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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาและขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองสะแก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
แหล่งข้อมูลประกอบด้วย 1) เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 2) ผู้บริหาร ครู
และตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 14 คน 3) ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ 
แบบประเมินผลการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ และ  
การใช้แบบประเมินผลการทดลองใช้กลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร หาค่าเฉลี่ย                 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองสะแก มี 8 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) เพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรตามบทบาท
หน้าท่ี (2) พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (3) เสรมิสร้างระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาและบริบทของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ (4) เร่งรัดการปฏิบัตติามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี (5) ปรับวิธีการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานประจําให้สอดคล้องกับงาน
ประกัน (6) พัฒนาระบบกลไกการกํากับติดตาม (7) เร่งรัดการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลระบบ
ประกันคุณภาพ และ (8) พัฒนาผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมองค์กร ผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์พบว่า ตัวชี้วัดของกลยุทธ์ท้ังหมดมีผลการประเมินในภาพ
รวมอยู่ในระดับดีมาก 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to develop and drive the strategic development for 
internal quality system of Bannongsakar School under Kamphaeng Phet Primary Educational 
Service Area Office 1. The research was divided into 2 steps through the purposive, research. 
Data collection was done by document analysis workshop technique, connoisseurship, trying 
out and the assessment. The samples consisted of school administrator, teachers, the 
representative of basical school boards committees and the experts. The data were analyzed 
using document analysis, means, standard deviation and content analysis. The results revealed 
that there were 8 strategic development for internal quality assurance system of Bannongsakar 
School as follows: 1) Increasing personnels’ competencies. 2) Developing information system 
with technological information. 3) Enhancing internal quality assurance system with 
educational standard and school context efficiently. 4) Advance the performance of 
educational plan and annual operation plan.  5) Improving administrative method to be 
consistent with internal quality assurance.6) Developing the method of evaluation.7) 
Advancing the method of quality assurance evaluation 8) Developing school’s performances 
to be efficient continuously. The driving of the strategies was found that the evaluation of 
strategic indicators was at the high levels. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนว่า เม่ือส่งบุตร

หลานเข้าเรียนในสถานศึกษาแห่งนั้นแล้วจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศกึษา (Quality Assurance) เป็นกลไกสําคัญท่ีจะขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจ (Assure) ได้ว่าสถานศึกษาจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กําหนด ผู้สําเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะที่     
พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนดและท่ีสังคมต้องการ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีกระบวนการ
ดําเนินการท่ีสัมพันธ์กัน ดังนี้ 1) การพัฒนาคุณภาพ 2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพ ได้แก่ การติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
สถานศึกษาและการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมระดับประเทศ 
และ 3) การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา (Basic 
Education Commission, the Office, 2012, pp.11-12) 
 จากข้อมูลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) สํานักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่า การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ร้อยละ 39.10 แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น   
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ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ร้อยละ 39.10 แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน   
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 โรงเรียนบ้านหนองสะแกเป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองชนบท ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีฐานะ
ยากจน โรงเรียนเปิดทําการสอนต้ังแต่ชั้นอนุบาลปท่ีี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีนักเรียนจํานวน 125 คน มี
ครูจํานวน 11 คน สภาพแวดล้อมโรงเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ บุคลากรมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน   
การให้ความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน ร่วมมือกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี (Bannongsokar School, 2016, p.6) แต่เน่ืองจาก
สถานศึกษาดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในไม่จริงจัง ขาดความต่อเนื่องของการดําเนินการ และ 
ดําเนินการระบบประกันคุณภาพเพื่อไว้สําหรับการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด และรอรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเท่านั้น ส่งผลให้การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ขาดความ 
ต่อเนื่องในการดําเนินงาน เกิดความไม่ย่ังยืนในการปฏิบัตินอกจากน้ี Phetchabun, C. (2012, pp.126) ได้ทํา
การวิจัย เร่ืองกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ 2 พบวา่ สภาพการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนการจัดทําแผนการจัดการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจําปีรวมท้ังการนําแผนไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม  
 จากสถานการณด์ังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงแนวทางและวิธีการปฏิบัติท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา และมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีสร้างความ
เชื่อม่ันให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษาท่ีย่ังยืน ผู้วิจัยจึงใช้กรอบแนวคิดในการพัฒนา  กลยุทธ์การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 และ 2 ของ Phetchabun, C. (2012) มาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1   
 2. เพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนอง
สะแก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1   
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้าน

