
 

 

รายงานการใชชุ้ดฝึกอบรมระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 4  

REPORT ON THE USIGNG OF A TRAINING PACKAGE FOR 
 INTERNAL QUALITY ASSURANCE IN SCHOOLS  

UNDER BURIRAM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 4 
 

 

พลอยชนก ทุนไธสง1* 
Ploychanok Thunthaisong1* 

 

บทคดัยอ่ 
การศึกษามวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธภิาพของชุดฝึกอบรมระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 4 ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80          
2) เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษ า 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย์ เขต 4 3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รหิารและครูทีม่ตี่อ
ชุดฝึกอบรมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาบุรีรมัย์    
เขต 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครู ของโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
จ านวน 21 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดฝึกอบรมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
แบบทดสอบความรู ้และแบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ตี่อชุดฝึกอบรมระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ี(t-test) และคะแนนพฒันาการ 
ผลการศกึษาพบว่า 1) ชุดฝึกอบรมระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษามปีระสทิธภิาพ 81.35/93.97 
สูงกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนดไว ้2) ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรูร้ะบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาหลงั
อบรมสงูกว่าก่อนอบรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 3) ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามพงึพอใจทีม่ตี่อการฝึกอบรม
โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( �̅� = 3.63, S.D. = 0.84)   
ค าส าคญั: ชุดฝึกอบรม, การประกนัคุณภาพการศกึษา 
 

Abstract 
The objectives of this research was study for 1) To create and find efficiency a training package to 

develop the internal educational quality assurance system institutions to be effective according to the 80/80 criteria. 
2) To compare scores before and after training by using the training package to develop the internal educational 
quality assurance system institutions. And 3) To study the satisfaction of school administrators or teachers 
responsible for towards the training package to develop the internal educational quality assurance system 
institutions. The samples were 21 samples, the tool of research was used by a training package to develop the 
internal educational quality assurance system institutions, Quiz, Satisfaction questionnaire and an assessment 
form for the internal educational quality assurance system institutions. The statistics used to analyze the data 
were mean, standard deviation, t-test and development score. The results of the study showed that 1) The training 
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package for developing the educational quality assurance system within the educational institution was 
81.35/93.97 higher than the specified criteria. 2) The trainees had a statistically significantly of the internal 
educational quality assurance system institutions than before the training was significantly at .01 level. 3) The 
trainees had the highest level of overall satisfaction with the training ( �̅� = 3.63, S.D. = 0.84)   
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1. บทน า 
การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาเป็นกระบวนการเพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจดัการศกึษา   

ทุกระดับมีคุณภาพและคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน ดังนัน้กระทรวงศึกษาธิการจึงให้มีการปฏิรูประบบการประเมิน          
และการประกันคุณภาพการศึกษามีนโยบายปรบัปรุงมาตรฐานและตัวชี้วดัให้มีจ านวนน้อยลงกระชบัและสะท้อน
คุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง ไม่ยุ่งยากสร้างมาตรฐานระบบการประเมิน เพื่อลดภาระ         
การจดัเกบ็ขอ้มูลและลดการจดัท าเอกสารการประเมนิ รวมทัง้พฒันาผูป้ระเมนิภายในใหม้มีาตรฐานมคีวามน่าเชื่อถอื
สามารถให้ค าชี้แนะและให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาได้ มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานที่ปรบัใหม่มีจ านวนไม่มาก     
แนวทางการประเมนิคุณภาพของสถานศกึษาเน้นการเกบ็ขอ้มูลในเชงิคุณภาพตามบรบิทของสถานศกึษาไม่เพิม่ภาระ
การจัดท าเอกสารให้สถานศึกษา ปรับกระบวนทัศน์การประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบนพื้นฐานบริบท                 
ของสถานศกึษา มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาเป็นจุดเริม่ตน้การพฒันาทนุมนุษยแ์ละมเีป้าหมายส าคญัทีสุ่ดทีผู่ม้ ี
ส่วนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายทุกคนในสถานศกึษาต้องรบัรู ้และปฏบิตัหิน้าทีร่บัผดิชอบใหบ้รรลุถงึเป้าหมาย คอื มาตรฐานที่
สถานศกึษาก าหนด และร่วมรบัผดิชอบผลการจดัการศกึษาทีเ่กิดขึ้น (accountability) (ส านักทดสอบทางการศกึษา. 
2559) โดยประกาศกฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกบัหลกัการประกนัคุณภาพ
การศกึษาที่แท้จรงิ เอื้อต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการศกึษาของแต่ละระดบั และเกิดประสทิธภิาพการพฒันา
คุณภาพการศกึษา (ราชกจิจานุเบกษา. 2561) 

การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกระบวนการด าเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา  ได้ก าหนด
องคป์ระกอบของระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาประกอบดว้ย การพฒันาคุณภาพการศกึษา การตดิตามตรวจสอบ
เพื่อควบคุมคุณภาพการ ศกึษา และการประเมนิคุณภาพการศกึษา รวมถงึการใชผ้ลประเมนิเป็นฐานเพื่อการพฒันา
คุณภาพในวงจรการพฒันาต่อเนื่อง (ส านักทดสอบทางการศึกษา. 2563) ทัง้นี้ การพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็น
กระบวนการก าหนดมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนที่เป็นเป้าหมาย  รวมทัง้มาตรฐานกระบวนการการด าเนินงาน         
และปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการศกึษาที่เชื่อว่าจะสามารถส่งผลให้การจดัการศกึษาบรรลุเป้าหมาย  ทัง้นี้ระหว่าง
ด าเนินงานจดัการศกึษาสู่เป้าหมายสถานศกึษาและหน่วยงานต้นสงักดัจ าเป็น ต้องมกีารพฒันากลไกในการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศกึษา ดา้นกระบวนการบรหิาร และการจดัการดา้นกระบวนการจดั การเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั และดา้นคุณภาพผูเ้รยีนโดยบุคคลภายในสถานศกึษาและภายนอกสถานศกึษา เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าสามารถพฒันา
ผู้เรยีนที่มคีุณภาพตามเป้าหมายที่ก าหนดได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และการประเมนิคุณภาพการศกึษา เพื่อรวบรวม
ขอ้มูลผลการด าเนินงานทีส่ะทอ้นคุณภาพของผูเ้รยีนและกระบวนการบรหิารและการจดัการและน าผลไปเปรยีบเทยีบ
กบัเป้าหมายทีก่ าหนดไวเ้พื่อน าไปสู่การปรบัปรุงพฒันาคุณภาพการศกึษาใหย้ัง่ยนืต่อไป  สถานศกึษาต้องพฒันาการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษาปกติของสถานศึกษา        
(ราชกจิจานุเบกษา. 2561) 

