
 

 

Received:  June 8, 2020 Revised: July 14, 2020 Accepted: July 17, 2020 

 

17 e-Journal of Education Studies, Burapha University 
Vol.2 No.3 July – September 2020 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธิภาพ 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

The Development Efficiency Model of Internal Quality Assurance 
Management in The Secondary School under The Office of  

Basic Education Commission 
 

สุชาดา สุขบ ารุงศิลป์1, ภารดี อนันต์นาวี2 และ สถาพร พฤฑฒิกุล3 
Suchada Sukbamrungsil1, Paradee Anannawee2 and Sataporn Pruettikul3 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมี
วิธีด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) การ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมั ธยมศึกษา โดยใช้
เทคนิคเดลฟาย สอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่เจาะจงเลือก (purposive sampling) จ านวน 17 คน 
3) ตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วย
การสนทนากลุ่ม (Focus group) จากผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 8 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Mdn.) และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (I.R.) 
 ผลการวิจัย พบว่า  

1. รูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา มี 5 
องค์ประกอบได้แก่ 1) การวางแผน 2) การจัดการองค์การ 3) การน า 4) การควบคุม 5) การปรับปรุง และจาก
องค์ประกอบ จะมีรายละเอียด รวมทั้งสิ้น 132 ประเด็น 
 2. การตรวจสอบรูปแบบ พบว่า รูปแบบที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  ทั้ง 
5 องค์ประกอบ 
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Abstract 
 
 The objectives of the research study were to develop an efficiency model of internal 
quality assurance management in the secondary school under the Office of Basic Education 
Commission. The research and development procedure was divided into 3 steps: 1) review 
related literature to identify the conceptual framework, 2) development efficiency model by 
using Delphi Technique participated by 17 experts whom selected by purposive sampling, 3) 
the validate a model was used by focus group discussion from 8 administrators in Basic 
Education Schools. The statistics of data analysis were median (Mdn.)  and interquartile range 
(I.R.).  
 The research results of the study reveal those: 
 1. The efficiency model of internal quality assurance management in the secondary 
school consisted of 5 components: 1) planning, 2) organizing, 3) leading, 4) controlling 5) 
improving and 132 issues. 
 2. The inspection found that validated model were appropriate and possible for the 
operation of all 5 components. 
 
Keyword: A model, The Management, Internal quality assurance 
 
บทน า 

 ปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เอง จึงท าให้คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการบริหารจัดการ อาจมีความแตกต่างกัน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2561) การประกันคุณภาพการศึกษามีความจ าเป็นต่อประเทศ เห็นได้จากการที่ระบุไว้
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 คือการก าหนดให้รัฐต้องจัด
การศึกษา อบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษา อบรมให้เกิด “ความรู้คู่คุณธรรม” จัดให้มีกฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งน าไปสู่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก่อให้เกิดการปฏิรูป
การศึกษาครั้งใหญ่ที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา คือ ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
 ที่ผ่านมาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษายังคงมีปัญหา จากรายงานการวิเคราะห์การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้รองรับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , ม.ป.ป., น. 23-30) ในด้านปัญหาของระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา พบปัญหา คือ ความไม่สอดคล้องกันของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบ
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ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ความไม่พร้อมของสถานศึกษาในด้านภาระงบประมาณ ภาระด้านเอกสาร 
ปัญหาคุณภาพของผู้ประเมิน และปัญหาเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกหลายข้อในทุกระดับและประเภทการศึกษาไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
และไม่ยืดหยุ่น มีตัวบ่งชี้ย่อยท่ีก าหนดรายละเอียดมากเกินจ าเป็น ไม่สามารถสะท้อนคุณภาพและบ่งชี้คุณภาพ
การจัดการศึกษาได้จริง สถานศึกษาทุกแห่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาการประกันคุณภาพ มีรูปแบบการบริหาร
การประกันคุณภาพ เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษาประสบความส าเร็จ                          
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ อันจะเป็นการช่วยให้นักเรียน
ได้รับการพัฒนา ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการคิด มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ สามารถน าไปศึกษาต่อ ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรง เรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. เพ่ือตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

 รูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธภิาพ หมายถึง กระบวนการ วิธีการ และการ
รื้อปรับระบบใหม่ของการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีประสิทธิภาพ โดยมี 5 องค์ประกอบ คือ การวางแผน การจัดการองค์การ การน า 
การควบคุม และการปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้กับผู้รับบริการทางการศึกษาว่าการด าเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด   
  