หนองสะแก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  
  ขั้นตอนท่ี 1.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก 
   1.1.1 แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
และผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 14 คน 
   1.1.2 เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   1.1.3 วิธีการเก็บรวบข้อมูล โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 

 
 

   1.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เอกสารและการวิเคราะห์เนื้อหา  
  ขั้นตอนท่ี 1.2 การจัดทําร่างกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ขั้นตอนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ และการ
ตรวจสอบร่างกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก 
   1.2.1 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่  
     1.2.1.1 ผู้บริหาร และครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก จํานวน 11 คน 
          1.2.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน 
   1.2.2 เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเด็นการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
     1.2.3 วิธีดําเนินการวิจัย ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
     1) จัดทําร่างกลยุทธ์ 
     2) จัดทําแผนปฏิบัติการและกําหนดขั้นตอนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
     3) การตรวจสอบร่างกลยุทธ์ 
   1.2.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้ SWOT Matrix และการ
สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
   1.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 ขั้นตอนท่ี 2 การขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน
บ้านหนองสะแก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  
  ขั้นตอนท่ี 2.1 ปฏิบัติการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ
โรงเรียนบ้านหนองสะแก โดยผู้วิจัยนําโครงการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติโดยการทดลองใช้ท่ีโรงเรียนบ้านหนองสะแก โดยกําหนดระยะเวลาในการทดลอง เป็น
ระยะเวลา 4 เดือน ผู้ให้ข้อมูลในการทดลอง ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก จํานวน 11 คน  
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติการขับเคลื่อนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา 
   ขั้นตอนท่ี 2.2 ประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ประกอบด้วยนักวิชาการ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูท่ีมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 
5 คน และมีประสบการณ์ด้านการประเมินภายนอกด้านการศึกษา จํานวน 3 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนําไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 
 สําหรับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ดังนี ้(Basic Education Commission, the Office, 
2012, p.58)  
    ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับคุณภาพการปฏิบัติ ดีเย่ียม 
    ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับคุณภาพการปฏิบัติ ดีมาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับคุณภาพการปฏิบัติ ดี 
    ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับคุณภาพการปฏิบัติ พอใช้ 
    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับคุณภาพการปฏิบัติ ปรับปรุง 
    เกณฑ์การผ่านการประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์  ≥ 3.51  
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 โรงเรียนบ้านหนองสะแกเป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมืองชนบท ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร มีฐานะ
ยากจน โรงเรียนเปิดทําการสอนต้ังแต่ชั้นอนุบาลปท่ีี 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  มีนักเรียนจํานวน 125 คน มี
ครูจํานวน 11 คน สภาพแวดล้อมโรงเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ บุคลากรมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน   
การให้ความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน ร่วมมือกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี (Bannongsokar School, 2016, p.6) แต่เนื่องจาก
สถานศึกษาดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในไม่จริงจัง ขาดความต่อเนื่องของการดําเนินการ และ 
ดําเนินการระบบประกันคุณภาพเพื่อไว้สําหรับการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด และรอรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเท่าน้ัน ส่งผลให้การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ขาดความ 
ต่อเน่ืองในการดําเนินงาน เกิดความไม่ย่ังยืนในการปฏิบัตินอกจากน้ี Phetchabun, C. (2012, pp.126) ได้ทํา
การวิจัย เร่ืองกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 และ 2 พบวา่ สภาพการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนการจัดทําแผนการจัดการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจําปีรวมท้ังการนําแผนไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม  
 จากสถานการณด์ังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงแนวทางและวิธีการปฏิบัติท่ีจะพัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา และมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีสร้างความ
เชื่อม่ันให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดการศึกษาท่ีย่ังยืน ผู้วิจัยจึงใช้กรอบแนวคิดในการพัฒนา  กลยุทธ์การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 และ 2 ของ Phetchabun, C. (2012) มาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชร เขต 1 เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1   
 2. เพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนอง
สะแก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1   
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้าน

หนองสะแก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  
  ขั้นตอนท่ี 1.1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก 
   1.1.1 แหล่งข้อมูล ประกอบด้วย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
และผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 14 คน 
   1.1.2 เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   1.1.3 วิธีการเก็บรวบข้อมูล โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 

 
 