 
 



 

 

ระยะที่หน่วยงานและสถานศกึษามคีวามรู้ ความเขา้ใจ สามารถด าเนินการประกนัคุณภาพภายในมากขึ้น 
หน่วยงานในส่วนกลาง หน่วยงานตน้สงักดั และหน่วยงานทีก่ ากบัดแูลในพืน้ทีห่ลายแห่งไดด้ าเนินการระบบการประกนั
คุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ที่ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2543-2548) เพื่อให้สถานศึกษาใช้ในการ
ประเมนิตนเองและปรบัปรุงมาตรฐานและคุณภาพ การประเมนิรอบสอง (พ.ศ.2549-2553) และรอบสาม (พ.ศ.2554-
2558) เพื่อรบัรองมาตรฐานหรอืไม่รบัรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษาตามที่กฎหมายก าหนด ผลการประเมนิพบว่า
สถานศกึษาส่วนใหญ่ยงัมคีวามเหลื่อมล ้าแตกต่างกนัทัง้ดา้นงบประมาณ คุณภาพ บุคลากร หรอืแมแ้ต่ปัจจยัดา้นผูเ้รยีน 
รวมทัง้ปัจจยัเอื้ออื่นๆ ทีต่้องไดร้บัความช่วยเหลอืและสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสงักดัทีใ่กล้ชดิ ดงัเช่นส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา (ศศธิร บวัทอง. 2556) พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ จงึก าหนดให้
หน่วยงานตน้สงักดัและสถานศกึษาจดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศกึษา เพื่อน าไปสู่การก าหนดให้
มมีาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบกบัการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 
มาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยัและระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐานส าหรบัใหส้ถานศกึษาใชเ้ป็นแนวทางด าเนินงานเพื่อ
การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา (ส านักทดสอบทางการศกึษา. 2561)  

การศกึษาสภาพปัญหาและความส าคญัที่กล่าวขา้งต้น พบว่าระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีการด าเนินการที่ต ่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน                
และไม่สอดคล้องกบับรบิทของเขตพืน้ทีแ่ละสถานศกึษาอย่างแทจ้รงิ ผูศ้กึษาเหน็ความส าคญัของการพฒันาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มปีระสิทธิผลจงึได้พฒันาชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกรณีศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จ เนื้อหาของชุดฝึกอบรมพฒันาสอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561         
และการประเมนิคุณภาพการศกึษาแนวใหม่ เพื่อการพฒันาผู้บรหิารโรงเรยีน ครูและบุคลากรทางการศกึษา  ให้เกดิ    
การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มี           
ความเขม้แขง็และความพรอ้มรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกในอนาคต 
 

2. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
  1.    เพื่อสรา้งและหาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรมระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา สงักดั
ส านักงาน    เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 4 ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
  2.    เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนและหลงัการอบรมโดยใชชุ้ดฝึกอบรมระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษา  สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบรุรีมัย ์เขต 4  
  3.     เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผูบ้รหิารและครทูีม่ตี่อชุดฝึกอบรมระบบการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 4 

 

3. แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิ 
3.1 แนวคดิและทฤษฎกีารฝึกอบรม 

การฝึกอบรม ( training) เป็นกิจกรรมที่ส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยมีนักวิชาการ                   
และนักฝึกอบรมให้ความหมายของการฝึกอบรมไว้แตกต่างกันเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่เห็นไปในทิศทางเดียวกนัว่า            
การฝึกอบรมเป็นกจิกรรมทีช่่วยใหบุ้คลากรมคีวามรู้ ความสามารถ ในการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ สมชาต ิกจิยรรยง 
และอรจรีย์ ณ ตะกัว่ทุ่ง (2550) ได้ให้ความหมายว่า การฝึก อบรม หมายถึง การจดัสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด      
การเรยีนรู้ สามารถท านาย หรอืคาดเดาด้วยความเชื่อมัน่ภายใต้สถานการณ์หรอืเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ การฝึกอบรม      



 

 

จะมุ่งเน้นการปฏบิตัเิพื่อใหเ้กดิทกัษะ ปฏบิตังิานไดส้งูกว่าปกต ิชชูยั สมทิธไิกร (2556) กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถงึ
กระบวนการจดัการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ เพื่อสรา้งหรอืเพิม่พนูความรู ้(knowledge) ทกัษะ (skill) ความสามารถ (ability) 
และเจตคต ิ(attitude) ของบุคลากร อนัจะช่วยปรบัปรุงใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ สมคดิ บางโม (2559: 13) 
ได้ให้ความหมายการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานเฉพาะด้านของบุคคล โดยมุ่ง
เพิม่พนูความรู ้(knowledge) ทกัษะ (skill) และทศันคต ิ(attitude) อนัจะน าไปสู่การยกมาตรฐานการท างานใหส้งูขึ้นท า
ใหบุ้คคลมคีวามเจรญิก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานและองค์การบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ดงันัน้จะเหน็ว่าการฝึกอบรม
เป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาบุคคลนัน่เอง 

