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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
กระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ประชากรที่ใช้ในการท าวิจัย ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 2 คน และคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินภายใน 
(งานประกันคุณภาพการศึกษา) จ านวน 46 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ชุด  
ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกระบวนการวงจร
คุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชุดที่ 2 เป็นการสนทนากลุ่ม 
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ส่วนการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ โรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีสภาพการปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ทั้ง 15 มาตรฐาน โดยมาตรฐานที่ปฏิบัติ
มากที่สุดทุกข้ันตอน คือ มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงเป็นเพราะว่า มาตรฐานที่ 12 มีการก าหนดโครงสร้าง และค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินภายใน เพ่ือปฏิบัติกิจกรรม หรือโครงการพัฒนาผู้เรียน 
ตอบสนองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแต่ละกิจกรรม หรือโครงการได้รับการสนับสนุน  
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งบประมาณตามความจ าเป็นของแต่ละกิจกรรม และมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนเป็นระยะ แล้วน า  
ผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีการศึกษามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนปายวิทยาคารต่อไป ส่วนมาตรฐานที่มีสภาพไม่ได้ปฏิบัติและไม่แน่ใจ คือ 
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลเป็นเพราะว่า ผู้ที่รับผิดชอบงานในมาตรฐานที่ 9 ยังขาดประสบการณ์ และความถนัดในการ
ปฏิบัติงาน จึงท าให้เกิดปัญหาขาดการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรมี
โครงสร้างของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ชัดเจน มอบอ านาจ บทบาท และความส าคัญแก่คณะกรรมการ
สถานศึกษา สามารถขอความช่วยเหลือ หรือติดต่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาวางแผน และ
ร่วมกันแก้ปัญหาด้วยกันให้มากกว่านี้ เพ่ือการจัดการเรียนรู้สู่ชุมชน 
 
ค าส าคัญ 
 การประกันคุณภาพ วงจรคุณภาพ (PDCA) โรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
Abstract 
 This research aimed to investigate the performance of the internal quality assurance 
process the quality cycle (PDCA) to study and suggestions concerning for quality assurance the 
process cycle (PDCA). The population used in research 2 people in clude school administrators 
and board of education quality improvement plan to support internal assessment (Quality 
Education) 46 total in 48 people of the tools used in the study were two sets of set 1is a query 
about the performance of quality assurance in accordance with the quality cycle (PDCA) 
Paiwitthayakarn School, Pai District, Mae Hong Son Province, set 2 the focus group. Data were 
analyzed using qualitative and frequency of the discussion groups. And analyzed using 
qualitative data analysis techniques. 
 The results were as follows. Paiwittayakarn School, Pai District, Mae Hong Son Province 
performed the internal quality assurance according to the quality cycle (PDCA) of all 15 
standards.  The standard with the most perfect performance was the standard no. 12 stating 
that the school had the internal quality assurance based on the ministry’s regulation because 
the standard no. 12 determined the structure and the appointment command of committee  
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doing the developing plan for education quality assurance to support the internal audit, to 
operate activities or learner developing projects and to respond the internal quality assurance. 
Each activity or each project was funded based on the necessity of each activity. The 
performances were monitored periodically as planned. Then, the performance results of each 
school year were improved and used as the guidelines for developing the performance for the 
internal quality assurance of Paiwittayakarn School, Pai District, Mae Hong Son Province in the 
future.  The standard without performance and certainty was the standard no. 9 stating that the 
school board, parents and communities performed their duties according to their roles 
effectively as well as efficiently since the people being responsible for the performance based 
on the standard no. 9 lacked experiences and aptitude for working. The problem was that the 
school board did not participate in the performance.  It was suggested that the structure of 
school board should be clear by providing them authorization, roles and significance. They 
could ask for any assistance or collaborate with the educational networks, plan and solve 
problems together much more than usual in order to manage learning to communities. 
 