   1.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เอกสารและการวิเคราะห์เน้ือหา  
  ขั้นตอนท่ี 1.2 การจัดทําร่างกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ขั้นตอนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ และการ
ตรวจสอบร่างกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก 
   1.2.1 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่  
     1.2.1.1 ผู้บริหาร และครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก จํานวน 11 คน 
          1.2.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 10 คน 
   1.2.2 เครื่องมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประเด็นการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
     1.2.3 วิธีดําเนินการวิจัย ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
     1) จัดทําร่างกลยุทธ์ 
     2) จัดทําแผนปฏิบัติการและกําหนดข้ันตอนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
     3) การตรวจสอบร่างกลยุทธ์ 
   1.2.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้ SWOT Matrix และการ
สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
   1.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เน้ือหา 
 ขั้นตอนท่ี 2 การขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน
บ้านหนองสะแก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  
  ขั้นตอนท่ี 2.1 ปฏิบัติการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ
โรงเรียนบ้านหนองสะแก โดยผู้วิจัยนําโครงการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติโดยการทดลองใช้ท่ีโรงเรียนบ้านหนองสะแก โดยกําหนดระยะเวลาในการทดลอง เป็น
ระยะเวลา 4 เดือน ผู้ให้ข้อมูลในการทดลอง ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านหนองสะแก จํานวน 11 คน  
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติการขับเคลื่อนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา 
   ขั้นตอนท่ี 2.2 ประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ประกอบด้วยนักวิชาการ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูท่ีมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 
5 คน และมีประสบการณ์ด้านการประเมินภายนอกด้านการศึกษา จํานวน 3 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและนําไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 
 สําหรับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย ดังนี้ (Basic Education Commission, the Office, 
2012, p.58)  
    ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับคุณภาพการปฏิบัติ ดีเย่ียม 
    ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับคุณภาพการปฏิบัติ ดีมาก 
    ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับคุณภาพการปฏิบัติ ดี 
    ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับคุณภาพการปฏิบัติ พอใช้ 
    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับคุณภาพการปฏิบัติ ปรับปรุง 
    เกณฑ์การผ่านการประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์  ≥ 3.51  
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สรุปผลการวิจัย 
 1. การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
  1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก พบว่า จุดแข็งมีท้ังหมด 18 รายการ โดยรายการท่ีมีความสําคัญ 3 
อันดับแรก ได้แก่ 1) ผู้บริหารมีภาวะผู้นําในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 2) สถานศึกษามีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 3) ผู้บริหารมีการสั่ง
การ มอบหมายงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างเป็นทางการ จุดอ่อนมีท้ังหมด 10 รายการ โดย
รายการที่มีความสําคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ครูมีภาระงานรับผิดชอบมากและขาดความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตาม ตรวจสอบไม่ต่อเน่ือง 3) สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีไม่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 
โอกาสมีท้ังหมด 8 รายการ โดยรายการที่มีความสําคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติการศกึษา
แห่งชาติ กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษากําหนดให้สถานศึกษา
ต้องมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) หน่วยงานต้นสังกัดกําหนดนโยบาย จุดเน้นการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ 3) การกําหนดเกณฑ์การประเมินของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพภายนอกตามตัวบ่งชี้ท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ส่งผลให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และอุปสรรคมี
ท้ังหมด 8 รายการ โดยรายการท่ีมีความสําคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) สถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง
นักเรียนท่ีค่อนข้างขาดแคลนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลขาด
ความต่อเนื่อง 3) ผู้ประเมินจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานต้นสังกัดมีมาตรฐานการประเมินที่แตกต่างกัน 
  1.2 ผลการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และมาตรการ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
      โรงเรียนบ้านหนองสะแกมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ดําเนินงานเป็นวัฒนธรรมองค์กร  

พันธกิจ 
       1. สนับสนุนความพร้อมด้านปัจจยัการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 2. สร้างกลไกการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  
       3. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ประเด็นกลยุทธ์ 
 1. การสร้างความพร้อมด้านปัจจยัการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   3. การพัฒนาการจัดทํารายงานการประเมินตนเองบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบได้
มาตรฐาน 
 
 

 
 