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตามล าดับ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  โดย
การศึกษาจากหนังสือ วารสาร เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ 
ศึกษาแนวคิดรูปแบบของบุญชม ศรีสะอาด (2535), วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2553) และ Mason & Khedourri 
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(1985) แนวคิดการบริหารจัดการของสมคิด บางโม (2558), วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ (2557), Robbins & 
Coulter (2007) และ Bateman & Snell (2013) และจากการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องมาก าหนดเป็น
กรอบแนวคดิในการวิจัยและร่างรูปแบบ 
 ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนารูปแบบการการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการน าร่างรูปแบบจ าลองจาก
ขั้นตอนที่ 1 มาศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์โดยใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 3 รอบ สอบถามความ
คิดเห็นจากผู้บริหารการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 17 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รอบที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง น าข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 จัดเป็นหมวดหมู่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ประเด็นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พยายาม
คงรูปภาษาส านวนเดิมไว้ จากนั้นจ าแนกเป็นข้อ แล้วน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามรอบที่ 2 โดยใช้แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ ในแบบสอบถามรอบนี้ ผู้วิจัยก าหนดช่องเหตุผลเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม และแบบสอบถามฉบับที่ 3 น าข้อความคิดเห็นของผู้ เชี่ยวชาญที่ได้จาก
แบบสอบถามในรอบท่ี 2 มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Mdn.) และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (I.R.) ของแต่ละข้อ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้ ใช้การวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Mdn.) พิจารณาคัดเลือกข้อความที่
มีค่ามัธยฐาน (Mdn.) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (I.R.) 1.50 ลงมา ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
(จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2535, น. 23-24) 
 ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้รูปแบบมีความเหมาะสม มี
ความเป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง ด้วยการน ารูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 น ามาสอบถามกับผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถน ารูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จ านวน 8 คน 
โดยการสนทนากลุ่ม อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)  จากข้อมูลเชิง
คุณภาพ  
 
ตารางที่  1 ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน  
               มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ขั้นตอน การด าเนินการ แหล่งข้อมลู การวิเคราะห์ ผลที่ได้รับ 
1. ก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย 

 ศึกษาเอกสาร
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

หนังสือ วารสาร 
เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการประกัน

 การวิเคราะห์  
เนื้อหา 

ร่างรูปแบบการบริหาร
จัดการประกันคณุภาพ
ภายใน 
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ขั้นตอน การด าเนินการ แหล่งข้อมลู การวิเคราะห์ ผลที่ได้รับ 
คุณภาพทั้งในและ
ต่างประเทศ 

2.การพัฒนารูปแบบ
การการบริหารจดัการ
ประกันคณุภาพ
ภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 

การน าร่างรูป
แบบจ าลองจาก
ขั้นตอนท่ี 1 มาศึกษา
วิเคราะห์ สังเคราะห ์
เทคนิคเดลฟาย 
(Delphi 
technique) 

ผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา จ านวน 17 
คน 

ค่ามัธยฐาน (Mdn.) 
และค่าพสิัย 
ระหว่างควอรไ์ทล์ 
(I.R.) 

รูปแบบการการบริหาร
จัดการประกันคณุภาพ
ภายในที่มี
ประสิทธิภาพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. การตรวจสอบ
รูปแบบการบริหาร
จัดการประกัน
คุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 

การสนทนากลุ่ม
(Focus group) 
อภิปรายในประเด็น
ต่าง ๆ ใช้ จากข้อมูล
เชิงคุณภาพ 

ผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่สามารถน า
รูปแบบการบริหาร
จัดการประกันคณุภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ
ของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สู่
การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม จ านวน 8 คน 

การวิเคราะห์
เนื้อหา(Content 
analysis) 

รายงานการวิจยั 

 
ผลการวิจัย 

 1. รูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี 5 องค์ประกอบได้แก ่1) การวางแผน 2) การจัดการ
องค์การ 3) การน า 4) การควบคุม 5) การปรับปรุงคุณภาพ 
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ตารางที่ 2 ค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ของรูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มี 
             ประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทีม่ีองค ์
             ประกอบหลัก 5 องค์ประกอบ จากการเดลฟาย 

องค์ประกอบ รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 
Mdn. I.R. Mdn. I.R. 