Keywords 
 Quality Assurance,  Quality Cycle (PDCA),  Paiwittayakarn School,  Pai District,  
Mae Hong Son Province 
 
บทน า 
 การเข้าสู่การด าเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและเป็นเป้าหมายส าคัญที่สุดที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนในสถานศึกษาต้องรับรู้ และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายคือ
มาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 5 ด้าน มี 15 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งชี้ 
แต่ละมาตรฐานมีการก าหนดตัวบ่งชี้ที่ครอบคลุมและให้น้ าหนักความส าคัญกับกระบวนการบริหารและจัดการ ร้อย
ละ 70 ส่วนผลการบริหารและการจัดการคุณภาพผู้เรียนร้อยละ 30 โดยมีรายละเอียดมาตรฐาน ดังนี้ ด้านที่ 1 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคม 
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แห่งการเรียนรู้ ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการบริหารจัดการและด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพ่ื อพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการการศึกษา ทั้งยังเป็นการป้องกันการ
จัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและสร้างการศึกษาให้เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
ด้วย (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2554, 1-2) 
 โรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
มีผลการประเมินภายนอกในรอบที่ 2 ไม่ผ่านการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) (2549) ทั้งที่มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
ผู้อ านวยการ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน ประชาชน มีความตระหนักเห็นความจ าเป็นใน
การพัฒนา การบริหารจัดการตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดภารกิจไว้ในฝ่ายบริหารทั่วไป และทุกฝ่ายงาน
ตามแผนภูมิ การจัดองค์กร โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน มีการก าหนดภารกิจ บทบาท อ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ และตัวบุคคลไว้อย่างชัดเจน ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
มีโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการอนุมัติโครงการและ
งบประมาณ มีการนิเทศ ควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงาน ครูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการนั้น ๆ ผู้ปกครองให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ทางการศึกษา อุปกรณ์การเรียน รวมทั้งชุมชน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาว่า (1) ควรจัดท าแผน
ยกระดับคุณภาพการศึกษา (แผนพิเศษ) เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้น (2) ควรจัดท าแผนด ารงรักษาคุณภาพ
การศึกษาโดยมีการก าหนดขั้นตอนวิธีการ เพ่ือรักษาคุณภาพให้มีความคงที่ แล ะมีคุณภาพตามที่ก าหนด  
(3) ควรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของ สมศ. โดยเร่งด่วน (กลุ่มศึกษานิเทศก์ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน, 2553) 
 ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกระบวนการวงจร
คุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจว่าผล
การประกันคุณภาพการศึกษาในรอบถัดไปจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียนปายวิทยาคาร เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียนปาย มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน มีโครงสร้างที่เป็นระบบ และเป็นปัจจุบันต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ของโรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหา และข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
กระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
วิธีการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากร  
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 คน และคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินภายใน (งานประกันคุณภาพการศึกษา) โรงเรียนปายวิทยา
คาร อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 46 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 48 คน ในปีการศึกษา 2556 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกระบวนการวงจร
คุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
15 มาตรฐาน โดยอาศัยกรอบแนวคิดวงจรบริหารคุณภาพ (1) การวางแผน (Plan) (2) การปฏิบัติงานตามแผน 
(Do) (3) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) และ (4) การปรับปรุงแก้ไขมาเป็นแนวทางในการบริหาร
พัฒนา (Action) 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   3.1 ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
กระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนมี 3 ตอน
ประกอบด้วยตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบตอนที่ 2 การปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียนปายวิทยาคารอ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เป็นแบบเลือกตอบตอนท่ี 3 ปัญหา และข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด โดยน าแบบสอบถามของ
วิโรจน์ พวงอินทร์ (2548) และกุญช์ภัสส์ พงษ์พานิชย์ (2553) มาปรับปรุง 
  3.2 ชุดที่ 2 เป็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติม ในเรื่อง การปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามในชุดที่ 1 มาท าการวิเคราะห์ และก าหนด
ประเด็นในการสนทนากลุ่มกับประชากร โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้บริหารจ านวน 1 คน และคณะกรรมการ  
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จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินภายใน โรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอนจ านวน 15 คน โดยเป็นประธานของแต่ละมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง 15 มาตรฐาน 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 ชุดที่ 1 แบบสอบถาม 
   1)  ผู้วิจัยขอหนังสือน าจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ถึงผู้อ านวยการ
โรงเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2)  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ และขอรับคืนด้วย
ตนเอง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จ านวน 48 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นน าไปท าการตรวจสอบ พบว่า มี
ความสมบูรณ์ 23 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 47.91 
   3)  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติแล้วน าค่าทางสถิติที่ได้ท าการวิเคราะห์ 
จากนั้นน ามาก าหนดประเด็นการสนทนากลุ่มต่อไป 
  4.2 ชุดที่ 2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
   นัดหมายกลุ่มตัวอย่างเพ่ือสนทนากลุ่ม โดยผู้วิจัยเป็นผู้น าการสนทนา ข้อมูลที่ได้จากการสนทนา 
ได้บันทึกเทปและจดบันทกึ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ชุดที่ 1 แบบสอบถามการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามกระบวนการวงจร
คุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ร้อยละ 
และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
  ชุดที่ 2 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปจะได้น ามาวิเคราะห์ โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และน าเสนอในรูปแบบความเรียง 
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยจากแบบสอบถาม 
  1.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง
มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษา และมีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งในโรงเรียนน้อยกว่า 6 ปี 
  1.2 การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ของ
โรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปรากฏผลการวิจัย ดังตารางข้างท้าย 
  



วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558 
 

[435] 
 

 
 
ตารางท่ี  1  
การวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) 
 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สภาพการปฏิบัต ิ

ปฏิบัติ ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่แน่ใจ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

มาตรฐานที่  1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ 85.42 2.08 12.5 
มาตรฐานที่  2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ   ค่านิยมที่พึงประสงค์ 87.5 2.08 10.42 
มาตรฐานที่  3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 77.08 2.08 20.84 
มาตรฐานที่  4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสตสิมเหตุผล 75 0 25 
มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 89.58 0 10.42 
มาตรฐานที่  6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชพีสุจริต 91.67 0 8.33 
มาตรฐานที่  7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 89.58 0 10.42 
มาตรฐานที่  8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผล 79.17 2.08 18.75 
มาตรฐานที่  9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสทิธิผล 64.58 6.25 29.17 
มาตรฐานที่  10 สถานศึกษามกีารจัดหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 93.75 0 6.25 
มาตรฐานที่  11 สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดลอ้มและการบริการทีส่่งเสริมให้

ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 93.75 2.08 4.17 
มาตรฐานที่  12 สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 93.75 0 6.25 
มาตรฐานที่  13 สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้ 85.42 2.08 12.5 
มาตรฐานที่  14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  และ

จุดเน้นที่ก าหนด 93.75 0 6.25 
มาตรฐานที่  15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เพื่อพัฒนาและส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 93.75 0 6.25 
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จากตารางที่ 1 การวางแผนการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกระบวนการวงจร
คุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียนปายวิทยาคาร พบว่า มาตรฐานที่มีสภาพการปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 93.75 คือ 
มาตรฐานที่ 10, มาตรฐานที่ 11, มาตรฐานที่ 12, มาตรฐานที่ 14 และมาตรฐานที่ 15 ส่วนมาตรฐานที่ไม่ได้ปฏิบัติ 
คิดเป็นร้อยละ 6.25 คือ มาตรฐานที่ 9 และมาตรฐานที่ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 29.17 คือ มาตรฐานที่ 9 เช่นกัน 
 
ตารางท่ี  2 
การปฏิบัติงานตามแผน (Do) 
 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สภาพการปฏิบัต ิ

ปฏิบัติ ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่แน่ใจ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

มาตรฐานที่  1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ 68.75 2.08 29.17 
มาตรฐานที่  2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ   ค่านิยมที่พึงประสงค์ 70.83 4.17 25 
มาตรฐานที่  3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 60.42 4.16 35.42 
มาตรฐานที่  4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสตสิมเหตุผล 56.25 2.08 41.67 
มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 72.92 2.08 25 
มาตรฐานที่  6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อืน่

ได้และมีเจตคติที่ดีตอ่อาชพีสุจริต 81.25 2.08 16.67 
มาตรฐานที่  7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 70.84 2.08 27.08 
มาตรฐานที่  8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผล 64.59 2.08 33.33 
มาตรฐานที่  9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสทิธิผล 39.59 8.33 52.08 
มาตรฐานที่  10 สถานศึกษามกีารจัดหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 79.17 2.08 18.75 
มาตรฐานที่  11 สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดลอ้ม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 81.25 2.08 16.67 
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ตารางท่ี  2 
การปฏิบัติงานตามแผน (Do) (ต่อ) 
 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สภาพการปฏิบัต ิ

ปฏิบัติ ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่แน่ใจ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

มาตรฐานที่  12 สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีก่ าหนด
ในกฎกระทรวง 81.25 2.08 16.67 

มาตรฐานที่  13 สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 72.92 2.08 25 

มาตรฐานที่  14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  และ
จุดเน้นที่ก าหนด 77.08 2.08 20.84 

มาตรฐานที่  15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 81.25 0 18.75 