ชูชัย สมิทธิไกร (2556) กล่าวถึงขัน้ตอนการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบดังนี้  ข ัน้ตอนที่ 1 การวิเคราะห์        
ความต้องการในการฝึกอบรม การวเิคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมเป็นขัน้ตอนแรกของการฝึกอบรมอย่างเป็น
ระบบ ช่วยใหท้ราบขอ้มูลทีจ่ าเป็นส าหรบัการออกแบบและพฒันาโครงการฝึกอบรมเพื่อใหก้ารฝึกอบรมสอดคล้องกบั
ความต้องการขององค์การและเกิดประโยชน์สูงสุด ขัน้ตอนที่ 2 ก าหนดวตัถุประสงค์การฝึกอบรม ขอ้มูลที่ได้จากการ
วเิคราะหค์วามตอ้งการในขัน้ตอนแรกจะเป็นสิง่ทีจ่ะน ามาใชใ้นการก าหนดวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรม ซึง่เป็นเสมอืน
เขม็ทศิส าหรบัการออกแบบและพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมต่อไป เป็นสิง่ทีก่ าหนดแนวทางการประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรมดว้ย ขัน้ตอนที ่3 คดัเลอืกและออกแบบโครงการฝึก อบรม ขัน้ตอนน้ีจะเป็นการคดัเลอืกและออกแบบโครงการ
ฝึกอบรมซึง่จะน าไปสู่เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ตอ้งอาศยัการพจิารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบเป็นอย่างมาก ผูจ้ดัฝึกอบรม
ต้องมคีวามรูด้้านหลกัการเรยีนรู้และการเลอืกสรรสื่อการสอนทีเ่หมาะสมกบัผู้รบัการอบรม  ขัน้ตอนที่ 4 สร้างเกณฑ์
ส าหรบัการประเมนิผล การสรา้งเกณฑ ์(criteria) ส าหรบัการประเมนิผล ควรทีจ่ะไดก้ระท าควบคู่ไปกบัการคดัเลอืกและ
ออกแบบโครงการฝึกอบรมโดยเกณฑท์ีส่รา้งขึ้นจะตอ้งองิหรอืสอดคล้องกบัวตัถุประสงคข์องการฝึกอบรมทีไ่ดก้ าหนด
ไว้ ขัน้ตอนที่ 5 จดัการฝึกอบรม หลงัจากการวางแผนและเตรยีมการฝึกอบรมเรยีบร้อยแล้ว ขัน้ต่อมาคอืด าเนินการ
ฝึกอบรมตามแผนทีไ่ดก้ าหนดไวน้ักจดัการการฝึกอบรมต้องด าเนินการเกี่ยวกบัสถานทีข่องการฝึกอบรมใหเ้รียบรอ้ย 
ไม่ว่าจะเป็นด้านของโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ และสื่อการสอนต่าง ๆ แสงสว่าง อุณหภูม ิอาหารหรอืที่พกัส าหรบัผู้รบัการ
อบรมแล้วยงัต้องคอยดูแลและประสานงานกับวทิยากรของการฝึกอบรมด้วยในระหว่างการฝึกอบรม ขัน้ตอนที่  6 
ประเมนิผลการฝึกอบรม กระบวนการของการประเมนิผลการฝึกอบรมประกอบดว้ยกระบวนการ 2 ชนิด ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
การสรา้งเกณฑ์ส าหรบัการประเมนิผล (ขัน้ตอนที ่4) การวดัผลโดยการทดลองหรอืวธิทีีไ่ม่ใช่การทดลองเพื่อตรวจสอบ
ว่ามคีวามเปลีย่นแปลงใด ๆ เกดิขึน้หรอืไม่ภายหลงัการฝึกอบรม 

3.2 การประกนัคุณภาพการศกึษา 
 การประกนัคุณภาพการศกึษาเป็นกระบวนการด าเนินงานตามภารกจิในสถานศกึษาเพื่อสรา้งความมัน่ใจแก่

นักเรยีน ผู้ปกครอง ชุมชนและสงัคม ว่าการด าเนินงานของสถานศกึษาจะมปีระสทิธภิาพและท าใหผู้้เรยีนมคีุณภาพ
หรอืคุณลกัษณะพงึประสงค์ตามมาตรฐานการศกึษาที่ก าหนด องค์ประกอบของระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา 
ประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2) การติดตาม ตรวจสอบ เพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาและ           
(3) การประเมนิคุณภาพการศกึษา ซึ่งรวมถึงการใชผ้ลประเมนิเป็นฐานเพื่อการพฒันาคุณภาพวงจรการพฒันาใหม่
ต่อเนื่องสถานศกึษาต้องมกีารประเมนิคุณภาพการศกึษาเพื่อรวบรวมขอ้มูลผลการด าเนินงานทีส่ะท้อนคุณภาพของ
ผูเ้รยีนและกระบวนการบรหิารและการจดัการน าผลไปเปรยีบเทยีบกบัเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพื่อน าไปสู่การปรบัปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ยัง่ยืนต่อไป (ส านักทดสอบทางการศึกษา. 2563) ความหมายการประกันคุณภาพ
การศึกษามีดังนี้ อุทุมพร จามรมาน (2543) ระบุว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการระบุความชัดเจนใน
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2546) กล่าวว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นมาตรการที่ท าให้เกิดความเชื่อมัน่ได้ว่า



 

 

