยา่งความคิดเห็นของของบุคลากร ดงันี ้

“สร้างความเข้าใจเพือ่ให้เห็นความส าคญัของการแปลความหมายของ
ขอ้มูล ควรมีการใหค้วามรู้เพราะการแปลความหมายของขอ้มูลตอ้งใช้ประสบการณ์” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่1) 
 “ประชุมครูและแยกเป็นกลุ่มช่วยกนัวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละหวัข้อแล้ว

ผูบ้ริหารน าขอ้มูลมาวิเคราะห์อีกที” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่1) 

 “ศึกษาหาความ รู้เพ่ิม เติม เข้า ร่วมอบรม ฝึกวิเคราะห์และแปล
ความหมายของขอ้มูล” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่2) 
“เมื่อแปลความหมายเสร็จส้ินแล้วสามารถท าเป็นเอกสารเผยแพร่ให้แก่

สมาชิกในสถานศึกษาไดเ้รียนรู้และสร้างประสบการณ์ส าหรบัตวัเอง” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่1) 



  125 

3) สร้างคูมื่อ/สือ่ เก่ียวกบัแนวปฏิบติัและวิธีการตามข้อก าหนดในการด าเนินการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาท่ีถกูต้องและชดัเจน 

จากความต้องการจ าเป็นในการการปฏิบัติตามแนวทาง และวิธีการตาม
ข้อก าหนดการตรวจสอบผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งวิเคราะห์
สาเหตุพบว่า บุคลากรขาดการรับรู้ถึงแนวปฏิบติัและวิธีการตามข้อก าหนดการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีชัดเจน จากการสมัภาษณ์ บุคลากรได้เสนอ
แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร คือ สร้างและจัดท าคู่มือเสนอแนวปฏิบัติและ
วิธีการตามข้อก าหนดการตรวจสอบผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ี
ชดัเจน ยกตวัอยา่งความคิดเห็นของของบุคลากร ดงันี ้

“ควรหาแนวทางและวิธีการใหช้ดัเจนเพือ่ใหท้กุคนเกิดความ  
เขา้ใจทีต่รงกนั” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่2) 
 “ประชุม ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติและประชุมสรุปผลทุกสัปดาห์ 

ประกาศแนวปฏิบติัใหท้กุคนทราบ”  
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่2) 

“อาจจะตอ้งจดัท าคู่มือแนวปฏิบติัให้เป็นรูปเล่มหรือสารสนเทศ แลว้แจก
ใหค้รูทกุคน เพือ่ใหท้กุคนไดร้บัรู้ใหต้รงกนัแลว้จะไดไ้ม่อ้างว่าไม่รู้ ไม่ไดร้บัขอ้มูล” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่2) 
“ตอ้งใหทุ้กคนทราบแนวทางและวิธีการตามข้อก าหนดการตรวจสอบผล

การด าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา และปฏิบติัร่วมกนั” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่2) 

3.5 ผลการเสนอแนวทางในการสร้างการมส่ีวนร่วมของบุคลากรในขัน้การ
ด าเนินการในด้านการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง (A) 

ผลการเสนอแนวทางในการสร้างการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกัน
คณุภาพในขัน้การด าเนินการในด้านการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง (A) จากการสมัภาษณ์ 
สามารถสรุปประเด็นได้ดงันี ้

1) เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการน าผลการด าเนินงานมา
ปรับปรุง (A) 

จากความต้องการจ าเป็นในการเสนอความคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงการ
ด าเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาและการปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากรในการ
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ด าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งวิเคราะห์สาเหตุพบวา่สถานศึกษาขาดการเปิด
โอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง (A) 
จากการสัมภาษณ์  บุคลากรได้เสนอแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร คือ  
เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง  (A) 
ยกตวัอยา่งความคิดเห็นของของบุคลากร ดงันี ้  

“กระตุ้นให้เห็นความส าคญั เพื่อเสนอแนวทางร่วมกัน ระดมความคิด
และวางแผนการท างานในอนาคต” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่3) 
 “ออกเป็นหนงัสือเชิญประชุม และเสนอความคิดเห็นโดยเขียนแทนการ

พดู ทกุคนจะไดแ้สดงความคิดเห็นไดเ้ต็มที”่ 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่4) 

 “บุคลากรควรช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพื่อผลประโยชน์และการ
ด าเนินงานประกนัคณุภาพ” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่3) 
“น าผลการประเมินทีเ่ป็นบทสรุปใหส้มาชิกสถานศึกษารบัทราบพร้อมกนั

เพื่อขอข้อเสนอแนะแนวคิดต่าง ๆ ที่เป็นผลสะท้อนจากผลสรุปจากสมาชิกทั้งมวล น าไปวาง
แผนการประกนัคณุภาพปีการศึกษาต่อไป” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่1) 
 

2) สร้างการท างานเป็นทีมให้กบับุคลากรทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามาพฒันาและ
ปรับปรุงงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

จากความต้องการจ าเป็นในการปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา และการประสานงานกบับุคลากรทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง
ให้เข้ามาพฒันาและปรับปรุงงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งวิเคราะห์สาเหตพุบว่า 
ขาดการประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามาพฒันาและปรับปรุงงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาจากจากการสมัภาษณ์ บุคลากรได้เสนอแนวทางในการสร้างการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร คือ สร้างการท างานเป็นทีมให้กับบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามา
พัฒนาและปรับปรุงงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ยกตัวอย่างความคิดเห็นของ
บุคลากร ดงันี ้
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“ประสานงานบุคลากรทุกฝ่ายให้ได้วนัและเวลาตรงกนัเพือ่ปรึกษาหารือ 
สง่เสริมใหบุ้คลกรท างานเป็นทีม” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่1) 
 “พยายามสร้างความเขา้ใจว่างานประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นของครู

ทกุคนตอ้งช่วยกนั ปรบัปรุง แก้ไข” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่2) 

 “หลงัการด าเนินการจัดท าประกนัควรเรียกคณะกรรมทุกคนมาสรุปผล
การด าเนินการและแก้ปัญหาทีเ่กิดข้ึนทนัที” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่1) 
 “ควรมีการจัดท าโครงการอบรมงานประกนัและเชิญครูจากโรงเรียนที่มี

บริบทคล้าย ๆ กันมาอบรมให้ความรู้ เพื่อพฒันาความรู้และเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ กับคุณครูที่
มาร่วมอบรม สร้างทีมงานทีมี่คณุภาพร่วมกนัใหเ้กิดเป็นเครือข่าย” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่2) 
3.6 ผลการเสนอแนวทางในการสร้างการมส่ีวนร่วมของบุคลากรในการ

ด าเนินการประกันคุณภาพ ในขัน้การจัดท ารายงานผลการประเมิน   
1) จัดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมผลการด าเนินงาน การ

เขียนรายงานประเมินตนเองเพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักัดและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องเพื่อการจัดท า
สารสนเทศส าคญัในการจดัท าแผนปฏิบติัการตอ่ไป 

จากความต้องการจ าเป็นในการรวบรวมผลการด าเนินงาน ผลการประเมินมาท า
การวิเคราะห์และสงัเคราะห์จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อเขียนรายงานประเมินตนเอง/
รายงานประจ าปีและ การเขียนรายงานประเมินตนเอง/รายงานประจ าปีเพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้น
สงักัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  การน าผลการประเมินตนเอง/รายงานประจ าปีมาเป็นข้อมูล
สารสนเทศส าคญัในการจดัท าแผนปฏิบติัการตอ่ไป 

ซึง่วิเคราะห์สาเหตพุบวา่ บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมผลการ
ด าเนินงาน การเขียนรายงานประเมินตนเองเพื่อเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักัดและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง
และการจัดท าสารสนเทศส าคญัในการจัดท าแผนปฏิบติัการตอ่ไป จากการสมัภาษณ์ บุคลากรได้
เสนอแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร คือ จัดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการรวบรวมผลการด าเนินงาน การเขียนรายงานประเมินตนเองเพื่อเสนอต่อหนว่ยงานต้น
สงักัดและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องและการจัดท าสารสนเทศส าคัญในการจัดท า
แผนปฏิบติัการตอ่ไป ยกตวัอยา่งความคิดเห็นของของบุคลากร ดงันี ้
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“ควรจะมีการประชุมสรุปผลการปฏิบติังานพร้อมวิเคราะห์ปัญหาและผล
การด าเนินงานควบคู่ไปดว้ยกนัเลย” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่3) 
“ประชุมวางแผน การบริหารจดัการขัน้ตอนวิธีการด าเนินงานให้ทกุฝ่ายที่

มีสว่นร่วมไดเ้กิดความเขา้ใจ ตลอดจนการสร้างแนวทางในการการรายงานและจดัท าสารสนเทศ” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่1) 

“กระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล 
น าผลการประเมินตวัเองมาใช้ในการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีโดยพิจารณาให้สอดคลอ้งกบั
ตวับ่งชี้” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่2) 
“ให้ครูในสถานศึกษาได้ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากผลการ

ด าเนินงานตามมาตรฐานต่าง ๆ จากนัน้น าไปเปรียบเทียบกบัที่งานประกนัคณุภาพได้ด าเนินการ
หากไม่สอดคล้องกนัต้องน ามาพิจารณาด าเนินการใหม่แล้วน ามาพิจารณาอีกรอบแล้วจึงน าไป
จดัท าสารสนเทศเพือ่เผยแพร่” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่1) 
 

2) สร้างสื่อเพิ่มเติมหรือเพิ่มช่องทางส าหรับการเผยแพร่ผลการประเมินต่อ
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

จากความต้องการจ าเป็นในการเผยแพร่ผลการประเมินต่อผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง ซึง่วิเคราะห์สาเหตพุบวา่ บุคลากรไม่ตระหนกัถึง
ความส าคญัของการการเผยแพร่ผลการประเมินต่อผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องจากการสมัภาษณ์ บุคลากรได้เสนอแนวทางในการสร้างการมีสว่นร่วมของ
บุคลากร คือ สร้างสื่อเพิ่มเติมหรือเพิ่มช่องทางส าหรับการเผยแพร่ผลการประเมินต่อผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง ยกตวัอย่างความคิดเห็นของของบุคลากร 
ดงันี ้

 “น าผลที่ได้มาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ให้ชุมชุนผู้ปกครองร่วม
รบัทราบผล” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็กคนที ่2) 
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“จัดท าข้อมูลโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ 
ใหท้กุคนร่วมเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดกลางคนที ่4) 
“ในการประชุมผู้ปกครองน่าจะมีการเพ่ิมข้อมูลผลสรุปการปฏิบัติงาน 

และเสนอผลการประเมินในเว็บโรงเรียน และเปิดรับความคิดเห็นจากบุคลากรภายนอกผ่าน
เว็บไซต์โรงเรียน” 

(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่คนที ่1) 
“ปรับปรุงและหาแนวทางในการเผยแพร่ผลการประเมินต่อผู้ปกครอง 

และชุมชน โดยสง่ผา่นทางนกัเรียน สือ่ส่ิงพิมพ์ และสือ่ออนไลน์” 
(สมัภาษณ์,บุคลากรจากโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคนที ่3) 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจ าเป็น ผลการวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิด
ความต้องการจ าเป็น และแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 ในแตล่ะ
ขัน้ตอนของการด าเนินการประกันคุณภาพได้แก่ ขัน้การเตรียมการ ขัน้การด าเนินการในด้านการ
วางแผน (P) ขัน้การด าเนินการในด้านการปฏิบัติตามแผน (D) ขัน้การด าเนินการในด้านการ
ตรวจสอบการประเมินผล (C) ขัน้การด าเนินการในด้านการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง (A) 
และขัน้การจดัท ารายงานผลการประเมิน สรุปได้ดงัตาราง 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  130 

ตาราง 17 สรุปความต้องการจ าเป็น สาเหตขุองความต้องการจ าเป็น และแนวทางในการสร้างการ
มีสว่นร่วมในการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
 
ขัน้ตอนในการ
ด าเนินงาน

ประกันคุณภาพ 
ความต้องการจ าเป็น สาเหตุ แนวทาง 

 
 

ขัน้การ
เตรียมการ 

 
 
 

1.การวเิคราะห์ปัญหาในการ
ประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา  
2.การวางแผนการจดัระบบ
ฐานข้อมลูสารสนเทศของ
สถานศกึษาเพ่ือรองรับการ
ประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 
3.การเข้าร่วมประชมุเพ่ือ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ ใน
เร่ืองของการประกนัคณุภาพ  
4. การเสนอแนวทางในการ
เตรียมความพร้อมของ
บคุลากรในการด าเนินการ
ประกนัคณุภาพ 

1.บคุลากรขาดความรู้
ความเข้าใจในการ
ด าเนินการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาในขัน้
การเตรียมการ 
2.บคุลากรขาดโอกาสใน
การเข้าร่วมประชมุในการ
ด าเนินการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาในขัน้
การเตรียมการ 
 
 

1.จดัอบรมเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการวาง
ระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ 
ให้ความรู้ในเร่ืองของการ
ประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 
2.จดัประชมุเพ่ือเปิดโอกาส
ให้บคุลากรได้เข้ามามีสว่น
ร่วมในการประชมุ ได้แสดง
ความคิดเห็น และน าเสนอ
แนวทางในการเตรียมความ
พร้อมของบคุลากร 
 

การด าเนินการ
ประกนั

คณุภาพในขัน้
การด าเนินการ
ในด้านการ
วางแผน (P) 