1. การวางแผน  5.00 0.15 5.00 0.00 
2. การจัดการองค์การ   5.00 0.10 5.00 0.03 
3. การน า 5.00 0.00 5.00 0.00 
4. การควบคุม 5.00 0.07 5.00 0.00 
5. การปรับปรุงคณุภาพ 5.00 0.25 5.00 0.00 
 รวม  5.00 0.11 5.00 0.01 

 
 โดยแต่ละองค์ประกอบ  มีประเด็นย่อย รวมทั้งสิ้น 132 ประเด็น มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 ด้านการวางแผน (Planning) มีการด าเนินงาน ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์สถานการณ์      
9 ประเด็น 2) การพิจารณาปัญหาและก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 6 ประเด็น 3) การเลือกวิธีการปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 3 ประเด็น 4) การจัดท าแผนและแผนประจ าปี 8 ประเด็น และ 5) การประเมินแผน 
7 ประเด็น รวม 33 ประเด็น โดยทุกประเด็นมีค่ามัธยฐาน (Mdn.) เท่ากับ 5.00 และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ 
(I.R.) ต่ ากว่า 1.50 ทุกประเด็น 
 1.2 ด้านการจัดการองค์การ (Organizing)  มีการด าเนินงานประกอบด้วย 1) การจัดโครงสร้าง
องค์การ 3 ประเด็น 2) การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย การจัดท าคู่มือ เกณฑ์ แนวทางการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา/ ผู้ปกครอง/ ชุมชน 19 ประเด็น และ 3) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 7 ประเด็นรวม 
29 ประเด็น โดยทุกประเด็นมีค่ามัธยฐาน (Mdn.) เท่ากับ 5.00 และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (I.R.) ต่ ากว่า  1.50 
ทุกประเด็น 
 1.3 ด้านการน า (Leading) มีการด าเนินงาน ประกอบด้วย 1) การจูงใจ 12 ประเด็น 2) การสั่งการ 
4 ประเด็น 3) การด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานคุณภาพ
ผู้เรียน มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 21 ประเด็น 4) การให้ค าแนะน าและนิเทศ 4 ประเด็น 5) การประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ 3 ประเด็น และ 6) การสื่อสาร 4 ประเด็นรวม 48 ประเด็น โดยทุกประเด็นมีค่ามัธยฐาน 
(Mdn.) เท่ากับ 5.00 และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (I.R.) ต่ ากว่า 1.50 ทุกประเด็น    
 1.4 ด้านการควบคุม (Controlling) มีการด าเนินงาน ประกอบด้วย 1) การวัดผล 6 ประเด็น 2) 
การเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือเกณฑ์ 2 ประเด็น และ 3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและการรายงานผล 6 
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ประเด็นรวม 14 ประเด็น โดยทุกประเด็นมีค่ามัธยฐาน (Mdn.) เท่ากับ 5.00 และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ 
(I.R.) ต่ ากว่า 1.50 ทุกประเด็น 
 1.5 ด้านการปรับปรุงคุณภาพ (Improving)  มีการด าเนินงาน ประกอบด้วย 1) การปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 2 ประเด็น 2) การวางแผนระยะต่อไป 1 ประเด็น และ 3) การเตรียมรับการประเมินภายนอก 5 
ประเด็น รวม 8 ประเด็น โดยทุกประเด็นมีค่ามัธยฐาน (Mdn.) เท่ากับ 5.00 และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ 
(I.R.) ต่ ากว่า 1.50 ทุกประเด็น 
 2. การตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ได้จาก
การสนทนากลุ่มของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
มีการเสนอแนะเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงบางประเด็นในองค์ประกอบย่อยบางข้อ ท าให้ได้รูปแบบการบริหาร
จัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี 5 องค์ประกอบ 134 ประเด็น ได้แก่ การวางแผน (Planning) 33 ประเด็น การจัดการ
องค์การ (Organizing) 29 ประเด็น การน า (Leading) 49 ประเด็น การควบคุม (Controlling) 15 ประเด็น
และการปรับปรุงคุณภาพ (Improving) 8 ประเด็น ดังภาพที่  1 

ภาพที่ 1  รูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน 
            มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจากผู้บริหารสถานศึกษา 
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อภิปรายผล 