เป้าประสงค ์ 
  1. มีความพร้อมด้านปัจจัยในการดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีได้
มาตรฐาน  
  2. มีกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นระบบด้วยวงจรคุณภาพเป็นแนวปฏิบัติ  
ท่ีดี  
 3. มีระบบการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
บทบาทหน้าท่ี  
     2. พัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ         
    3. เสริมสร้างระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและบริบทของ 
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ    
   4. เร่งรัดการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี   
    5. ปรับวิธีการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานประจําให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
    6. พัฒนาระบบกลไกการกํากับ ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    7. เร่งรัดการติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    8. พัฒนาผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
เป็นวัฒนธรรมองค์กร  
 1.3 ผลการจัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน
บ้านหนองสะแก พบว่า องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่วนที่ 3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ส่วนที่ 4 โครงการและกิจกรรมตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์ และส่วนที่ 5 การบริหาร
แผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ  
 1.4 ผลการกําหนดขั้นตอนการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก พบว่า ขั้นตอนการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
ประกอบด้วย 1) การทบทวนกลยุทธ์ 2) ตรวจสอบตัวชี้วัดหรือมาตรการวัด 3) การตรวจสอบข้ันตอนการ
ดําเนินงาน 4) การสร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบร่วมกัน 5) สร้างกลุ่มงานและวางตัวผู้รับผิดชอบงาน    
6) การดําเนินกิจกรรมทางกลยุทธ์ 7) การนําแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ  8) การนิเทศ กํากับ ติดตามและ
ประเมินผล 9) การรายงานผลการดําเนินงาน และ 10) การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 
 1.5 ผลการตรวจสอบกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และขั้นตอนการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 พบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
มาตรการและโครงการมีความสอดคล้องกันในระดับมากท่ีสุด ในส่วนของความเหมาะของแผนปฏิบัติการ และ
ขั้นตอนการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความเหมาะสมในระดับมาก  
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สรุปผลการวิจัย 
 1. การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
  1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก พบว่า จุดแข็งมีท้ังหมด 18 รายการ โดยรายการท่ีมีความสําคัญ 3 
อันดับแรก ได้แก่ 1) ผู้บริหารมีภาวะผู้นําในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 2) สถานศึกษามีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 3) ผู้บริหารมีการสั่ง
การ มอบหมายงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างเป็นทางการ จุดอ่อนมีท้ังหมด 10 รายการ โดย
รายการที่มีความสําคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ครูมีภาระงานรับผิดชอบมากและขาดความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตาม ตรวจสอบไม่ต่อเน่ือง 3) สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีไม่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 
โอกาสมีท้ังหมด 8 รายการ โดยรายการที่มีความสําคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติการศกึษา
แห่งชาติ กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษากําหนดให้สถานศึกษา
ต้องมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) หน่วยงานต้นสังกัดกําหนดนโยบาย จุดเน้นการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้สถานศึกษาถือปฏิบัติ 3) การกําหนดเกณฑ์การประเมินของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพภายนอกตามตัวบ่งชี้ท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ส่งผลให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และอุปสรรคมี
ท้ังหมด 8 รายการ โดยรายการท่ีมีความสําคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) สถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง
นักเรียนท่ีค่อนข้างขาดแคลนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลขาด
ความต่อเนื่อง 3) ผู้ประเมินจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานต้นสังกัดมีมาตรฐานการประเมินที่แตกต่างกัน 
  1.2 ผลการพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และมาตรการ โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 
 วิสัยทัศน์ 
      โรงเรียนบ้านหนองสะแกมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ดําเนินงานเป็นวัฒนธรรมองค์กร  

พันธกิจ 
       1. สนับสนุนความพร้อมด้านปัจจยัการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 2. สร้างกลไกการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  
       3. พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ประเด็นกลยุทธ์ 
 1. การสร้างความพร้อมด้านปัจจยัการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2. การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   3. การพัฒนาการจัดทํารายงานการประเมินตนเองบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบได้
มาตรฐาน 
 
 

 
 

เป้าประสงค ์ 
  1. มีความพร้อมด้านปัจจัยในการดําเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีได้
มาตรฐาน  
  2. มีกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นระบบด้วยวงจรคุณภาพเป็นแนวปฏิบัติ  
ท่ีดี  
 3. มีระบบการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
บทบาทหน้าที่  
     2. พัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ         
    3. เสริมสร้างระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและบริบทของ 
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ    
   4. เร่งรัดการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี   
    5. ปรับวิธีการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานประจําให้สอดคล้องกับงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
    6. พัฒนาระบบกลไกการกํากับ ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    7. เร่งรัดการติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    8. พัฒนาผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
เป็นวัฒนธรรมองค์กร  
 1.3 ผลการจัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียน
บ้านหนองสะแก พบว่า องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่วนท่ี 3 กลยุทธ์การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ส่วนที่ 4 โครงการและกิจกรรมตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์ และส่วนท่ี 5 การบริหาร
แผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ  
 1.4 ผลการกําหนดขั้นตอนการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก พบว่า ขั้นตอนการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
ประกอบด้วย 1) การทบทวนกลยุทธ์ 2) ตรวจสอบตัวชี้วัดหรือมาตรการวัด 3) การตรวจสอบข้ันตอนการ
ดําเนินงาน 4) การสร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบร่วมกัน 5) สร้างกลุ่มงานและวางตัวผู้รับผิดชอบงาน    
6) การดําเนินกิจกรรมทางกลยุทธ์ 7) การนําแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ  8) การนิเทศ กํากับ ติดตามและ
ประเมินผล 9) การรายงานผลการดําเนินงาน และ 10) การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 
 1.5 ผลการตรวจสอบกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และขั้นตอนการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 พบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
มาตรการและโครงการมีความสอดคล้องกันในระดับมากท่ีสุด ในส่วนของความเหมาะของแผนปฏิบัติการ และ
ขั้นตอนการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความเหมาะสมในระดับมาก  



The Golden Teak : Humanity and Social Science Journal (GTHJ.)

Vol.24  Special Issue  May - August 2018         ISSN 2408 - 0845
50

 
 

 2. การขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้าน       
หนองสะแก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  
  2.1 ผลการปฏิบัติการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนบ้านหนองสะแก โดยการทดลองนําโครงการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติภายในสถานศึกษา ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยผู้บริหารและครูเป็นผู้ปฏิบัติการ
ขับเคล่ือนกลยุทธ์จากผลการดําเนินงาน พบว่า ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้าน       
หนองสะแก มีพัฒนาการเพิ่มมากข้ึนเม่ือเทียบกับผลการดําเนินงานของปีท่ีผ่านมา ผู้บริหารและครูมี          
ความพึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุด  
 2.2 ผลการประเมินการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนบ้านหนองสะแก โดยใช้แบบประเมินผลการทดลองใช้กลยุทธ์ จากการประเมินของคณะกรรมการผู้
ประเมินภายใน พบว่า ผลการประเมินตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยในระดับดีมาก และผลจาก
การประเมินของคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอก พบว่า ผลการประเมินตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยในระดับดีมาก นั่นแสดงให้เห็นว่า การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเป็นอย่างดี โรงเรียนมีการกําหนดกรอบทิศทางในการ
ดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจน มีแผนการดําเนินงาน กําหนดบทบาทหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ และ
จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานระบบประกันคุณภาพภายใน มีการระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายท้ังผู้บริหาร ครู 
และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร      
เกิดการรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน มีการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์และ โครงการ กิจกรรมที่
ชัดเจน อีกทั้งมีการประสานงานและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองสะแก สามารถ
ดําเนินการตามโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด ในส่วนของตัวชี้วัดท่ีควรได้รับการปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น ได้แก่ ความสามารถของครูและผู้บริหารในการใช้งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยในระดับดีมาก และครูและผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจด้านการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และค่าเป้าหมายของมาตรฐาน
การศึกษา มีค่าเฉลี่ยในระดับดีมาก  
 

อภิปรายผลการวิจัย  
จากผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญท่ีผู้วิจัยนํามาอภิปรายผลดังนี้ 

 1. การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 มีประเด็นการอภิปรายดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ท่ี 1 เพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่  ซ่ึงกําหนดจากจุดแข็งท่ีครูและผู้บริหารมีประสบการณ์ มุ่งม่ัน รับผิดชอบและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จึงจําเป็นอย่างย่ิง
ท่ีสถานศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในได้ตามบทบาทหน้าท่ี ซ่ึงสอดคล้องกับ Nakhon Ratchasima Primary Educational, the 
office. (2002) ท่ีพบว่า ทุกคน ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ ปฏิบัติตามได้ มีระบบ
การประเมินตนเองและการจัดทํารายงานประจําป ีและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาระบบประกันคุณ
ภายในสถานศึกษา นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Wangnaya, S. & Chaowakeeratiphong, T.   
(2016, p.51) ท่ีพบว่า ผู้บริหารและครูนับเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