1. ความต้องการจ าเป็นใน
การก าหนดกลยทุธ์ วิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ เปา้หมาย และการ
จดัล าดบัความส าคญัของ
เปา้หมายในการด าเนินงาน
ของสถานศกึษา 
2.การวเิคราะห์จดุอ่อนและ
จดุแขง็ของสถานศกึษา 

1.สถานศกึษาไมไ่ด้เปิด
โอกาสให้บคุลากรเข้าร่วม
ในการก าหนดวสิยัทศัน์ 
พนัธกิจ เปา้หมาย และการ
จดัล าดบัความส าคญัของ
เปา้หมายในการ
ด าเนินงานของสถานศกึษา 
2.ขาดความร่วมมือและ
ประสานงานกนัระหวา่ง
บคุลากรในสถานศกึษา 
 

1. สถานศกึษาเปิดโอกาสให้
บคุลากรเข้าร่วมในการ
ก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกิจ 
เปา้หมาย และการจดัล าดบั
ความส าคญัของเปา้หมาย
ในการด าเนินงานของ
สถานศกึษา 
2. การสร้างความตระหนกั
ในประสานความร่วมมือ
ให้กบับคุลากรให้ร่วมกนั
พฒันาเพ่ือลดจดุอ่อนและ
เสริมสร้างจดุแขง็ของ
สถานศกึษา 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 
ขัน้ตอนในการ
ด าเนินงาน

ประกันคุณภาพ 
ความต้องการจ าเป็น สาเหต ุ แนวทาง 

การด าเนินการ
ประกนัคณุภาพ
ในขัน้การ
ด าเนินการ  

ในด้านการปฏิบตัิ
ตามแผน (D) 

 

1. การเก็บรวบรวมข้อมลู
สารสนเทศไปใช้ในการประกนั
คณุภาพการศกึษา 
2. การจดัเตรียมข้อมลูเพื่อการ
ด าเนินการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา   
3.การด าเนินโครงการและกิจกรรม
ที่สอดคล้องกบัแผนการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 
4. การเข้ารับการนิเทศ ก ากบั 
ติดตามในกระบวนการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

1. ขาดการมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือในการจดัเตรียมข้อมลู 
รวบรวมข้อมลูและสารสนเทศ
ในการด าเนินการในด้านการ
ปฏิบตัิตามแผน (D) 
2. ขาดความรู้ความเข้าใจใน
การด าเนินโครงการและ
กิจกรรมที่สอดคล้องกบั
แผนการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 
3. บุคลากรไม่ได้เข้ารับการ
นิเทศก ากบัติดตามใน
กระบวนการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

1. จดัการประชมุเพือ่ชีแ้จงให้
บุคลากรทราบถงึข้อมลูต่าง ๆ ที่
ต้องจดัเตรียมและมอบหมายให้
บุคลากรจดัเตรียมข้อมลู 
2.จดัการอบรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินโครงการและ
กิจกรรมที่สอดคล้องกบัแผนการ
ประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 
3.จดัให้มีฝ่ายนิเทศ ก ากบั 
ติดตาม ในกระบวนการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษาและ
นิเทศ ก ากบั ติดตาม อยา่งน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครัง้  

การด าเนินการ
ประกนัคณุภาพ
ในขัน้การ
ด าเนินการ 
ในด้านการ
ตรวจสอบการ
ประเมินผล (C) 

1.การการวางกรอบการประเมิน
การประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 
2. การจดัท าเคร่ืองมอืส าหรับการ
ตรวจสอบและประเมินผล การ
ประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 
3.การวิเคราะหข้์อมลูในการ
ประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 
4.การแปลความหมายของข้อมลู
ในการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 
5.การปฏิบตัิตามแนวทาง และ
วิธีการตามข้อก าหนดการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานการ
ประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

1.บุคลากรขาดความตระหนัก
และให้ความส าคญัในการเลือก
บุคคลมาร่วมในการวางกรอบ
การประเมินและการจดัท า
เคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบ
การประเมินผล การประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 
2.บุคลากรขาดความรู้และ
โอกาสในการมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ข้อมลูและการแปล
ความหมายของข้อมลูในการ
ประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 
3.ขาดการรับรู้ถงึแนวปฏิบตัิ
และวิธีการตามข้อก าหนดการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน
การประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษาที่ชดัเจน 

1.แต่งตัง้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการวดัและ
ประเมินผลมาเป็นแกนน าและให้
ความรู้เกี่ยวกบัการวางกรอบการ
ประเมินและการจดัท าเคร่ืองมอื
ส าหรับการตรวจสอบการ
ประเมินผล การประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 
2.จดัการอบรมให้ทกุคนเข้าร่วม
รับความรู้เกี่ยวกบัการวิเคราะห์
ข้อมลูและการแปลความหมาย
ของข้อมลูในการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 
3.สร้างคู่มือ /สื่อ เกี่ยวกบัแนว
ปฏิบตัิและวิธีการตามข้อก าหนด
ในการด าเนินการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาที่ถกูต้องและ
ชดัเจน 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 
ขัน้ตอนในการ
ด าเนินงาน

ประกันคุณภาพ 
ความต้องการจ าเป็น สาเหต ุ แนวทาง 

การด าเนินการใน
ด้านการน าผล

การด าเนินงานมา
ปรับปรุง (A) 

 

1.การเสนอความคิดเห็น เพือ่การ
ปรับปรุงการด าเนินการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 
2. การปรับปรุงการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรในการด าเนินการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 
3. การประสานงานกบับุคลากรทกุ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาพฒันา
และปรับปรุงงานการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

1.สถานศกึษาขาดการเปิด
โอกาสให้บุคลากรแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการน าผลการ
ด าเนินงานมาปรับปรุง (A) 
2.ขาดการประสานงานกบั
บุคลากรทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้
เข้ามาพฒันาและปรับปรุงงาน
การประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 
 

1.เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกบัการน าผล
การด าเนินงานมาปรับปรุง (A) 
2.สร้างการท างานเป็นทีมให้กบั
บุคลากรทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เข้า
มาพฒันาและปรับปรุงงานการ
ประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 
 
 

ขัน้การรายงาน 

1.การรวบรวมผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมินมาท าการวิเคราะห์
และสงัเคราะห์จ าแนกตาม
มาตรฐานการศกึษาเพือ่เขียน
รายงานประเมนิตนเอง/รายงาน
ประจ าปี 
2. การเขียนรายงานประเมนิ
ตนเอง/รายงานประจ าปีเพื่อเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสงักดัและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การน าผล
การประเมินตนเอง/รายงาน
ประจ าปีมาเป็นข้อมลูสารสนเทศ
ส าคญัในการจดัท าแผนปฏิบตัิการ
ต่อไป 
3. การเผยแพร่ผลการประเมินต่อ
ผู้ปกครอง ชมุชน คณะกรรมการ
สถานศกึษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

1. บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจในการรวบรวมผลการ
ด าเนินงาน การเขียนรายงาน
ประเมินตนเองเพื่อเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสงักดัและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและการจดัท า
สารสนเทศส าคญัในการจดัท า
แผนปฏิบตัิการต่อไป 
2. บุคลากรไม่ตระหนักถงึ
ความส าคญัของการการ
เผยแพร่ผลการประเมินต่อ
ผู้ปกครอง ชมุชน 
คณะกรรมการสถานศกึษา และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 

1. จดัการประชมุเพือ่สร้างความรู้
ความเข้าใจในการรวบรวมผล
การด าเนินงาน การเขียนรายงาน
ประเมินตนเองเพื่อเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสงักดัและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพือ่จดัท าสารสนเทศ
ส าคญัในการจดัท าแผนปฏิบตัิ
การต่อไป 
2. สร้างส่ือเพิ่มเติมหรือเพิ่ม
ช่องทางส าหรับการเผยแพร่ผล
การประเมินต่อผู้ปกครอง ชมุชน 
คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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จากตาราง 17 สรุปความต้องการจ าเป็น สาเหตุของความต้องการจ าเป็น  
และแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
พบวา่ความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนมีทัง้หมด 21 รายการ ซึ่งพิจารณาจากรายการท่ีมีคา่ PNImodified 
ตัง้แต ่0.3 ขึน้ไป  

สาเหตุของความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาสามารถสรุปได้ดงันี ้1) บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ 2) สถานศึกษาไม่ได้เปิดให้บุคลากรทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ 3) สถานศึกษาไม่ได้จัดให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามในกระบวนการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 4) บุคลากรขาดความตระหนกัถึงความส าคญัในกระบวนการ
ด าเนินการประกนัคณุภาพ และ 5) บุคลากรขาดการท างานเป็นทีม 

แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสามารถสรุปได้ดงันี ้1) จัดการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 2) จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3) แต่งตัง้คณะกรรมการในการด าเนินการประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษาตามความถนดัและความสามารถของบุคลากร และ 4) สร้างคู่มือ/สื่อ 
เก่ียวกบัแนวปฏิบติัและวิธีการตามข้อก าหนดในการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา
ท่ีถกูต้องและชดัเจน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวจัิย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาเร่ือง “การประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้างการมีสว่นร่วมของบุคลากร

ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6” มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นในการมีสว่น
ร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 2) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการ
จ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 3) เพื่อเสนอแนวทางในการ
สร้างการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ของโรงเรียน
ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษา เขต 6 ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้ศกึษาเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับขัน้ตอนในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การมีส่วนร่วม 
และความต้องการจ าเป็น และแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ระยะท่ี 1 การประเมินความต้องการ
จ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากร โดยจัดล าดบัความต้องการจ าเป็นโดยใช้ค่าดชันี PNIModified 
และในกรณีท่ีมีคา่ดชันี PNIModified มีคา่ 0.30 ขึน้ไป ถือวา่มีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น  ระยะท่ี 2 
การวิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาบุคลากรของโรงเรียนในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาในระยะท่ี 1 คือ บุคลากรของโรงเรียนในสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน 
(multistage random sampling) ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 329 คน ผู้ ให้ข้อมูลในระยะท่ี 2 คือ 
บุคลากรจากโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ ขนาดละ 4 คน รวม 16 คน จากนัน้น าข้อมลูมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางสถิติ 
และการวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์โดยใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยการประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้างการมี

สว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 สามารถสรุปผลการวิจยัได้ ดงันี ้

1. การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 6 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน สามารถสรุปได้ ดงันี ้

1.1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก   พบว่า บุคลากรของ
โรงเรียนขนาดเล็ก มีรายการท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนจ านวน 1 รายการ โรงเรียนขนาด
กลาง มีรายการท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่นจ านวน 21 รายการ โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาด
ใหญ่พิเศษ  ไม่มีรายการใดท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น 

1.2 การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จ าแนกตามขัน้ตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
สามารถสรุปได้ ดงันี ้

1.2.1 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาในขัน้การเตรียมการ  จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
พบว่า  คา่ PNImodified ของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษมีค่าเท่ากับ 0.20  0.31 0.23  และ 0.21 ตามล าดับ ความต้องการจ าเป็นใน
ล าดบัท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เหมือนกัน
คือ การวิเคราะห์ปัญหาการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา แตค่วามต้องการจ าเป็นในล าดบัท่ี 
1 ของโรงเรียนขนาดเล็ก คือ การเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกนัคณุภาพ  มีจ านวน 4 ข้อรายการท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่นส าหรับโรงเรียน
ขนาดกลาง คือ การวิเคราะห์ปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.36)
การเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ในการด าเนินการประกันคุณภาพ 
(PNImodified = 0.32)  การประชุมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศกึษา (PNImodified = 0.31) และการวางแผนการจดัระบบฐานข้อมลูสารสนเทศของสถานศกึษา
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เพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายใน (PNImodified = 0.30) ส าหรับโรงเรียนเลก็ โรงเรียนขนาดใหญ่ 
และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ไม่รายการท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น 

1.2.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้การด าเนินการในด้านการวางแผน (P)  
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า  ค่า PNImodified ของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง 
โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีค่าเท่ากับ 0.23  0.29  0.22  และ 0.25 
ตามล าดบั ความต้องการจ าเป็นในล าดบัท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดเลก็ คือ การศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวกับ
มาตรฐาน ตัวชีว้ดั เพื่อใช้ในการวางแผนการประกันคุณภาพ ความต้องการจ าเป็นในล าดับท่ี 1 
ของโรงเรียนขนาดกลาง คือ การก าหนดกลยทุธ์การด าเนินงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
ความต้องการจ าเป็นในล าดับท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดใหญ่คือการจัดล าดับความส าคัญของ
เป้าหมายการด าเนินงานของสถานศึกษา และการวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของสถานศึกษา 
สว่นความต้องการจ าเป็นในล าดบัท่ี 1  ของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคือการจดัล าดบัความส าคญั
ของเป้าหมายการด าเนินงานของสถานศึกษา  โดยมีจ านวน 4 ข้อรายการส าหรับโรงเรียนขนาด
กลางท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน คือ การก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.35) การก าหนดวิสยัทัศน์พันธกิจเป้าหมายในการประกัน
คณุภาพภายในของสถานศึกษา (PNImodified = 0.34) การจัดล าดบัความส าคญัของเปา้หมายการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา (PNImodified = 0.33)   และ การวิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนของ
สถานศึกษา (PNImodified = 0.32) ส าหรับโรงเรียนเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ ไม่ข้อรายการท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น 