สถานศึกษาที่ได้รบัการรบัรองมาตรฐานสามารถจดัการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  ผู้จบการศึกษามีคุณภาพตามที่
มาตรฐานก าหนด กระทรวง ศกึษาธกิาร (ราชกิจจานุเบกษา. 2561) ระบุว่า การประกนัคุณภาพการ ศกึษา คอื การ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศกึษาโดยมกีลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบรหิารคุณภาพการ ศกึษาทีส่ถานศกึษาจดัขึน้เพื่อใหเ้กดิการ
พฒันาและสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูเ้กี่ยวขอ้งและสาธารณชนว่า สถานศึกษาสามารถจดัการศกึษาไดอ้ย่างมคีุณภาพ
ตามมาตรฐานการศกึษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสงักดัหรอืหน่วยงานทีก่ ากบัดูแล ส านักทดสอบทาง
การศกึษา (2563) ระบุถงึกระบวนการพฒันาคุณภาพการศกึษา 3 ประการ ดงันี้  
 1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษา และเป้าหมาย
ความส าเร็จที่สะท้อนคุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษาเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลกัษณะ  คุณภาพที่พึง
ประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาและเป้าหมายความส าเร็จก าหนดขึ้นจะเป็นหลัก
เทยีบเคยีงส าหรบัการส่งเสรมิ ก ากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมนิผลและการประกนัคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา
นัน้ๆ 
 2. พัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน สถานศึกษาจดัท าแผนพัฒนาการศึกษา เป็นแผนที่ก าหนดเป้าหมายแนวทาง      
การพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษานัน้ในช่วงระยะเวลาทีก่ าหนด โดยจดัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อให้เกิด
ความมัน่ใจว่าสถานศึกษาจะด าเนินการตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมที่
ก าหนดอย่างสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และมกีารด าเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา โดย
การก ากบั ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่องใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภาพ
สถานศกึษาทีก่ าหนดไว ้โดยจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีทีช่ดัเจนครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศกึษา 
 3. จดัท ารายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา (Self-Assessment Report) เป็นการน าขอ้มูลการประเมนิ
ตามมาตรฐานของสถานศกึษาทีต่ดิตามตรวจสอบและประเมนิผลและจดัท าเป็นรายงานการประเมนิตนเองเพื่อสะทอ้น
ความส าเรจ็ของการพฒันาคุณภาพสถานศกึษาในรอบปีการศกึษาทีผ่่านมาภายใตบ้รบิทของสถานศกึษา 
 

4. วธิดี าเนินการวจิยั 
     4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 1.    ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  1.1    ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครัง้นี้  ได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย์ เขต 4  จ านวน 191 คน  และครูผูร้บัผดิชอบงานประกนัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 4  จ านวน 191 คน  รวมทัง้สิน้จ านวน  392  คน 

  1.2    กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาในครัง้นี้  ไดแ้ก่  ผูบ้รหิารหรอืครผููร้บัผดิชอบงานประกนัคุณภาพ
การศกึษาโรงเรยีนทีไ่ม่ผ่านการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสองและรอบสาม  สงักดั  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 4  จ านวน 21 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
     4.2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้  ประกอบไปดว้ย 
 1.   ชุดฝึกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 4  แบ่งเป็น 6 ชุด ดงันี้ 
  ชุดฝึกอบรมที ่1 มาตรฐานการศกึษา 
  ชุดฝึกอบรมที ่2 แผนพฒันาการจดัการศกึษา 
  ชุดฝึกอบรมที ่3 การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา 



 

 

  ชุดฝึกอบรมที ่4 การประเมนิผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 
  ชุดฝึกอบรมที ่5 การตดิตามผลการด าเนินงานสถานศกึษา 
  ชุดฝึกอบรมที ่6 การจดัท ารายงานผลการประเมนิตนเอง 
 2.    คู่มอืการอบรมระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 4 
 3.    คู่มอืการนิเทศระบบระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 4 
 4.    แบบทดสอบความรูร้ะบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
 5.    แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้เขา้รบัการฝึกอบรมที่มตี่อการฝึกอบรมระบบการประกันคุณภาพ
การศกึษาภายในสถานศกึษา 
     4.3 วธิดี าเนินการศกึษา  การศกึษาครัง้นี้ด าเนินการทดลองในปีการศกึษา 2562 ตามล าดบัขัน้ตอนดงันี้ 
 ขัน้ที ่1 การทดสอบก่อนอบรมเพื่อทดสอบความรูพ้ืน้ฐานของผูบ้รหิารโรงเรยีนหรอืครูผูร้บัผดิชอบงานประกนั
คุณภาพการศกึษา โดยแบบทดสอบความรูร้ะบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
 ขัน้ที่ 2 ด าเนินการจดัการฝึกอบรมเพื่อพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาสงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย์ เขต 4 ใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนหรอืครูผูร้บัผดิชอบงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์ เขต 4 จ านวน 21 โรงเรียน โดยชุด
ฝึกอบรมระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 4 
 ขัน้ที ่3 การทดสอบหลงัอบรมเพื่อทดสอบความรูพ้ื้นฐานของผูบ้รหิารโรงเรยีนและครูผู้รบัผดิชอบงานประกนั
คุณภาพการศกึษา โดยแบบทดสอบความรูร้ะบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
 ขัน้ที่ 4 สอบถามความพึงพอใจผู้บริหารโรงเรียนหรือครูผู้รบัผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้
แบบสอบถามความพงึพอใจของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีม่ตี่อการฝึกอบรมระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
สถานศกึษา 
 

5. สรปุผลการวจิยั 
 ตอนที ่1 ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของชุดฝึกอบรมระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 4  ตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80  
 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