ดังนั้นถ้าสามารถพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและครูให้มีความเป็นมืออาชีพได้ ผู้บริหารและครูก็จะสามารถพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้มาก 
  กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ซ่ึงกําหนดจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้เน้นเป้าหมายการ
จัดเตรียมความพร้อมในระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาและการนําข้อมูลไปใช้ต้องเป็นหัวใจของการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาต้องดําเนินการวางระบบบริหารจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดคุณภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chinachit, J. (2015, p.148) ท่ีพบว่า การจัดระบบบริหาร
และข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในด้านการประเมินภายนอกรอบสี่ อาศัยวิธีการนิเทศติดตาม
อย่างใกล้ชิดมีการนิเทศติดตามผลตรวจสอบการสรุปสารสนเทศเป็นระยะ ระหว่างหัวหน้างานกับผู้บริหารเพ่ือให้
การดําเนินงานและการสรุปผลการดําเนินงานด้านสารสนเทศเป็นปัจจุบันและมีข้อมูลครบถ้วน ง่ายต่อการ
ตรวจสอบและไม่ซับซ้อนต่อการค้นหา หากพบปัญหาก็จะนํา ข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วกลับนํามาใช้ใน
การแก้ปัญหาครั้งต่อไป   
  กลยุทธ์ท่ี 3 เสริมสร้างระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาและบริบท
ของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์นี้ได้กําหนดจากจุดแข็ง ท่ีผู้บริหารมีภาวะผู้นําในการบริหารงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา กลยุทธ์นี้จึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการขับเคลื่อนการดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sangchanda, S. (2006, 
p.127) ท่ีพบว่า การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การบริหารแบบมีส่วนร่วม ทําให้ครูรู้บทบาท
หน้าท่ี ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผน ร่วมกันปฏิบัติ และร่วมกํากับติดตามประเมินผล ทําให้ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
    กลยุทธ์ท่ี 4 เร่งรัดการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป ี
กลยุทธ์นี้ได้กําหนดจากจุดแข็ง ท่ีสถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําปีท่ีมีความสอดคล้องกัน และนําแผนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Sawekwan, P. (2013, p.230) ท่ีพบว่า ภารกิจการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นหน้าท่ีอันดับแรก
ของผู้บริหาร เนื่องจากแผนเป็นตัวกําหนดความสําเร็จของงาน  
     กลยุทธ์ท่ี 5 ปรับวิธีการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานประจําให้สอดคล้องกับงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา กลยุทธ์นี้กําหนดมาจากจุดอ่อน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก ท่ีพบว่า ครูมีความ
ตระหนัก มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ครูมีภาระงานรับผิดชอบมาก และ
ขาดความรู้ ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนั้นหาก
สถานศึกษาสามารถปรับวิธีการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานประจําให้สอดคล้องกับงานประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา เสมือนว่างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นงานประจําท่ีสถานศึกษาต้องดําเนินการเป็นวิถี
ปกติ ซ่ึงสอดคล้องกับ Kaewdang, R. (2001, pp.111-112) ได้กล่าวไว้ว่า บทบาทสําคัญของครูในการประกัน
คุณภาพภายใน คือการประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ซ่ึงต้องมีการปฏิรูปการสอน เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยบทบาทหน้าท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) การปฏิบัติการปกติของ
ครอูย่างมีระบบและกระบวนการ 2) การประเมินตนเอง และ 3) การรายงานผลการประเมินตนเอง  
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 2. การขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้าน       
หนองสะแก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1  
  2.1 ผลการปฏิบัติการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนบ้านหนองสะแก โดยการทดลองนําโครงการตามแผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสู่การปฏิบัติภายในสถานศึกษา ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด โดยผู้บริหารและครูเป็นผู้ปฏิบัติการ
ขับเคล่ือนกลยุทธ์จากผลการดําเนินงาน พบว่า ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้าน       
หนองสะแก มีพัฒนาการเพิ่มมากข้ึนเม่ือเทียบกับผลการดําเนินงานของปีท่ีผ่านมา ผู้บริหารและครูมี          
ความพึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุด  
 2.2 ผลการประเมินการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
โรงเรียนบ้านหนองสะแก โดยใช้แบบประเมินผลการทดลองใช้กลยุทธ์ จากการประเมินของคณะกรรมการผู้
ประเมินภายใน พบว่า ผลการประเมินตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยในระดับดีมาก และผลจาก
การประเมินของคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอก พบว่า ผลการประเมินตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยในระดับดีมาก นั่นแสดงให้เห็นว่า การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเป็นอย่างดี โรงเรียนมีการกําหนดกรอบทิศทางในการ
ดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในที่ชัดเจน มีแผนการดําเนินงาน กําหนดบทบาทหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ และ
จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานระบบประกันคุณภาพภายใน มีการระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายท้ังผู้บริหาร ครู 
และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กร      
เกิดการรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน มีการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์และ โครงการ กิจกรรมที่
ชัดเจน อีกทั้งมีการประสานงานและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองสะแก สามารถ
ดําเนินการตามโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด ในส่วนของตัวชี้วัดท่ีควรได้รับการปรับปรุง
พัฒนาให้มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน ได้แก่ ความสามารถของครูและผู้บริหารในการใช้งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยในระดับดีมาก และครูและผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจด้านการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และค่าเป้าหมายของมาตรฐาน
การศึกษา มีค่าเฉลี่ยในระดับดีมาก  
 