1.2.3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้การด าเนินการ ในด้านการปฏิบติัตามแผน (D) 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า  ค่า PNImodified ของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง 
โรงเรียนขนาดใหญ่  และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีค่าเท่ากับ 0.20  0.26  0.20  และ 0.20 
ตามล าดับ ซึ่งค่า PNImodified ของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษมีค่าเท่ากับ 0.20  เท่ากัน  ความต้องการจ าเป็นในล าดับท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
คือ การด าเนินโครงการและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ความต้องการจ าเป็นในล าดบัท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดกลาง คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อน าไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และความต้องการจ าเป็นในล าดับท่ี 1  
ของโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคือการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการด าเนินการ
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ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี 1 รายการส าหรับโรงเรียนขนาดกลางท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นเร่งด่วน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเพื่อน าไปใช้ในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (PNImodified = 0.32) ส าหรับโรงเรียนเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ ไม่รายการท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น 

1.2.4 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้การด าเนินการในด้านการตรวจสอบการ
ประเมินผล (C) จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า  ค่า PNImodified ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีค่าเท่ากับ 0.22  0.34  
0.23  และ 0.26 ตามล าดบั ความต้องการจ าเป็นในล าดบัท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดเลก็และโรงเรียน
ขนาดใหญ่ คือ การวางกรอบการประเมินการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  ความต้องการ
จ าเป็นในล าดบัท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดกลาง คือ การจัดท าเคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบและ
ประเมินผล การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นในล าดับท่ี 1  
ของโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษคือ การแปลความหมายของข้อมูลในการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมี 5 ข้อรายการท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับ
โรงเรียนขนาดกลาง คือ การจัดท าเคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบและประเมินผล การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและการแปลความหมายของข้อมูลในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา (PNImodified = 0.36) การปฏิบติัตามแนวทาง และวิธีการตามข้อก าหนดการตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.34) การวางกรอบการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.33) การวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.32) ส าหรับโรงเรียนเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ่ 
และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ไม่มีรายการท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น 

1.2.5 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้การด าเนินการในด้านการน าผลการด าเนินงาน
มาปรับปรุง (A) จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า  ค่า PNImodified  ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีค่าเท่ากับ 0.25  0.31  
0.25  และ 0.25 ตามล าดับ จะเห็นว่าค่า PNImodified ของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ่ 
และโรงเรียนขนาดใหญ่พิ เศษมีค่าเท่ากับ 0.25 เท่ากัน  ความต้องการจ าเป็นในล าดับท่ี 1  
ของโรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ คือ การปรับปรุงการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ความต้องการจ าเป็น



  138 

ในล าดับท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดใหญ่ มี 2 รายการ คือ การประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย 
ท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามาพัฒนาและปรับปรุงงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการ
พฒันาสถานศกึษาโดยใช้กระบวนการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  มี 1 รายการท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก คือ การปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.30) โดยมี 4 รายการท่ีมีความ
ต้องการจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับโรงเรียนขนาดกลาง คือ การปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากรใน
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.33) การวางแผนการประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษาในระยะตอ่ไป (PNImodified = 0.32)การประสานงานกบับุคลากรทกุฝ่าย
ท่ี เก่ียวข้องให้ เข้ามาพัฒนาและป รับป รุงงานการประกันคุณภาพภาย ในสถานศึกษา  
(PNImodified = 0.31)  และการเสนอความคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา (PNImodified = 0.30)  ส าหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
ไม่มีข้อรายการท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น 

1.2.6 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในขัน้การรายงาน จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
พบว่า ค่า PNImodified ของโรงเรียนขนาดเลก็ โรงเรียนขนาดกลาง  โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษมีค่าเท่ากับ 0.24  0.32  0.26  และ 0.23 ตามล าดับ จะเห็นว่าค่า PNImodified  
ความต้องการจ าเป็นในล าดับท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดเล็ก  คือ  การน าผลการประเมินตนเอง/
รายงานประจ าปีมาเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคญัในการจัดท าแผนปฏิบติัการตอ่ไป ความต้องการ
จ าเป็นในล าดบัท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดกลาง  คือ การรวบรวมผลการด าเนินงาน ผลการประเมินมา
ท าการวิเคราะห์และสงัเคราะห์จ าแนกตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อเขียนรายงานประเมินตนเอง/
รายงานประจ าปี และการเผยแพร่ผลการประเมินตอ่ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษา 
และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง ความต้องการจ าเป็นในล าดบัท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดใหญ่ คือ การเผยแพร่
ผลการประเมินต่อผู้ ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ มี ส่วนเก่ียวข้อง  
ความต้องการจ าเป็นในล าดบัท่ี 1 ของโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ คือ  การเผยแพร่ผลการประเมิน
ตอ่ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องและการน าผลการประเมิน
ตนเอง/รายงานประจ าปีมาเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคญัในการจดัท าแผนปฏิบติัการต่อไป มี 3 ข้อ
รายการท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับโรงเรียนขนาดกลาง คือ การรวบรวมผลการ
ด าเนินงาน ผลการประเมินมาท าการวิเคราะห์และสงัเคราะห์จ าแนกตามมาตรฐานการศกึษาเพื่อ
เขียนรายงานประเมินตนเอง/รายงานประจ าปีและการเผยแพร่ผลการประเมินตอ่ผู้ปกครอง ชุมชน 
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คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง (PNImodified = 0.34) และการน าผลการประเมิน
ตนเอง/รายงานประจ าปีมาเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญในการจัดท าแผนปฏิบัติการต่อไป 
(PNImodified = 0.31) ตามล าดบั ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ ไม่ข้อรายการท่ีมีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่น 

2. สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ า เป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 6 สามารถสรุปตามขัน้ตอนการด าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษา ได้ดงันี ้

2.1 สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในขัน้การเตรียมการเน่ืองบุคลากรขาด
ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในขัน้การเตรียมการจึง
ไม่ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมประชุมในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในขัน้
การเตรียมการ 

2.2 สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในขัน้การด าเนินการประกันคุณภาพใน
ขัน้การด าเนินการในด้านการวางแผน (P) เน่ืองจากสถานศึกษาไม่ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้า
ร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เปา้หมาย และการจดัล าดบัความส าคญัของเปา้หมายในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาจึงไม่เกิดความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างบุคลากรใน
สถานศกึษา 

2.3 สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในขัน้การด าเนินการประกันคุณภาพใน
ขัน้การด าเนินการในด้านการปฏิบติัตามแผน (D) เน่ืองจากบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินโครงการและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับแผนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงไม่มี
ส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมข้อมูล รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศในการ
ด าเนินการในด้านการปฏิบติัตามแผน (D) และไม่ได้เข้ารับการนิเทศก ากับติดตามในกระบวนการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