 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีกระบวนการ วิธีการ และการรื้อปรับ
ระบบใหม ่มีประเด็นในการอภิปราย ดังนี้ 
  1.1 ด้านการวางแผน (Planning) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพ
ภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในด้าน
การวางแผนที่มีกระบวนการ วิธีการ และการรื้อปรับระบบใหม่ ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์สถานการณ์  
2) การพิจารณาปัญหาและก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย 3) การเลือกวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 4)  
การจัดท าแผนและแผนประจ าปี และ 5) การประเมินแผน รวมทั้งสิ้น 33 ประเด็น โดยทุกประเด็น มีค่ามัธย
ฐาน (Mdn.) เท่ากับ 5.00  และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ ( I.R.) เท่ากับ 0.00 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการ
วางแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร เป็นกระบวนการในการก าหนดวิธีการปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและข้อผิดพลาด ท าให้เกิดการประสานงานที่ดี องค์การมีกรอบทิศ
ทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับแนวคิดของสัญญา เคณาภูมิ และเสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร 
(2560, น. 407) ที่กล่าวว่า การวางแผนเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งของการบริหารงานเพราะเป็นการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการวางแผนที่ส าคัญดังนี้ การวิเคราะห์สถานการณ์ 
การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา การประเมินเป้าหมายและ
ทางเลือก การเลือกเป้าหมายและแผนงาน การจัดท าแผนและแผนประจ าปี การด าเนินตามเป้าหมายและ
แผนงาน การติดตามความก้าวหน้าและการควบคุม และการประเมินผลแผน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ศรีสุดา ประเคนรี (2555) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตามทัศนะของครูและผู้บริหารสถานศึกษา  โรงเรียนสังกัดเทศบาล ในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 พบว่า การ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสังกัดเทศบาลในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 
นั้นจะเพ่ิมขึ้น หากผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น าที่สูงขึ้น เช่น การที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการสถานศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์ มีการวางแผนงานของสถานศึกษา 
  1.2 ด้านการจัดการองค์การ (Organizing) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในด้านการจัดการองค์การที่มีกระบวนการ วิธีการ และการรื้อปรับระบบใหม่ ประกอบด้ว ย 1) การจัด
โครงสร้างองค์การ 2) การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และ 3) การจัดการทรัพยากรมนุษย์  รวมทั้งสิ้น 
29 ประเด็น โดยภาพรวมมีค่ามัธยฐาน (Mdn.) เท่ากับ 5.00 และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์  (I.R.) เท่ากับ
0.00 ยกเว้น การจัดโครงสร้างบริหารงานการประกันคุณภาพภายในเป็นฟังก์ชันแบบ Matrix Structure การ
บริหารงานแบบไขว้กันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสท างานได้
มากกว่าหนึ่งหน้าที่ มีค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (I.R.) เท่ากับ 1.00 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบริหารงานฟังก์ชันแบบ 
Matrix Structure อย่างมีประสิทธิภาพได้ อาจส่งผลสะท้อนกลับท าให้ โรงเรียนยิ่งมีความขัดแย้งมากขึ้น 



 

 

 

25 e-Journal of Education Studies, Burapha University 
Vol.2 No.3 July – September 2020  

 