รายการ จ านวนผูเ้ขา้อบรม คะแนนเตม็ คะแนนเฉลีย่ คดิเป็นรอ้ยละ 
คะแนนทดสอบก่อนการอบรม (E1) 21 30 8.13 81.35 
คะแนนทดสอบหลงัการอบรม (E2) 21 30 28.19 93.97 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า  ผู้เขา้รบัการฝึกอบรมมคีะแนนทดสอบระหว่างการฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรม
ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 4 คะแนน
ทดสอบก่อนการอบรมโดยเฉลี่ยเท่ากับ 8.13 คิดเป็น ร้อยละ 81.35 แสดงว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
เท่ากบั 81.35 และมคีะแนนทดสอบหลงัการอบรมโดยเฉลี่ยเท่ากบั 592 คดิเป็นรอ้ยละ 28.19 แสดงว่าประสทิธิภาพ
ของผลลพัธ์ (E2) เท่ากบั 93.97  ซึ่งประสทิธภิาพชุดฝึกอบรมระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  สงักดั



 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย์ เขต 4 (E1/E2) มคี่าเท่ากบั 81.35/93.97        สูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว ้  
 
ตอนที ่2 เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่คะแนนทดสอบวดัความรู้  เรื่อง  การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  ก่อนการอบรม
และหลงัการอบรม  โดยใชชุ้ดฝึกอบรมระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 4  โดยใชส้ถติคิ่าท ี(t-test) 
 
ตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบคะแนนทดสอบวดัความรู ้ เรื่อง  การประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาก่อนการอบรมและ

หลงัการอบรม  โดยใช้ชุดฝึกอบรมระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 4 

รายการ จ านวนผูเ้ขา้อบรม X  S.D. t 
คะแนนทดสอบก่อนฝึกอบรม 21 26.05 1.43 

-2.86** 
คะแนนทดสอบหลงัฝึกอบรม 21 28.91 1.21 

** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า การเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบวดัความรู้  เรื่อง  การประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา  ก่อนการอบรมและหลงัการอบรม  โดยใชชุ้ดฝึกอบรมระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย์ เขต 4  พบว่า  ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการอบรมมคี่าเท่ากบั  
26.05  ค่าเฉลีย่ของคะแนนหลงัการอบรม  มคี่าเท่ากบั  28.91  แสดงว่าคะแนนเฉลีย่ของคะแนนหลงัการอบรมจากการ
ท าแบบทดสอบวดัความรูด้ว้ยชุดฝึกอบรมมคี่ามากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรม เมื่อพจิารณาผลการวเิคราะหค์่า  t  
พบว่า  ค่าทมีคี่าเท่ากบั  -2.86 ซึ่งมคี่ามากกว่าค่า  t  จากตาราง  แสดงว่า  คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวดั
ความรู้หลงัการอบรม สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.01  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ตอนที่ 3 วิเคราะห์ระดบัความพงึพอใจต่อการใช้ชุดฝึกอบรมระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 4 
 
ตารางที ่3 ความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดฝึกอบรมระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาสงักดัส านักงาน 
              เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 4 

รายการประเมนิ X  S.D. ความหมาย 
1. ดา้นปัจจยัน าเขา้ 
    1.1 คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้รบัการอบรม 3.80 0.78 มากทีสุ่ด 
    1.2 วทิยากรมคีวามรอบรู ้ชดัเจนในเนื้อหา 3.75 0.96 มากทีสุ่ด 
    1.3 ความเหมาะสมของสถานทีฝึ่กอบรม 3.71 1.05 มากทีสุ่ด 
    1.4 หลกัสตูรและเน้ือหาการฝึกอบรมไม่เหมาะสม 3.82 0.91 มากทีสุ่ด 
    1.5 ระยะเวลาในการฝึกอบรมนานเกนิไป 3.63 0.76 มากทีสุ่ด 
    1.6 ความเหมาะสมดา้นสื่อ และเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม 3.58 0.84 มากทีสุ่ด 

เฉลีย่ 3.72 0.88 มากทีสุ่ด 
2. ดา้นกระบวนการ 
    2.1 การจดักจิกรรมมคีวามตอ่เนื่องเป็นระบบ 3.56 0.68 มากทีสุ่ด 
    2.2 ขาดการกระตุน้ใหผู้ร้บัการอบรมมคีวามใฝ่รู ้ 3.52 0.81 มากทีสุ่ด 
    2.3 การมโีอกาสแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั 3.45 0.72 มากทีสุ่ด 
    2.4 การใหข้อ้มลูยอ้นกลบัและการเสรมิแรง 3.61 0.68 มากทีสุ่ด 
    2.5 ความร่วมมอืช่วยเหลอืในการพฒันางานของผูอ้บรม 3.65 0.85 มากทีสุ่ด 

เฉลีย่ 3.56 0.75 มากทีสุ่ด 
3. ดา้นผลผลติ 
    3.1 ความรู/้ทกัษะไมม่ปีระโยชน์ต่อการพฒันางาน 3.78 0.81 มากทีสุ่ด 
    3.2 ความรู/้ทกัษะทีไ่ดม้ปีระโยชน์ต่อการพฒันานักเรยีน 3.82 0.98 มากทีสุ่ด 
    3.3 ความรู/้ทกัษะทีไ่ดไ้ม่สามารถน าปฏบิตัใินสถานการณ์
จรงิได ้ 3.65 1.20 มากทีสุ่ด 
    3.4 สรา้งความมัน่ใจในการพฒันางานและตนเอง 3.75 0.83 มากทีสุ่ด 
    3.5 มกีารประเมนิและน าผลมาปรบัปรุงการฝึกอบรม 3.64 0.75 มากทีสุ่ด 

เฉลีย่ 3.73 0.91 มากทีสุ่ด 
4. ดา้นการวดัและประเมนิผล 
    4.1 เครื่องมอืครอบคลุมสิง่ทีต่อ้งการประเมนิ 3.52 0.81 มากทีสุ่ด 
    4.2 วธิกีารประเมนิผลสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 3.46 0.96 มาก 
    4.3 การมส่ีวนร่วมประเมนิผลของผูเ้ขา้อบรม 3.61 0.76 มากทีสุ่ด 
    4.4 ขอบขา่ยของการประเมนิผลครอบคลุม 3.41 0.72 มาก 
    4.5 มกีารใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเพื่อพฒันางาน 3.56 0.82 มากทีสุ่ด 