2.4 สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในขัน้การด าเนินการประกันคุณภาพใน
ขัน้การด าเนินการในด้านการตรวจสอบการประเมินผล (C) เน่ืองจากบุคลากรขาดการรับรู้ถึงแนว
ปฏิบัติและวิธีการตามข้อก าหนดการตรวจสอบผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษาท่ีชัดเจน จึงไม่ความตระหนกัและให้ความส าคญัในการเลอืกบุคคลมาร่วมในการวาง
กรอบการประเมินและการจัดท าเคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบการประเมินผล การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สง่ผลให้ไม่ได้รับโอกาสในการมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
การแปลความหมายของข้อมลูในการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
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2.5 สาเหตท่ีุท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในขัน้การด าเนินการในด้านการน าผลการ
ด าเนินงานมาปรับปรุง (A)  เน่ืองจากสถานศึกษาขาดการเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง (A) จึงส่งผลให้ไม่เกิดการประสานงานกับ
บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามาพัฒนาและปรับปรุงงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา 

2.6 สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในขัน้การรายงาน เน่ืองจากบุคลากรขาด
ความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมผลการด าเนินงาน การเขียนรายงานประเมินตนเองเพื่อเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสงักดัและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องและการจัดท าสารสนเทศส าคญัในการจดัท าแผนปฏิบติั
การต่อไป ประกอบกับบุคลากรไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการเผยแพร่ผลการประเมินต่อ
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

3. แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 สามารถ
สรุปตามขัน้ตอนการด าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษา ได้ดงันี ้

3.1 แนวทางในการสร้างการมีสว่นร่วมในขัน้การเตรียมการ ได้แก่ จดัอบรมเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวางระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ให้ความรู้ในเร่ืองของการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ามามีสว่นร่วมในการ
ประชุม ได้แสดงความคิดเห็น และน าเสนอแนวทางในการเตรียมความพร้อมของบุคลากร 

3.2 แนวทางในการสร้างการมีสว่นร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพในขัน้การ
ด าเนินการในด้านการวางแผน (P) ได้แก่สถานศกึษาเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมในการก าหนด
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และการจัดล าดับความส าคัญของเป้าหมายในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา และการสร้างความตระหนกัในประสานความร่วมมือให้กับบุคลากรให้ร่วมกนัพฒันา
เพื่อลดจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็งของสถานศกึษา 

3.3 แนวทางในการสร้างการมีสว่นร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพในขัน้การ
ด าเนินการในด้านการปฏิบติัตามแผน (D) ได้แก่จดัการประชุมเพื่อชีแ้จงให้บุคลากรทราบถึงข้อมูล
ตา่ง ๆ ท่ีต้องจัดเตรียมและมอบหมายให้บุคลากรจดัเตรียมข้อมูล จดัการอบรมสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินโครงการและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับแผนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และจัดให้มีฝ่ายนิเทศ ก ากับ ติดตาม  ในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษาและนิเทศ ก ากบั ติดตาม อยา่งน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ 
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3.4 แนวทางในการสร้างการมีสว่นร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพในขัน้การ
ด าเนินการในด้านการตรวจสอบการประเมินผล (C) ได้แก่ การแต่งตัง้บุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถในการวดัและประเมินผลมาเป็นแกนน าและให้ความรู้เก่ียวกับการวางกรอบการ
ประเมินและการจดัท าเคร่ืองมือส าหรับการตรวจสอบการประเมินผล การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  จัดการอบรมให้ทุกคนเข้าร่วมรับความรู้เก่ียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปล
ความหมายของข้อมูลในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสร้างคู่มือ/สื่อเก่ียวกับแนว
ปฏิบติัและวิธีการตามข้อก าหนดในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีถูกต้อง
และชดัเจน 

3.5 แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินการในด้านการน าผลการ
ด าเนินงานมาปรับปรุง (A) ได้แก่ เปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการน าผลการ
ด าเนินงานมาปรับปรุง (A) และการสร้างการท างานเป็นทีมให้กบับุคลากรทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้เข้า
มาพฒันาและปรับปรุงงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.6 แนวทางในการสร้างการมีสว่นร่วมในขัน้การรายงาน ได้แก่ จัดการประชุมเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการรวบรวมผลการด าเนินงาน การเขียนรายงานประเมินตนเองเพื่อ
เสนอต่อหน่วยงานต้นสงักัดและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องและการจัดท าสารสนเทศส าคัญในการจัดท า
แผนปฏิบติัการต่อไป และสร้างสือ่เพิ่มเติมหรือเพิ่มช่องทางส าหรับการเผยแพร่ผลการประเมินต่อ
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศกึษาและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

 
อภปิรายผล 

จากผลการวิจัยการประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้างการมีสว่นร่วมของบุคลากร
ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ดงันี ้ 

1. การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา 
เขต 6 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กมีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน 1 
รายการ โรงเรียนขนาดกลางมีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน 21 รายการ โรงเรียนขนาดใหญ่และ
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษไม่มีรายการใดมีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก 
โรงเรียนขนาดเลก็ มีจ านวนบุคลากรน้อยจึงสง่ผลให้ทุกคนในโรงเรียนมีสว่นร่วม ในขณะท่ีโรงเรียน
ขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษไม่มีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนอาจเน่ืองมาจาก
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โรงเรียนขนาดใหญ่มีความพร้อมทางด้านทรัพยากรและบุคลากร อาจมีระบบการประกันคุณภาพ
ท่ีเป็นระบบ มีการกระจายงานให้บุคลากรในโรงเรียน ส่วนโรงเรียนขนาดกลางเป็นโรงเรียนท่ีมี
จ านวนของบุคลากรไม่มากแตโ่รงเรียนต้องการพฒันาให้มีคณุภาพทดัเทียมกบัโรงเรียนขนาดใหญ่
จึงสง่ผลให้เกิดความต้องการจ าเป็นสงู สอดคล้องกบั น า้อ้อย  เดชจุ้ ย (2551) อธิบายวา่ขนาดของ
สถานศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้เกิดความพร้อมในการด าเนินการประกันคุณภาพ เน่ืองจาก
สถานศึกษาขนาดใหญ่มีจ านวนบุคลากรเพียงพอสามารถท่ีจะกระจายความรับผิดชอบการ
ด าเนินงานไปสูบุ่คลากรได้หลายคนและไม่เป็นภาระที่มากเกินไปส าหรับบุคลากรแตล่ะคน ส าหรับ
โรงเรียนขนาดกลางท่ีอาจกลา่วว่าระดบัการปฏิบัติงานและการด าเนินกิจกรรมในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต ่ากว่า  จึงท าให้การมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกัน
คณุภาพภายในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่แตกตา่งกนั สอดคล้องกบังานวิจัยของ
ภาณพ  แจ้งพลอย (2556) ท่ีพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฏิบติัหน้าท่ีในสถานศึกษา
ขนาดกลางและสถานศกึษาขนาดใหญ่ มีสภาพการด าเนินงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