บุคลากรสับสนและเครียด เนื่องจากเป็นการบริหารงานแบบไขว้กันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้ไม่รู้ว่าจะต้อง
รายงานใคร เหมือนกับว่ามีผู้บังคับบัญชามากกว่าหนึ่งคน ในส่วนของภาพรวมทุกประเด็นที่มีค่ามัธย ฐาน 
(Mdn.) เท่ากับ 5.00 และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (I.R.) เท่ากับ 0.00 นั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการจัด
องค์การเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนความส าเร็จขององค์การ เนื่องจากการจัดองค์การเป็นงานที่ผู้บริหารใช้เป็น
เครื่องมือในการก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด สอดคล้องกับแนวคิดของ Robbins & Coulter (2007, p. 141) ที่กล่าวว่า การจัดการองค์การเป็นกระบวนการ
ในการจัดโครงสร้างขององค์การ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการแบ่งงานตามลักษณะงานและหน่วยงาน การก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การ การจัดกลุ่มงาน การ
ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มและหน่วยงาน การก าหนดสายการบังคับบัญชาและการจัดสรร
ทรัพยากรขององค์การให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของทวีศักดิ์ ไทยประดิษฐ์ (2545) ที่
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโรงเรียนและกระบวนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนักเรียนในส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบว่า 
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนักเรียน มีกระบวนการบริหารจัดการองค์การอยู่ในระดับมาก 
  1.3 ด้านการน า (Leading) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่
มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในด้านการน าที่มี
กระบวนการ วิธีการ และการรื้อปรับระบบใหม่ ประกอบด้วย 1) การจูงใจ 2) การสั่งการ 3) การด าเนินระบบ
ประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน 4) การให้ค าแนะน าและนิเทศ 5) การประสานงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ และ 6) การสื่อสาร รวมทั้งสิ้น 48 ประเด็น โดยทุกประเด็นมีค่ามัธยฐาน 
(Mdn.) เท่ากับ 5.00 และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (I.R.) เท่ากับ 0.00 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในการน านั้น 
แรงจูงใจก่อให้เกิดประสิทธิภาพของงาน การสั่งการเป็นทักษะส าคัญในการบริหารสั่งการและกระตุ้นให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเพ่ือให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานกระบวนการจัดเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เป็นตัวบ่งชี้ว่าโรงเรียนมีการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ ในส่วนของการให้ค าแนะน า
และนิเทศเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส าคัญเพราะเป็นการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน
บุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมมือกันในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอน ในการประสานงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การเพ่ือให้เกิดความคิดความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้ง
เวลา  และกิจกรรมที่ต้องท าให้บรรลุวัตถุประสงค์  โดยไม่ท าให้เกิดความสับสน ส่วนการสื่อสารเป็น
กระบวนการส าคัญช่วยให้การอ านวยการด าเนินไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งการน าที่กล่าวมาทั้งหมด 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Robbins & Coulter (2007, p. 6) ที่กล่าวว่า การน า หมายถึง การสั่งการและจูงใจ
ให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกันอย่างเต็มใจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การรวมทั้งการใช้รูปแบบของความเป็นผู้น า 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Townsend (1997, p. 311) ทีศ่ึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ พบว่า 
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สมาชิกของโรงเรียนได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เชื่อว่าสิ่งส าคัญที่ท าให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
คือ บุคลากรมีคุณภาพ มีจุดมุ่งหมายของโรงเรียนที่ชัดเจน มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ และผู้บริหารโรงเรียน
เป็นผู้น า โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีบรรยากาศที่ดีในการเรียน 
  1.4 ด้านการควบคุม (Controlling)  ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในด้านการควบคุม ที่มีกระบวนการ วิธีการ และการรื้อปรับระบบใหม่ ประกอบด้วย 1) การวัดผล  2) การ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือเกณฑ์  และ 3) การเก็บรวบรวมข้อมูลและการรายงานผล รวมทั้งสิ้น 14 
ประเด็น โดยทุกประเด็นมีค่ามัธยฐาน (Mdn.) เท่ากับ 5.00 และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (I.R.) เท่ากับ 0.00 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการวัดผล การเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือเกณฑ์ และการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
รายงานผล จะท าให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงงานการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับแนวคิดของสมคิด บางโม (2558)  ที่กล่าวว่า การควบคุมหมายถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่า
เป็นไปตามแผนที่วางไว้และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ แล้วแนะน าปรับปรุงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผนและมาตรฐานที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญลือ มูลสวัสดิ์ (2546) ที่ได้ศึกษา
กระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินภายนอก สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 พบว่า โรงเรียนวางแผนการตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษา  โดย