 
 จากตารางที่ 2 การปฏิบัติงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกระบวนการวงจร
คุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียนปายวิทยาคาร พบว่า มาตรฐานที่มีสภาพการปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 81.25 คือ 
มาตรฐานที่ 6, มาตรฐานที่ 11, มาตรฐานที่ 12 และมาตรฐานที่ 15 ส่วนมาตรฐานที่ไม่ได้ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 
8.33 คือ มาตรฐานที่ 9 และมาตรฐานที่มีไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 52.08 คือ มาตรฐานที่ 9 เช่นกัน 
 

ตารางท่ี  3  
การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน (Check) 
 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สภาพการปฏิบัต ิ

ปฏิบัติ ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่แน่ใจ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

มาตรฐานที่  1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ 58.33 12.5 29.17 
มาตรฐานที่  2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ   ค่านิยมที่พึงประสงค์ 54.17 12.5 33.33 
มาตรฐานที่  3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 52.08 12.5 35.42 
มาตรฐานที่  4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสตสิมเหตุผล 50 10.42 39.58 
  



วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2557 – พฤษภาคม 2558 
 

[438] 
 

 
 
ตารางท่ี  3  
การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน (Check) (ต่อ) 
 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สภาพการปฏิบัต ิ

ปฏิบัติ ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่แน่ใจ 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 62.5 8.33 29.17 
มาตรฐานที่  6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชพีสุจริต 66.67 6.25 27.08 
มาตรฐานที่  7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 68.75 4.17 27.08 
มาตรฐานที่  8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผล 41.67 10.42 47.91 
มาตรฐานที่  9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสทิธิผล 39.58 10.42 50 
มาตรฐานที่  10 สถานศึกษามกีารจัดหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 64.58 12.5 22.92 
มาตรฐานที่  11 สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดลอ้ม และการบริการที่ส่งเสริมให้

ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 62.5 8.33 29.17 
มาตรฐานที่  12 สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 79.17 4.16 16.67 
มาตรฐานที่  13 สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้ 56.25 6.25 37.5 
มาตรฐานที่  14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  และ

จุดเน้นที่ก าหนด 62.5 6.25 31.25 
มาตรฐานที่  15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เพื่อพัฒนาและส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 62.5 6.25 31.25 

 
 จากตารางที่  3 การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
กระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียนปายวิทยาคาร พบว่า มาตรฐานที่มีสภาพการปฏิบัติ คิดเป็นร้อย
ละ 79.17 คือ มาตรฐานที่ 12 ส่วนมาตรฐานที่ไม่ได้ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 12.50 คือ มาตรฐานที่ 1, มาตรฐานที่ 
2, มาตรฐานที่ 3 และมาตรฐานที่ 10 ส าหรับมาตรฐานที่ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 50.00  คือ มาตรฐานที่ 9  
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ตารางท่ี  4  
การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา (Action) 
 

มาตรฐานท่ี มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สภาพการปฏิบัต ิ

ปฏิบัติ ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่แน่ใจ 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

มาตรฐานที่  1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ 56.25 14.58 29.17 
มาตรฐานที่  2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์ 50 12.5 37.5 
มาตรฐานที่  3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 45.84 14.58 39.58 
มาตรฐานที่  4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 

ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสตสิมเหตุผล 37.5 10.42 52.08 
มาตรฐานที่  5 ผู้เรียนมีความรู้และทกัษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 58.33 10.42 31.25 
มาตรฐานที่  6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ

ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชพีสุจริต 60.42 6.25 33.33 
มาตรฐานที่  7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 68.75 6.25 25 
มาตรฐานที่  8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผล 45.83 10.42 43.75 
มาตรฐานที่  9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าทีอ่ย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสทิธิผล 37.5 16.67 45.83 
มาตรฐานที่  10 สถานศึกษามกีารจัดหลกัสูตร  กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 62.5 10.42 27.08 
มาตรฐานที่  11 สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดลอ้ม และการบริการที่ส่งเสริมให้

ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 64.58 12.5 22.92 
มาตรฐานที่  12 สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 72.92 4.16 22.92 
มาตรฐานที่  13 สถานศึกษามกีารสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้ 52.08 6.25 41.67 
มาตรฐานที่  14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  และ