เฉลีย่ 3.51 0.81 มากทีสุ่ด 



 

 

รายการประเมนิ X  S.D. ความหมาย 
รวมเฉลีย่ 3.63 0.84 มากทีสุ่ด 

 
  จากตารางที่ 3 พบว่า ความพงึพอใจต่อการใช้ชุดฝึกอบรมระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 4  โดยรวมพบว่าครมูคีวามพงึพอใจทีม่ตี่อการฝึกอบรมระบบ
การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 4  โดยรวม
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( X - 3.63, S.D. = 0.84) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 4 ดา้น ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่
สูงสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นผลผลติ (X = 4.73, S.D. = 0.91)  รองลงมาคอื ดา้นปัจจยัน าเขา้ (X = 4.72, S.D. = 0.88) 
และดา้นกระบวนการ (X = 4.56, S.D. =0.75)  ตามล าดบั 
 
 

6. อภปิรายผลการวจิยั 
  1.  ชุดฝึกอบรมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาบุรรีมัย์ เขต 4 มปีระสทิธภิาพ 81.35/93.97 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทัง้นี้เนื่องจากชุดฝึกอบรมที่ผู้
ศกึษาพฒันาขึ้นนี้ผ่านกระบวนการ และขัน้ตอนจดัท าอย่างเป็นระบบตามแนวทางการพฒันาศกัยภาพบุคลากรโดย
มุ่งเน้นงานที่ปฏิบตัิในปัจจุบนั (present job)  เพื่อยกระดบัความรู้ ความสามารถ และทกัษะของบุคลากร เพื่อให้
สามารถท างานในต าแหน่งนัน้ๆ ได ้ 
 การฝึกอบรมคาดหวงัว่าผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ทนัทหีรอืมพีฤติกรรมการท างานที่
เปลี่ยนไปตามความต้องการขององค์กร รวมถึงกิจกรรมส าหรบัผู้ที่เลื่อนต าแหน่งใหม่ในองค์กรนัน้ ๆ  เริ่มจาก
วเิคราะห์กฎกระทรวงการประกนัคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 แนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน
ของสถานศกึษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธิกีารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 แนว
ทางการพฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ตลอดจนศกึษาผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อศกึษาแนวทางการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา ทีอ่ยู่ระหว่าง
การเปลี่ยนผ่านการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสองและรอบสาม ต่อจากนัน้ไดพ้ฒันาชุดฝึกอบรมระบบการประกนั
คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย์ เขต 4 จ านวน  6 ชุด 
ซึ่งองค์ประกอบของระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาได้แก่ การพฒันาคุณภาพการศกึษา การติดตามตรวจสอบ
เพื่อควบคุมคุณภาพการศกึษา และการประเมนิคุณภาพการศกึษา รวมถงึการใชผ้ลประเมนิเป็นฐานเพื่อการพฒันา
คุณภาพในวงจรการพฒันาใหม่ต่อเนื่องเนื้อหาสาระครอบคลุมรายละเอียดตาม  กฏกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศกึษา พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ชุดฝึกอบรมยงัไดผ้่านกระบวนการตรวจสอบแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 
การทดลองหาคุณภาพเครื่องมอืกบักลุ่มทดลอง เพื่อปรบัปรุงใหม้คีวามสมบูรณ์ก่อนน าไปทดลองใชจ้รงิ ชุดฝึกอบรม
เป็นเครื่องมือที่ผู้ฝึกอบรมใช้พฒันาให้ผู้เข้ารบัการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะการพฒันาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศกึษาไม่ไดจ้ดัท าขึน้ส าหรบัใหผู้บ้รหิารสถานศกึษาและครูผูร้บัผดิชอบใชต้ามล าพงัแต่ใชป้ระกอบการ ฝึกอบรม
อย่างมปีระสทิธภิาพ และส าหรบัสถานศกึษาใชใ้นการปฏบิตังิานเพื่อพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
สถานศกึษา ชุดฝึกอบรมจดัว่าเป็นนวตักรรมทีไ่ม่ซบัซ้อนและยากจนเกินไป เพราะมลีกัษณะและองค์ประกอบคล้าย
กบัชุดการสอนหรอืชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ในกิจกรรมการเรยีนการสอนปกตทิีค่รูคุน้เคย ท าให้ครูเกิดการเรยีนรู้ได้ดี 
ประกอบกับกิจกรรมการพฒันาที่ออกแบบและจัดอย่างมีระบบโดยจัดเนื้อหาและกิจกรรมในเล่มเดียวกัน ได้แก่ 



 

 