ก าหนดผู้รับผิดชอบและให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและใช้วิธีการที่หลากหลาย  คลุมมาตรฐานการศึกษา
ระดับสถานศึกษา การบริหารจัดการ การจัดการการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้และการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง น า
ผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  1.5 ด้านการปรับปรุงคุณภาพ (Improving) ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารจัดการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐ าน 
ในด้านการปรับปรุงคุณภาพ ที่มีกระบวนการ วิธีการและการรื้อปรับระบบใหม่ ประกอบด้วย 1) การปรับปรุง
การปฏิบัติงาน 2) การวางแผนระยะต่อไป และ 3) การเตรียมรับการประเมินภายนอก รวมทั้งสิ ้น 8  
ประเด็น โดยทุกประเด็นมีค่ามัธยฐาน (Mdn.) เท่ากับ 5.00 และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (I.R.) เท่ากับ 0.00 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในการบริหารยุคปัจจุบันวิธีการที่จะช่วยให้องค์การเจริญก้าวหน้า วิธีการหนึ่งที่ใช้ในการ
บริหารคือการบริหารด้านคุณภาพ ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพถือว่าเป็นกระบวนที่ส าคัญกระบวนการหนึ่งในด้าน
คุณภาพ ดังเช่น วงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ
ประเมิน การน าผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพ และหลักการคุณภาพ 3 ประการของ Juran (Juran’s 
Quality Trilogy) (วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, 2557) โดย Juran ได้เสนอแนวทางใหม่ในการจัดการเกี่ยวกับ
คุณภาพประกอบด้วยกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ การวางแผนคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการปรับปรุง
คุณภาพ ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ ตามแนวทางการบรรลุคุณภาพของ 
Feigenbaum (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2556, น. 337) ดังนี้ 1) การเลือกสิ่งที่จะปรับปรุง หมายถึงการ
พิจารณาว่ามีสิ่งใดบ้างท่ีควรท าการปรับปรุง 2) จัดทีมเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ หมายถึง การจัดทีมท่ีเกี่ยวข้อง
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กับการแก้ไขปัญหาและท าการปรับปรุง ทีมงานแต่ละกลุ่มอาจรับผิดชอบต่อการปรับปรุงด้านใดด้านหนึ่ง 3) 
การกระท าที่ดีที่สุด การก าหนดว่าจะปรับปรุงอย่างไรเพ่ือให้เกิดผลการท างานที่ดีที่สุด 4) วิเคราะห์การท างาน
ในปัจจุบัน หมายถึง การพิจารณาปัญหาที่พบในปัจจุบันที่เกี่ยวกับการท างาน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือ
เครื่องใช้  บุคลากร วิธีการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน ข้อจ ากัดต่าง ๆ 5) ศึกษาการท างานอนาคต 
โดยมีการจัดทีมน าร่องในการท างานตามแบบใหม่เพ่ือเพ่ิมคุณภาพขึ้นเพ่ือจะทราบข้อบกพร่องและปรับปรุง
ก่อนน ามาใช้จริง และ 6) ด าเนินการจัดการปรับปรุง หมายถึง การปรับปรุงการท างานในส่วนที่เพ่ิมขึ้นมาเพ่ือ
ความได้เปรียบในการแข่งขันและมีการปรับปรุงทั้งตัวผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณรงค์ ศิริเมือง (2555) ที่ศึกษารูปแบบการบริหารงานประกันคุณภาพตามวงจรคุณภาพของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยนาท พบว่า การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ประกอบด้วย 1) 
โรงเรียนมีการน าผลการตรวจสอบและประเมินมาจัดท าเป็นสารสนเทศเพ่ือประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 
2) โรงเรียนน าผลการตรวจสอบและประเมิน มาใช้วางแผนจัดท าโครงการกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 3) จากผลการตรวจสอบและประเมิน โรงเรียน มีการก าหนดล าดับความส าคัญของปัญหาเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไข 4) ผู้บริหาร ครู บุคลากร รับทราบจุดที่ต้องปรับปรุงของสถานศึกษา จากผลการตรวจสอบและ
ประเมิน มีการร่วมมือกันในการวิเคราะห์หาสาเหตุเพ่ือป้องกันและแก้ไข  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Brooks (1996) ที่ศึกษาการรับประกันคุณภาพและการวางแผนการปรับปรุงการศึกษาของโรงเรียนการศึกษา
พิเศษ พบว่า การศึกษาทั่วไปและการศึกษาพิเศษได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยใช้
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพและการตรวจสอบจากภายนอก เช่นเดียวกับผลจากการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาท าให้สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาและส่งผลไปสู่ผู้เรียน 
 2. การตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีประเด็นในการอภิปราย ดังนี้ 
  2.1 ด้านการวางแผน (Planning) ผลการตรวจสอบ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นด้วยในด้าน
การวางแผน ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ 2) การพิจารณาปัญหาและก าหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมาย 3) การเลือกวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 4) การจัดท าแผนและแผนประจ าปี และ 5) การ
ประเมินแผน เช่นเดียวกับรูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สร้างจากผู้เชี่ยวชาญ โดยลดประเด็น การ
วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง สังคม ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และการเปลี่ยนแปลงกระแสโลกสู่ศตวรรษ
ที่ 21 เนื่องจากเห็นว่าอยู่ในประเด็น การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
ของโรงเรียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การเมือง สังคม ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และการเปลี่ยนแปลงกระแสโลกสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาส (Opportunity) ตลอดจนข้อจ ากัดหรือภาวะคุกคามต่าง ๆ (Threat) ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายนอกขององค์การ และเพ่ิมประเด็นการรายงานผลการประเมินแผนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders)  ได้รับทราบผลการประเมิน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการรายงานผลการประเมินแผนให้กับผู้มีส่วน
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ได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  ได้รับทราบผลการประเมิน เป็นการสะท้อนข้อมูลกลับให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders)  เนื่องจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก าหนดทางเลือก
วิธีการปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยในด้านนี้ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
ที่สอดคล้องกันว่า รูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในด้านการวางแผน มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการวางแผนเป็นงานหลักและส าคัญในการบริหารของหน่วยงานในทุกระดับ  
เนื่องจากเป็นตัวก าหนดทิศทางขององค์การ เป้าหมาย วิธีด าเนินการ เป็นแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญน าไปสู่
ความส าเร็จของงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ (2543) ทีก่ล่าวว่า หลักการและกระบวนการ
บริหารเป็นสิ่งที่ใช้ในการท างานให้ประสบความส าเร็จโดยจะต้องมีกระบวนการวางแผน ตรวจสอบประเมินผล
และพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอเพ่ือให้การท างานได้ผลและมีคุณภาพ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
จึงเป็นกระบวนการที่บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาร่วมกันวางแผนก าหนดเป้าหมายและวิธีการ ลงมือท าตาม
แผนทุกขั้นตอน มีการบันทึกข้อมูลเพ่ือร่วมกันตรวจสอบหาจุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุงโดยมุ่งหวังให้มีการบริหาร
จัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Neville 
(1998) ทีศ่ึกษาเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการวางแผนในโรงเรียน พบว่า การน ากิจกรรมประกันคุณภาพไปใช้ในการ
วางแผนโรงเรียนได้รับการสนับสนุน ความร่วมมือ ความสนใจ การยกย่องจากผู้มีส่วนร่วมงานเป็นอย่างดี 
  2.2 การจัดการองค์การ (Organizing) ผลการตรวจสอบ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นด้วยใน
ด้านการจัดการองค์การ ประกอบด้วย 1) การจัดโครงสร้างองค์การ 2) การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และ 
3) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เช่นเดียวกับรูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สร้างจากผู้เชี่ยวชาญ โดยใน
ด้านนี้ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า รูปแบบการบริหาร
จัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในด้านการจัดการองค์การ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าการจัดองค์การเป็นการจัดวางโครงสร้างองค์การเพ่ือรองรับการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ จัดให้
ผู้ปฏิบัติงานได้ท างานตามความถนัดหรือตามความเหมาะสม จัดคนให้เหมาะสมกับงาน จะท าให้การ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Certo & Certo 
(2006) ที่กล่าวว่า การจัดองค์การว่าเป็นการมอบหมายงานอันเกิดจากการวางแผนงานให้บุคลากรหรือกลุ่ม
บุคลากรภายในองค์การ และสอดคล้องกับงานวิจัยของวีระศักดิ์ เชื้อเจ็ดตน (2550) ที่ศึกษาเรื่องการบริหาร
จัดการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอเวียงป่าเป้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า การพัฒนาการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา จะต้องเปิดโอกาสให้ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
  2.3 ด้านการน า (Leading) ผลการตรวจสอบ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นด้วยในด้านการน า 
ประกอบด้วย 1) การจูงใจ 2) การสั่งการ 3) การด าเนินระบบประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 3 มาตรฐาน 
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ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานกระบวนการจัดเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4) การให้ค าแนะน าและนิเทศ 5) การประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์การ และ 
6) การสื่อสาร เช่นเดียวกับรูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สร้างจากผู้เชี่ยวชาญ โดยเพ่ิมประเด็น การสื่อสารที่รวดเร็วและ
ถูกต้อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการสื่อสารภายในองค์กรที่รวดเร็ว ถูกต้องชัดเจน จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตาม
นโยบายเป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจ และเข้าใจนโยบายได้
อย่างชัดเจน และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน โดยในด้านนี้ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า รูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านการน า มีความเหมาะสม
และเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการน ามีผลต่อการด าเนินงานด้านต่าง ๆ รวมถึงความส าเร็จ
ขององค์การ โดยการน าเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้การบริหารองค์การเกิดประสิทธิภาพ เป็นองค์ประกอบ
ที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ธนาชัย สุขวณิช (2556, น. 81) 
ที่กล่าวว่า การน าเป็นเรื่องเก่ียวกับการจัดการให้พนักงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งต้องใช้
การประสานงาน การสื่อสารที่ดี การจูงใจในการท างาน ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าที่เหมาะสม ลดความขัดแย้งและ
ความตึงเครียดในองค์การ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง (2553) ที่ศึกษารูปแบบ
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พบว่า ตัวแปรภาวะผู้น าของผู้บริหารมีอิทธิพลทางตรงต่อความส าเร็จด้านการประกันคุณภาพ  