จุดเน้นที่ก าหนด 60.42 10.42 29.16 
มาตรฐานที่  15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เพื่อพัฒนาและส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 62.5 6.25 31.25 
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จากตารางที่ 5 การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
กระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียนปายวิทยาคาร พบว่า มาตรฐานที่มีสภาพการปฏิบัติ คิดเป็น 
ร้อยละ 72.92 คือ มาตรฐานที่ 12 และมาตรฐานที่ไม่ได้ปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 16.67 คือ มาตรฐานที่ 9 ส่วน
มาตรฐานที่ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 52.08 คือ มาตรฐานที่ 4   
  1.3 ปัญหา และข้อเสนอแนะของการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม
กระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
   1) การวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) 
    ปัญหาที่พบ คือ ปัญหาการวางแผนการศึกษาที่ไม่รอบคอบ นโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการที่ไม่เหมาะสม เช่น มีงานอ่ืนมาแทรก หรือต้องไปราชการในช่วงเวลาเรียน เวลาสอนอยู่บ่อยครั้งโดยมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรวางแผนและนิเทศติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เห็นถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข
ต่อไป 
   2) การปฏิบัติงานตามแผน (Do) 
    ปัญหาที่พบ คือ ขาดการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน
อย่างจริงจัง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ไม่มีบทบาทในการก าหนดคุณภาพการศึกษา  
การจัดการศึกษาและการส่งเสริมทางการศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะว่า  ควรมีโครงสร้างของคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่ชัดเจน มอบอ านาจ บทบาทและความส าคัญแก่คณะกรรมการสถานศึกษา สามารถขอความ
ช่วยเหลือ หรือติดต่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษา วางแผน และร่วมกันแก้ปัญหาด้วยกันให้
มากกว่านี้ เพ่ือการจัดการเรียนรู้สู่ชุมชน  
   3) การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน (Check) 
    ปัญหาที่พบ คือ ผู้มีหน้าที่นิเทศ ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ ได้
รับผิดชอบอย่างเต็มก าลังความสามารถ และมีข้อเสนอแนะว่าควรวางแผนและนิเทศ ตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เห็นถึงปัญหาและจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป 
   4) การปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา (Action) 
    ปัญหาที่พบ คือ ขาดการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล  และขาดการน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เป็นสารสนเทศในการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อ ๆ ไป 
โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรวางแผนและนิเทศ ตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เห็นถึง
ปัญหา แล้วน าข้อเสีย หรือปัญหานั้นมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
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 2. ผลการวิจัยจากการสนทนากลุ่ม 
  การสนทนากลุ่ม คัดเลือกกลุ่มผู้สนทนาจากประธานของแต่ละมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของโรงเรียนปายวิทยาคาร ทั้ง 15 มาตรฐาน ประกอบไปด้วย  ผู้บริหาร 1 คน และครู 14 คน ผลปรากฏ
ว่า มาตรฐานที่ปฏิบัติมากที่สุดทุกขั้นตอน คือ มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงเป็นเพราะว่า มาตรฐานที่ 12 มีการก าหนดโครงสร้าง และค าสั่งการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินภายใน เพ่ือปฏิบัติกิจกรรม หรือ
โครงการพัฒนาผู้เรียน ตอบสนองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแต่ละกิจกรรม หรือโครงการ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามความจ าเป็นของแต่ละกิจกรรม และมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน
เป็นระยะ แล้วน าผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีการศึกษามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนปายวิทยาคารต่อไป ส่วนมาตรฐานที่มีสภาพไม่ได้
ปฏิบัติและไม่แน่ใจ คือ มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นเพราะว่า ผู้ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานมาตรฐานที่ 9 ยังขาด
ประสบการณ์และความถนัดในการปฏิบัติงาน จึงท าให้เกิดปัญหาขาดการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  
โดยมีข้อเสนอแนะว่า  ควรมีโครงสร้างของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ชั ดเจน มอบอ านาจ บทบาท และ
ความส าคัญแก่คณะกรรมการสถานศึกษา สามารถขอความช่วยเหลือ หรือติดต่อประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
ทางการศึกษาวางแผน และร่วมกันแก้ปัญหาด้วยกันให้มากกว่านี้ เพ่ือการจัดการเรียนรู้สู่ชุมชน 
 