จุดมุ่งหมาย เน้ือหา วสัดุอุปกรณ์ แบบทดสอบและแบบประเมนิเพื่อเตรยีมไวใ้หผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมศกึษา สอดคล้อง
กบัแนวคดิของทศินา แขมมณี 109  (2557: 419-420) กล่าวว่า นวตักรรมทีไ่ดร้บัความสนใจและยอมรบัน าไปใช้อย่าง
กว้างขวาง ต้องเป็นนวัตกรรมที่ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายสะดวก  อ านวยความสะดวกในการน าไปใช้ รวมทัง้ไม่
กระทบกระเทอืนต่อบรบิทเดมิมากนัก กล่าวโดยสรุป ชุดฝึกอบรมที่พฒันาขึ้นมกีารวเิคราะห์ขอ้มูล ออกแบบ และ
วางแผนล่วงหน้า โดยอาศยัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบักระบวนการเรยีนรูท้ีม่เีป้าหมาย (สมพร จารุนัฏ. 2540:ค าน า) 
ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ และท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้และทักษะตาม
จุดประสงค์ที่ตัง้ไว ้สอดคล้องกบั  ปารชิาติ เภสชัชา (2560: 103-104) ที่ได้ท าการศกึษาการพฒันาชุดนิเทศการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคโนโลยมีลัตพิอยท ์เพื่อส่งเสรมิความสามารถพืน้ฐานผูเ้รยีน ส าหรบัครูชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่1-3  ซึง่พบว่าชุดนิเทศทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพเท่ากบั  87.85/87.73 สงูกว่าเกณฑ ์80/80 
 2. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมโดยใชชุ้ดฝึกอบรมระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 4 มคีวามรูร้ะบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาหลงัอบรม
สูงกว่าก่อนอบรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงว่าชุดฝึกอบรมทีพ่ฒันาขึน้สามารถพฒันาความรู้ความ
เขา้ใจพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาได้ ทัง้นี้เนื่องจากองค์ประกอบของชุดฝึกอบรม
พฒันาสอดคลอ้งกบัแนวคดิการพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรม การพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละกฏกระทรวงการประกนั
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของครูที่ร ับการฝึกอบรม ประกอบกับการใช้
กระบวนการนิเทศติดตามภายหลงัการฝึกอบรมโดยผู้ศึกษาคอยให้ความช่วยเหลือเสนอแนะได้ให้ค าแนะน าแก่
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูทีร่บัการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาการด าเนินงาน ทัง้นี้สอดคล้องกับนิลรตัน์ โคตะ (2558: 
155-160) ศกึษาเรื่องการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมครูผูส้อนระดบัประถมศกึษาเพื่อเสรมิสรา้งทกัษะการจดัการเรยีนรู้
ด้านการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์โดยใช้ชุมชนการเรยีนรู้ทางวชิาชพีพบว่ากลุ่มเป้าหมายมคีะแนนเฉลี่ยหลงัการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 วทิยา ทศัม ี(2560: 239-243) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมเพื่อเสรมิสมรรถนะดา้นการจดัการเรยีนการสอน ทีเ่สรมิสรา้งความสามารถด้านการ
คิดวิเคราะห์ของผู้เรียนส าหรับครูระดับประถมศึกษา พบว่าสมรรถนะด้านความรู้หลงัการฝึกอบ รมสูงขึ้นอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 พมิพสุ์ดา เอี่ยมสกุล (2562: 113-115) ศกึษาการพฒันารูปแบบการนิเทศการศกึษาที่
เสรมิสร้างสมรรถนะด้านการประกนัคุณภาพการศกึษาของครูหลงัใชรู้ปแบบครูมสีมรรถนะด้านการประกนัคุณภาพ
การศกึษาสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01  ชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย์ เขต 4 ทีผู่ศ้กึษาสรา้ง
ขึ้นเป็นสื่อนวตักรรมการนิเทศในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสามารถศึกษาด้วยต นเอง 
รวมทัง้รบัการนิเทศจากศึกษานิเทศก์เป็นระยะ ท าให้ผู้บรหิารสถานศึกษาและครูสามารถศึกษาเนื้อหาและปฏิบตัิ
กจิกรรมต่างๆ ทัง้ในลกัษณะกจิกรรมรายบุคคล หรอืกลุ่มย่อย ตามล าดบัขัน้ตอน และค าแนะน าทีก่ าหนดไว้ในชุด
ฝึกอบรม ท าให้ครูมคีวามรู้ความเขา้ใจได้ดยีิง่ขึ้นและสามารถฝึกปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆ จนเกิดทกัษะพร้อมน าไปใช้
ปฏบิตัใินโรงเรยีน นอกจากนี้ชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาทีผู่ศ้กึษา
สร้างขึ้นนี้ ยงัมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ครูที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบตัิการแล้ว แต่เมื่อลงมือปฏิบัติใน
สถานที่ปฏิบัติงานจริงกลับไม่สามารถปฏิบัติได้ ผู้ศึกษาจึงพัฒนาแนวทางการนิเทศระบบการประกันคุณภาพ
การศกึษาภายในสถานศกึษา เพื่อนิเทศตดิตามเป็นระยะๆ เป็นการใหค้ าปรกึษา ชีแ้นะ แนะน าและใหค้วามช่วยเหลอื
ในการด าเนินงานเพื่อปรบัปรุงใหไ้ดผ้ลตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้รปูแบบดงักล่าวนี้ถอืเป็นการพฒันานวตักรรมการนิเทศ
การศกึษาตามกระบวนการ  ผูศ้กึษาไดล้งมอืปฏบิตักิารนิเทศภาวะปกตดิว้ยตนเอง โดยการน านวตักรรมไปใชจ้รงิกบั
ผูร้บัการนิเทศการบนัทกึผลการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาและการปรบัปรุงพฒันาให้มปีระสทิธภิาพ



 

 