อภิปรายผลการวิจัย  
จากผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญท่ีผู้วิจัยนํามาอภิปรายผลดังนี้ 

 1. การพัฒนากลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต 1 มีประเด็นการอภิปรายดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ท่ี 1 เพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่  ซ่ึงกําหนดจากจุดแข็งท่ีครูและผู้บริหารมีประสบการณ์ มุ่งม่ัน รับผิดชอบและ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําในการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จึงจําเป็นอย่างย่ิง
ท่ีสถานศึกษาต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในได้ตามบทบาทหน้าท่ี ซ่ึงสอดคล้องกับ Nakhon Ratchasima Primary Educational, the 
office. (2002) ท่ีพบว่า ทุกคน ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ ปฏิบัติตามได้ มีระบบ
การประเมินตนเองและการจัดทํารายงานประจําป ีและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาระบบประกันคุณ
ภายในสถานศึกษา นอกจากน้ียังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Wangnaya, S. & Chaowakeeratiphong, T.   
(2016, p.51) ท่ีพบว่า ผู้บริหารและครูนับเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 
 

ดังนั้นถ้าสามารถพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารและครูให้มีความเป็นมืออาชีพได้ ผู้บริหารและครูก็จะสามารถพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้มาก 
  กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ซ่ึงกําหนดจากนโยบายการปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้เน้นเป้าหมายการ
จัดเตรียมความพร้อมในระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาและการนําข้อมูลไปใช้ต้องเป็นหัวใจของการบริหาร
จัดการในสถานศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาต้องดําเนินการวางระบบบริหารจัดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้
ผู้เรียนเกิดคุณภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chinachit, J. (2015, p.148) ท่ีพบว่า การจัดระบบบริหาร
และข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในด้านการประเมินภายนอกรอบสี่ อาศัยวิธีการนิเทศติดตาม
อย่างใกล้ชิดมีการนิเทศติดตามผลตรวจสอบการสรุปสารสนเทศเป็นระยะ ระหว่างหัวหน้างานกับผู้บริหารเพ่ือให้
การดําเนินงานและการสรุปผลการดําเนินงานด้านสารสนเทศเป็นปัจจุบันและมีข้อมูลครบถ้วน ง่ายต่อการ
ตรวจสอบและไม่ซับซ้อนต่อการค้นหา หากพบปัญหาก็จะนํา ข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุแล้วกลับนํามาใช้ใน
การแก้ปัญหาครั้งต่อไป   
  กลยุทธ์ท่ี 3 เสริมสร้างระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาและบริบท
ของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์นี้ได้กําหนดจากจุดแข็ง ท่ีผู้บริหารมีภาวะผู้นําในการบริหารงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา กลยุทธ์นี้จึงเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาในการขับเคลื่อนการดําเนินงานระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sangchanda, S. (2006, 
p.127) ท่ีพบว่า การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การบริหารแบบมีส่วนร่วม ทําให้ครูรู้บทบาท
หน้าท่ี ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผน ร่วมกันปฏิบัติ และร่วมกํากับติดตามประเมินผล ทําให้ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
    กลยุทธ์ท่ี 4 เร่งรัดการปฏิบัติตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป ี
กลยุทธ์นี้ได้กําหนดจากจุดแข็ง ท่ีสถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจําปีท่ีมีความสอดคล้องกัน และนําแผนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
Sawekwan, P. (2013, p.230) ท่ีพบว่า ภารกิจการบริหารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นหน้าท่ีอันดับแรก
ของผู้บริหาร เนื่องจากแผนเป็นตัวกําหนดความสําเร็จของงาน  
     กลยุทธ์ท่ี 5 ปรับวิธีการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานประจําให้สอดคล้องกับงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา กลยุทธ์นี้กําหนดมาจากจุดอ่อน จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก ท่ีพบว่า ครูมีความ
ตระหนัก มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ครูมีภาระงานรับผิดชอบมาก และ
ขาดความรู้ ความเข้าใจการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังน้ันหาก
สถานศึกษาสามารถปรับวิธีการบริหารจัดการในการปฏิบัติงานประจําให้สอดคล้องกับงานประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา เสมือนว่างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นงานประจําท่ีสถานศึกษาต้องดําเนินการเป็นวิถี
ปกติ ซ่ึงสอดคล้องกับ Kaewdang, R. (2001, pp.111-112) ได้กล่าวไว้ว่า บทบาทสําคัญของครูในการประกัน