2. สาเหตุ ท่ีท าให้ เกิดความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากร   
ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จากการสมัภาษณ์บุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาด
กลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเก่ียวกับสาเหตุของความต้องการจ าเป็น
ในการมีส่วน ร่วมของบุคลากรในการด า เนินการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา  
พบว่า 1) บุคลากรสว่นใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพเน่ืองจาก
บุคลากรขาดประสบการณ์ ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินการประกันคุณภาพ  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  เกษรา  ตรีไพชยนต์ศักด์ิ (2560) พบว่า สาเหตุท่ีท าให้เกิดความ
ต้องการจ าเป็น คือ บุคลากรสว่นใหญ่มีความเห็นวา่สถานศึกษาขาดการเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้า
ไปมีบทบาทในระบบประกันคุณภาพ 2) บุคลากรขาดความสนใจในการด าเนินการประกัน
คณุภาพ และขาดการประสานงาน เน่ืองจากบุคลากรไม่ให้ความส าคญักบัการด าเนินการประกัน
คณุภาพเพราะคิดวา่การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาเป็นเร่ืองไกลตวัจึงไม่ให้ความส าคญั 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ  เมษา  นวลศรี (2550) พบวา่สาเหตท่ีุท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นใน
การมีสว่นร่วมของชุมชนสงูท่ีสดุ คือ การขาดความตระหนกัและขาดความรู้ในการประกนัคุณภาพ
การศกึษา 
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3. แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา ของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 ซึง่ผู้วิจัย
ได้เก็บข้อมูลโดยการสมัภาษณ์บุคลากรในสถานศึกษา พบว่าแนวทางในการสร้างการมีสว่นร่วม
ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาเข้าร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร  
จัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กับ
บุคลากรทุกคน สร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ 
จดัประชุมเพื่อชีแ้จงภาระงาน วางแผนการด าเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา และประสานความร่วมมือ
กนั  สอดคล้องกบังานวิจยัของ  เมษา  นวลศรี (2550) พบวา่ แนวทางในการให้ชุมชนเข้ามามีสว่น
ร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีส าคญัท่ีสดุ คือ การสร้างความตระหนกัและการให้ความรู้
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ชุมชน การสร้างความร่วมมือให้บุคลากรเข้ามามีสว่น
ร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพจะส่งผลให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษามีประสทิธิภาพและช่วยยกระดบัคณุภาพของการจดัการศกึษาให้มีคณุภาพยิ่งขึน้ การ
จดัการอบรมหรือการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือให้
บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพ สอดคล้องกับ รุ่งเรือง  สิทธิจันทร์ 
(2560) ท่ีกล่าวว่าสิ่งท่ีสถานศึกษาควรกระท า คือ การจัดกิจกรรมฝึกอบรมบรรยายให้ความรู้
เก่ียวกับการประกันคุณภาพ มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานและผลการประเมินประกนัคุณภาพ 
ชีแ้จงให้ทุกคนเข้าใจว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของงานท่ีปฏิบติัอยู่ และควรมีช่องทาง
หรือเปิดโอกาสให้บุคลากรทกุคนร่วมแสดงความคิดเห็น และเสนอข้อเสนอแนะตา่ง ๆ เพื่อปรับปรุง
การด าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. จากการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ

ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 6  พบว่า โรงเรียนขนาดกลางมีความต้องการจ าเป็นเร่งดว่นในทุกขัน้ตอนในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็กมีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนในขัน้การด าเนินการ
ด้านการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุงในประเด็นการปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในขณะท่ีโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษไม่พบความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน ดงันัน้ ระดบัเขตพืน้ท่ีและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องจะ
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พัฒนาด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาควรพัฒนาและให้ความส าคัญกับโรงเรียน
ขนาดกลางเป็นอนัดบัแรก 

2. จากการวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากร 
ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6  พบวา่สาเหตขุองความต้องการจ าเป็นในการมีสว่นร่วมของบุคลากร
อนัดบัแรกคือบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
ดงันัน้ เขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศึกษาควรเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้กับบุคลากรโดยการการจัดการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ
ด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป  

1. จ ากก ารศึ กษ าความ ต้ อ งการจ า เป็ น ในกา รมี ส่ วน ร่วม ขอ งบุ คล าก ร 
ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  พบว่า โรงเรียนขนาดกลางเป็นโรงเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็น
เร่งด่วนเก่ียวกับการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มากท่ีสุด ดังนัน้ จึงควรศึกษาถึงสาเหตุและแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนิน 
การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาขนาดกลางเป็นการเฉพาะ เพื่อแก้ไขความต้องการจ าเป็น 
และเสนอแนวทางในการสร้างการมีสว่นร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา
ส าหรับสถานศกึษาขนาดกลางโดยตรง 

2. งานวิจยัเลม่นีไ้ด้ศกึษาแนวทางในการสร้างการมีสว่นร่วมในการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการสัมภาษณ์จากผู้ เ ก่ียวข้อง แต่ยังไม่มีการน าผลการวิจัย 
ไปทดลองใช้ในสถานศึกษา ดงันัน้ ควรมีการน าผลการเสนอแนวทางในการสร้างการมีสว่นร่วม
ของบุคลากรไปทดลองใช้ในสถานศกึษา 
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

1. นายกิตติศักดิ์   ชาญอักษร  ผู้อ านวยการเช่ียวชาญ  
     ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
 
2. นางสาวพรพมิล ธนะศรี  ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
     ศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา 
     สมทุรปราการ เขต 2 
 
3. ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธ์ิ    ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
     สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 
 
4. นางสาวอิริยาภรณ์ นิโรรัมย์  ครูช านาญการ หวัหน้างานประกนัคณุภาพการศกึษา 
     โรงเรียนบดินทรเดชา (สงิห์ สงิหเสนี) 
 
5. นางสาวโสภา ทวพีันธ์  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
     โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 
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ตาราง แสดงคา่ดชันีความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบันิยามของแบบสอบถาม  เร่ือง การ
ประเมินการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ของ
โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 

 

ข้อท่ี  
คะแนน 
รวม 

IOC แปลผล หมายเหตุ 

1 ท่านมีสว่นร่วมในการสร้างความตระหนกั            
ในการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

5 1 สอดคล้อง  

2 ท่านเข้าร่วมการประชมุเพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ ในเร่ืองการประกนัคณุภาพการศกึษา 

5 1 สอดคล้อง  

3 ท่านมีสว่นร่วมในการวเิคราะห์ปัญหา                
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