การอภิปราย 
 จากผลการวิจัย เรื่อง การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามกระบวนการวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ของโรงเรียนปายวิทยาคาร มีข้อค้นพบและประเด็นที่น่าสนใจ ที่ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียน
ปายวิทยาคาร ยังมีมาตรฐานที่ไม่ได้ปฏิบัติและไม่แน่ใจ คือ มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเนื่องจากการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนมีน้อย เพราะว่ายังขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ที่ต้อง
ร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อน ให้โรงเรียนพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียน และชุมชน และผู้ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานมาตรฐานที่ 9 ยังขาดประสบการณ์และความถนัดในการ
ปฏิบัติงาน ดังที่  บุญถม  แสงค า (2555, 130) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ 
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โรงเรียนสันทรายวิทยาคม  จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า สถานศึกษาขาดการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง และชุมชน
ในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร และยังได้ให้ข้อเสนอแนะว่า สถานศึกษาควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าหลักสูตร 
 นอกจากนี้การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ของโรงเรียนปายวิทยาคาร ยังมีประเด็นปัญหา การนิเทศ ก ากับ ติดตามที่ไม่ชัดเจนไม่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจาก
การปรับปรุงแก้ไขในแต่ละกิจกรรม แต่ละครั้งนั้น เป็นการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม ๆ ไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควร จึง
เป็นสาเหตุว่าท าไม การจัดกิจกรรมที่ตอบสนองการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียน
ปายวิทยาคาร ไม่มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับ สมชาย ไชยจินดา (2547) ได้ศึกษาการด าเนินงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ผู้นิเทศมีงานที่รับผิดชอบมากไม่มี
เวลาด าเนินการนิเทศ นิเทศไม่ต่อเนื่อง บางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายใน ผู้รับการนิเทศไม่
มีส่วนร่วมในการวางแผนการนิเทศ ขาดสื่อ และเครื่องมือในการปฏิบัติการนิเทศ และการประเมินผลการนิเทศ ซึ่ง
แตกต่างจากที่ วิโรจน์  พวงอินทร์  (2548)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
อาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ควรมีการพัฒนาความรู้และทักษะในการประกันคุณภาพภายใน โดยการส่ง
ครูอบรม  ศึกษาดูงาน  และน าความรู้ไปขยายผลควรวางแผนการด าเนินงาน  การนิเทศก ากับติดตาม  เพ่ือกระตุ้น
และส่งเสริมให้ด าเนินงานตามแผน  และมีการรายงานการประกันคุณภาพภายใน 
 
บทสรุป 
 จากการวิจัยเรื่องการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกระบวนการวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ของโรงเรียนปายวิทยาคาร อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสภาพการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ทั้ง15 มาตรฐาน โดยมาตรฐานที่ปฏิบัติมากที่สุดทุก
ขั้นตอน คือ มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เป็นเพราะว่า มาตรฐานที่ 12 มีการก าหนดโครงสร้าง และค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินภายใน เพ่ือปฏิบัติกิจกรรม หรือโครงการพัฒนาผู้เรียน ตอบสนอง
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแต่ละกิจกรรม หรือโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ตามความจ าเป็นของแต่ละกิจกรรม และมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนเป็นระยะ แล้วน าผลการ
ปฏิบัติงานในแต่ละปีการศึกษามาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของโรงเรียนปายวิทยาคารต่อไปส่วนมาตรฐานที่มีสภาพไม่ได้ปฏิบัติและไม่แน่ใจ คือ มาตรฐานที่ 
9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ  
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เกิดประสิทธิผลเป็นเพราะว่าผู้ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานมาตรฐานที่ 9 ยังขาดประสบการณ์และความถนัดในการ
ปฏิบัติงาน จึงท าให้เกิดปัญหาขาดการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยมีข้อเสนอแนะว่า  ควรมี
โครงสร้างของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ชัดเจน มอบอ านาจ บทบาท และความส าคัญแก่คณะกรรมการ
สถานศึกษา สามารถขอความช่วยเหลือ หรือติดต่อประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาวางแผน และ
ร่วมกันแก้ปัญหาด้วยกันให้มากกว่านี้ เพ่ือการจัดการเรียนรู้สู่ชุมชน ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ ในการ
ปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามกระบวนการวงจรคุณภาพ (PDCA) ของโรงเรียนปายวิทยาคาร 
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
  1.1  ควรจัดอบรมให้แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการ
ประเมินภายใน (งานประกันคุณภาพการศึกษา) โรงเรียนปายวิทยาคาร เพ่ือพัฒนาความรู้ในเรื่องของกระบวนการ
วงจรคุณภาพ (PDCA) ในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   1.2  ควรมีทีมงานการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนที่เข้มแข็ง  เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข
และเป็นแนวทางในการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป 
   1.3  สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 
   1.4  ควรให้สถานศึกษาสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และชุมชนในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนปายวิทยาคาร 
   1.5  ควรจัดบรรยากาศการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนปายวิทยาคาร 
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ปัจจัยในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพ 
  2.2  ควรศึกษาถึงรูปแบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเพื่อการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างเป็นระบบ 
  2.3  ควรศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนปายวิทยาคาร 
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