ส่งผลใหผู้ร้บัการนิเทศเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมในทางทีด่ขี ึน้เพื่อใหโ้รงเรยีน ผูบ้รหิาร ครู และผูเ้รยีนไดม้คีุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึษาทีก่ าหนดไว ้
 3. ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมโดยใชชุ้ดฝึกอบรมระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขต
พื้นที่การศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย์ เขต 4 มคีวามพงึพอใจที่มตี่อการฝึกอบรมโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ( X = 
3.63, S.D. = 0.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดบัมากที่สุด 4 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้าน
ผลผลติ รองลงมาคอืดา้นปัจจยัน าเขา้ และดา้นกระบวนการตามล าดบั ดา้นผลผลติพบว่าความรู/้ทกัษะมปีระโยชน์ต่อ
การพัฒนางาน ความรู้/ทักษะที่ได้มีประโยชน์ต่อการพัฒนานักเรียน ความรู้/ทักษะที่ได้สามารถน าปฏิบัติใน
สถานการณ์จรงิได้  สร้างความมัน่ใจในการพฒันางานและตนเอง และการประเมนิและน าผลมาปรบัปรุงการฝึกอบ
รมากการฝึกอบรมท าใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนและครผููร้บัผดิชอบงานประกนัคุณภาพเกดิความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัแนว
ทางการประกนัคุณภาพการศกึษาใหก้บับุคลากรในโรงเรยีนอย่างต่อเนื่อง ท าใหบุ้คลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจในระบบ
ประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีน และสามารถน ามาปฏบิตังิานที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายในโรงเรยีนให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ สอดคล้องกบัแนวคดิ สุวมิล ว่องวานิช(2543: 78) ทีใ่หข้อ้สรุปว่า เงื่อนไขสู่ความส าเร็จของ
การประกนัคุณภาพการศกึษาขึน้อยู่กบัภาวะผูน้ าของผูบ้รหิารและการเตรยีมความพรอ้มใหบุ้คลากรในดา้นการสร้าง
ความรู้ความตระหนักเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การท างานเป็นทีมของบุคลากร ส านักงานปลัด
ทบวงมหาวิทยาลยั (2544:55) เสนอบทสรุปการประกันคุณภาพการศึกษาว่า ปัจจยัที่มีผลต่อความส าเร็จในการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา คอื คุณลกัษณะของผูน้ าการมส่ีวนร่วมของบุคลากร การท างานเป็นทมี บรรยากาศในการ
ท างาน ผลจากการฝึกอบรมทีท่ าใหบุ้คลากรมคีวามรู ้ความเขา้ใจ การปฏบิตังิานเพื่อพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย์ เขต 4 จงึส่งผลต่อความพึง
พอใจในที่สุด สอดคล้องกบันิลรตัน์ โคตะ (2558: 155-160) จุไรศริ ิชูรกัษ์  (2560: 73-77) วทิยา ทศัม ี(2560: 239-
243) อรรถกร ชยัมูล (2561: 181-186) ที่พบว่าหลกัสูตรฝึก อบรมที่พฒันาขึน้ท าใหผู้้เขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามพงึ
พอใจอยู่ในระดบัมากถงึมากทีสุ่ด 4. โรงเรยีนที่ไม่ผ่านการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสองและรอบสาม สงักดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาบุรรีมัย์ เขต 4 มคีะแนนพฒันาการระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศกึษาหลงัการอบรมสงูกว่าก่อนการอบรมและคะแนนพฒันาการผ่านเกณฑก์ารประเมนิทีก่ าหนดไวท้ีร่อ้ย
ละ 60  สบืเนื่องมาจากเนื้อหาทีใ่ชใ้นการฝึกอบรมประกอบดว้ยกฎกระทรวงว่าดว้ย   การประกนัคุณภาพการศกึษา 
แนวปฏิบตัิการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐานมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
แนวทางการประเมนิคุณภาพการศกึษาแนวใหม่และการจดัท ารายงานการประเมนิตนเองมคีวามชดัเจนและมคีวาม
ทนัสมยั สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในการด าเนินงานได้จริงและตรงกับบริบทของสถานศึกษา แสดงให้ถึงการ
ฝึกอบรมโดยใช้ชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น เป็นวิธีการฝึกอบรมที่มีความเหมาะสม และเป็น
ประโยชน์ เนื่องจากเป็นการพฒันาทีมุ่่งเน้นการมส่ีวนร่วมและการปฏบิตัจิรงิ รวมถงึมกีารเสรมิสร้างความรู้ระหว่าง
การปฏบิตังิานซึง่สรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูบ้รหิารและครผููร้บัผดิชอบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาใหส้ามารถ
น าความรูท้ีไ่ดร้บัไปใช้ประโยชน์สอดคล้องกบัแนวคดิของไพโรจน์       กลิน่กุหลาบ (2552: 42) ทีก่ล่าวว่าหลกัการ
นิเทศการศกึษาจะมคีวามหมายส าหรบัครูกต็่อเมื่อการนิเทศแสดงใหเ้หน็ว่าเป็นสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งและมเีหตุผลต่อผูร้บัการ
นิเทศโดยตรง นัน่คอืจะตอ้งท าใหค้รูไดม้ส่ีวนร่วมในการพจิารณาว่าจะใหผู้ท้ าการนิเทศช่วยเหลอืในเรื่องใดจงึจะเป็นที่
ต้องการ และงานวจิยั Ekundayo, Jewell and Awodele  (2013: 3) ศกึษาสิง่ทีท่า้ทายการนิเทศการสอนในโรงเรียน
มธัยมศกึษาและแนวทางทีค่วรปฏบิตัติ่อไปการศกึษาพบว่าการนิเทศควรมผีูน้ าเพื่อท าหน้าทีดู่แล ช่วยเหลอื ประเมนิ 
ชีแ้นะผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูเพื่อใหแ้น่ใจว่าสถานศกึษาไดบ้รรลุเป้าหมายทีว่างไว ้การนิเทศทีป่ระสบผลส าเรจ็นัน้



 

 

ย่อมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบที่เอื้อต่อการพฒันาโรงเรียน ส่วนการนิเทศการสอนนัน้เป็นกระบวนการ
ออกแบบเพื่อพฒันาโดยมจีุดหมายส าคญัและเป็นกระบวนการทีเ่ป็นประโยชน์อย่างต่อเน่ือง ในกรณีนี้ศกึษานิเทศก์จงึ
มโีอกาสส่งเสรมิการจดักจิกรรม  ของโรงเรยีนดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
และสรา้งเสรมิโรงเรยีนใหม้คีวามมัน่ใจว่ากจิกรรมนี้จะเกดิประโยชน์ต่อผูเ้รยีนและโรงเรียน ผลการพฒันาจงึส่งผลต่อ
คะแนนพฒันาการระบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา หลงัการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม และมี
คะแนนพฒันาการผ่านเกณฑก์ารประเมนิทีก่ าหนดไวท้ีร่อ้ยละ 50 
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