5 1 สอดคล้อง  

4 ท่านมีสว่นร่วมในการวางแผนการจดัระบบ
ฐานข้อมลูสารสนเทศของสถานศกึษา            
เพ่ือรองรับการประกนัคณุภาพภายใน 

5 1 สอดคล้อง  

5 ท่านมีสว่นร่วมในการสง่เสริมสนบัสนนุ             
การท างานเป็นทีมแก่บคุลากรในสถานศกึษา
และผู้เก่ียวข้อง 

5 1 สอดคล้อง  

6 ท่านมีสว่นร่วมในการเสนอแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมของบคุลากรในการด าเนินการ
ประกนัคณุภาพ 

5 1 สอดคล้อง  

7 ท่านเข้าร่วมการประชมุเพ่ือวางแผนขัน้ตอนการ
ด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

5 1 สอดคล้อง  

8 ท่านมีสว่นร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์  พนัธกิจ
เปา้หมายในการประกนัคณุภาพของสถานศกึษา 

5 1 สอดคล้อง เพิม่ค าวา่
ภายใน 
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ข้อท่ี  
คะแนน 
รวม 

IOC แปลผล หมายเหตุ 

9 ทา่นมีสว่นร่วมในการก าหนดกลยทุธ์            
การด าเนินงานประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

5 1 สอดคล้อง  

10 ทา่นมีสว่นร่วมก าหนดโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกบัเปา้หมายเพื่อ
รองรับการประกนัคณุภาพ 

5 1 สอดคล้อง  

11 ทา่นศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวกบัมาตรฐาน 
ตวัชีว้ดั เพื่อใช้ในการวางแผนการประกนั
คณุภาพ 

4 0.8 สอดคล้อง  

12 ทา่นมีสว่นร่วมในการจดัล าดบั
ความส าคญัของเปา้หมายการด าเนินงาน
ของสถานศกึษา 

5 1 สอดคล้อง  

13 ทา่นมีสว่นร่วมในการจดัท าแผนปฏิบติังาน
ประจ าปีของสถานศกึษา 

5 1 สอดคล้อง  

14 ทา่นมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์จุดแข็ง             
และจุดอ่อนของสถานศกึษา 

5 1 สอดคล้อง  

15 ทา่นมีสว่นร่วมในการจดัเตรียมข้อมลู   
เพื่อการด าเนินการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

5 1 สอดคล้อง  

16 ทา่นด าเนินโครงการและกิจกรรม                       
ท่ีสอดคล้องกบัแผนการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

5 1 สอดคล้อง  

17 ทา่นเข้ารับการนิเทศ ก ากบั ติดตาม                         
ในกระบวนการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

4 0.8 สอดคล้อง  
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ข้อท่ี  
คะแนน 
รวม 

IOC แปลผล หมายเหตุ 

18 ทา่นประเมินผลการปฏิบติังานของตนเอง
ตามแผนการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

4 0.8 สอดคล้อง  

19 ทา่นประสานความร่วมมือกบัผู้ มีสว่น
เก่ียวข้องให้มีสว่นร่วมในการด าเนินงาน
ตามแผนการประกนัคณุภาพ 

5 1 สอดคล้อง  

20 ทา่นเก็บรวบรวมข้อมลูสารสนเทศเพื่อ
น าไปใช้ในการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

5 1 สอดคล้อง  

21 ทา่นมีสว่นร่วมในการวางกรอบ                    
การประเมินการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

5 1 สอดคล้อง  

22 ทา่นมีสว่นร่วมในการจดัท าเคร่ืองมือ
ส าหรับการตรวจสอบและประเมินผล                     
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

5 1 สอดคล้อง  

23 ทา่นมีสว่นร่วมในการปฏิบติัตามแนวทาง
และวิธีการตามข้อก าหนดการตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

4 0.8 สอดคล้อง  

24 ทา่นมีสว่นร่วมในการวิเคราะห์ข้อมลู                 
ในการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

5 1 สอดคล้อง  

25 ทา่นมีสว่นร่วมในการแปลความหมายของ
ข้อมลูในการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา 

5 1 สอดคล้อง  
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ข้อท่ี  
คะแนน 
รวม 

IOC แปลผล หมายเหตุ 

26 ทา่นมีสว่นร่วมในการเสนอความคิดเห็น
เพื่อการปรับปรุงการด าเนินการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

5 1 สอดคล้อง  

27 ทา่นมีสว่นร่วมในการปรับปรุงการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในการด าเนินการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

5 1 สอดคล้อง  

28 ทา่นมีสว่นร่วมในการวางแผนการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษาในระยะตอ่ไป 

5 1 สอดคล้อง  

29 ทา่นมีสว่นร่วมในการประสานงานกบั
บุคลากรทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้เข้ามา
พฒันาและปรับปรุงงานการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

4 0.8 สอดคล้อง  

30 ทา่นมีสว่นร่วมในการด าเนินการพฒันา
สถานศกึษาโดยใช้กระบวนการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

5 1 สอดคล้อง  

31 ทา่นมีสว่นร่วมในการรวบรวมผลการ
ด าเนินงาน ผลการประเมินมาท าการ
วิเคราะห์และสงัเคราะห์จ าแนกตาม
มาตรฐานการศกึษาเพื่อเขียนรายงาน
ประเมินตนเอง/รายงานประจ าปี 

5 1 สอดคล้อง  

32 ทา่นมีสว่นร่วมในการเขียนรายงานประเมิน
ตนเอง/รายงานประจ าปี เพื่อเสนอตอ่
หนว่ยงานต้นสงักดัและหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

5 1 สอดคล้อง  

 
 



  174 

ข้อท่ี  
คะแนน 
รวม 

IOC แปลผล หมายเหตุ 

33 ทา่นมีสว่นร่วมในการเผยแพร่ ผลการ
ประเมินตอ่ผู้ปกครอง ชุมชน และ
คณะกรรมการสถานศกึษา 

5 1 สอดคล้อง และผู้ มี
สว่นได้
สว่นเสยี 

34 ทา่นมีสว่นร่วมในการน าผลการประเมิน
ตนเอง/รายงานประจ าปีมาเป็นข้อมลู
สารสนเทศส าคญัในการจดัท าแผนปฏิบติั
การตอ่ไป 

4 0.8 สอดคล้อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล วรรณิศา พิมพร 
วัน เดือน ปี เกิด 23 มีนาคม 2533 
สถานที่เกิด จงัหวดัศรีสะเกษ 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2552  มธัยมศกึษาตอนปลาย   

                 โรงเรียนสริินธร จงัหวดัสริุนทร์  
พ.ศ. 2557 การศกึษาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ - เคมี   
                 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2562 การศกึษามหาบณัฑิต   
                 สาขาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์   
                 แขนงการตรวจสอบและการประกนัคณุภาพการศกึษา   
                 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 498 ถนนสขุมุวิท ต าบลปากน า้ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ   
จงัหวดัสมทุรปราการ 10270   
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