  2.4 ด้านการควบคุม (Controlling) ผลการตรวจสอบ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นด้วยในด้าน
การควบคุม ประกอบด้วย 1) การวัดผล 2) การเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือเกณฑ์ และ 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล
และการรายงานผล เช่นเดียวกับรูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สร้างจากผู้เชี่ยวชาญ โดยเพ่ิมประเด็นและ
รายละเอียด การรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี (Self - Assessment Report : SAR) ให้กับผู้ที่เก่ียวข้อง
ได้รับทราบและเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในด้านนี้ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า รูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในด้านการควบคุม มีความเหมาะสมและเป็นไปได้
ในปฏิบัติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการควบคุมเป็นเครื่องชี้วัดความก้าวหน้าขององค์การ ท าให้องค์การมีเกณฑ์
มาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากร ท าให้รู้ว่างานที่ท าเป็นไปตามแผนงานหรือโครงการที่ก าหนดเอาไว้
หรือไม่ รู้ถึงความก้าวหน้าของงานที่ท า วิธีการที่ใช้ในการปฏิบัติงานว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือไม่ และท าให้รู้ว่า
งานที่ท ามีอุปสรรคอะไร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พัชสิรี ชมพูค า (2552, น. 220) ที่กล่าวว่า การควบคุม คือ
กระบวนการที่ผู้จัดการติดตามว่าองค์การและพนักงานได้ด าเนินการในสิ่งที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ อย่างไร เพ่ือช่วยให้ได้ข้อมูลย้อนกลับมาที่จะใช้ในการปรับปรุง การ
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วางแผน การจัดองค์การและการน า และสอดคล้องกับแนวคิดของ Schermerhorn (2005, p. 20) ที่กล่าวว่า การ
ควบคุม หมายถึง กระบวนการวัดผล การท างานเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่าได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  
  2.5 ด้านการปรับปรุงคุณภาพ (Improving)  ผลการตรวจสอบ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นด้วย
ในด้านการปรับปรุงคุณภาพ ประกอบด้วย 1) การปรับปรุงการปฏิบัติงาน 2) การวางแผนระยะต่อไป และ 3) การ
เตรียมรับการประเมินภายนอก เช่นเดียวกับรูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่สร้างจากผู้เชี่ยวชาญ โดยในด้านนี้
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า รูปแบบการบริหารจัดการประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
ด้านการปรับปรุงคุณภาพ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการปรับปรุงคุณภาพ
เป็นกระบวนการยกระดับคุณภาพงานในองค์การ สอดคล้องกับแนวคิดแบบจ าลองการแก้ไขปัญหาของ Six sigma 
ที่ประกอบด้วย 5 วัฏจักรที่เรียกว่า DAMIC ซึ่งการปรับปรุงก็เป็นกระบวนการหนึ่ง โดยการน าไปปรับปรุงปฏิบัติ
จริงต้องได้รับการบริหารอย่างรอบคอบและได้รับการตรวจสอบโดยจะต้องมีการท าโครงการน าร่อง ทีมจะ
ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาอย่างระมัดระวังเพ่ือพิจารณาว่าสิ่งใดอาจเกิดความผิดพลาดและเตรียมพร้อมที่จะ
ป้องกันหรือจัดการความยุ่งยากที่จะเกิดขึ้น (วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, 2557, น. 137) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Shokraiefard (2011, p.3) ที่ได้ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษากรณีศึกษาในโรงเรียน
วิศวกรรมของมหาวิทยาลัยโบราส จุดมุ่งหมาย คือ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือที่จะปรับปรุง
คุณภาพ เกณฑ์คุณภาพและความหมายในระดับอุดมศึกษา พบว่า วิธีการปรับปรุงที่แตกต่างกันที่ได้รับการใช้ 
ประสบความส าเร็จ ในการปรับปรุงคุณภาพในระบบการศึกษาได้แก่ วงจร PDCA และ EFQM 
 
ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ 

  1. ด้านการวางแผน (Planning) ในการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนควร
วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบถึงบริบทของโรงเรียนเพ่ือที่จะได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และเป็นไปตามเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐาน 
  2. ด้านการจัดการองค์การ (Organizing) ในการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายใน ควรมีการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ชัดเจน สร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทุก
คนเข้าใจ เพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. การน า (Leading)  ในการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายใน ควรสร้างความตระหนัก 
ความส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน ผู้ยริหารสร้างแรงจูงใจ สนับสนุนการท างาน มีการสั่งการและการ
สื่อสารที่ดี แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน พร้อมให้ค าแนะน าและนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
  4. การควบคุม (Controlling) ในการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายใน ควรด าเนินการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกประเด็น 
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  5. การปรับปรุงคุณภาพ ( Improving) ในการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายใน ควรให้
ความส าคัญกับการปรับปรุงคุณภาพเพ่ือน ารูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช้และปรับประยุกต์ให้
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนในพ้ืนที่พิเศษ เช่น รูปแบบการบริหารจัดการ
ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืน จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 
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