คุณภาพภายใน คือการประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ซ่ึงต้องมีการปฏิรูปการสอน เพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยบทบาทหน้าท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 1) การปฏิบัติการปกติของ
ครอูย่างมีระบบและกระบวนการ 2) การประเมินตนเอง และ 3) การรายงานผลการประเมินตนเอง  
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  กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาระบบกลไกการกํากับติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ท้ังนี้เนื่องจากกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
ได้กําหนดให้สถานศึกษาใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ ระบบ 
การประเมินคุณภาพภายใน ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและระบบการพัฒนาคณุภาพ 
การศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับ Research and Development Institute, Silapakorn University. (2015, p.4)  
ท่ีกล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยดําเนินการ
นําข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินมาทบทวนระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยใช้หลักการ PDCA 
   กลยุทธ์ท่ี 7 เร่งรัดการติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ท้ังนี้เป็นการทําให้สถานศึกษาได้ทบทวนความต่อเนื่องของกระบวนการในการดําเนินการระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยระบบวงจรคุณภาพ PDCA สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chitwong, S. 
(2008, pp.5-6) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาบุคลากรท่ีกํากบัติดตามการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า รูปแบบการกํากับติดตามการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครอบคลุมถึงหลักการท่ีประกอบด้วย หลักการกํากับติดตามแบบ
เครือข่าย และการนิเทศกํากับติดตาม กระบวนการกํากับติดตามนโยบายและแผน กํากับติดตามตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ กํากับติดตามเครื่องมือการปฏิบัติการ การประเมินภาคสนาม การให้คําแนะนําแก้ไขการปฏิบัติงาน และ
การพัฒนาปรับปรุงงาน และสอดคล้องกับการศึกษาของ Patricai, B. (1994) ท่ีพบว่า การประกันคุณภาพ
การศึกษาและการควบคุมการประเมินถือเป็นสิ่งสําคัญ ซ่ึงต้องดําเนินการไปอย่างมีเหตุผล มีกระบวนการท่ี
ชัดเจน และการศึกษาของ Sander, J.R. (1995) ท่ีพบว่า ระบบการประเมินยังขาดการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร การมีส่วนร่วมในการประเมินและยังไม่มีแผนการประเมิน กระบวนการประเมินว่ารูปแบบท่ีกําลัง
ดําเนินการอยู่มีคุณภาพได้มาตรฐานหรือไม่  
   กลยุทธ์ท่ี 8 พัฒนาผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
อย่างต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมองค์กร ท้ังนี้เพราะเป็นกลยุทธ์ท่ีจะช่วยให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งด้านการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษารู้ทิศทางรู้แนวปฏิบัติของตน มี
ขอบเขตมีเกณฑ์ท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานจนเป็นวิถีการ
ปฏิบัติงานปกติและดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องจนเปน็วัฒนธรรมขององค์กรคุณภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Khianchanat, L. (2014, pp.125-129) ที่ได้ศึกษาเร่ือง วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  พบว่า 1) ระดับวัฒนธรรม
องค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลตอ่การ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้แก่   
(1) ด้านความมีคุณภาพ (2) ด้านความเอื้ออาทร (3) ด้านการมอบอํานาจ (4) ด้านการตัดสินใจ                   
(5) ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

2. การขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนอง
สะแก โดยการนํากลยุทธ์ท่ีพัฒนาขึ้นสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมที่กําหนดไว้ใน

 
 

แผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดตามคู่มือการดําเนินงาน
และปฏิทินปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประเมินผลการทดลองใช้ตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์ 
โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบประเมินผลการทดลองใช้กลยุทธ์ โดยคณะกรรมการผู้ประเมินท้ังภายในสถานศึกษาและ
คณะกรรมการผู้ประเมินภายนอกที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่า 
ผลการประเมินตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับดีขึ้นไปทุกตัวชี้วัด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า        
กลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีพัฒนาข้ึน มีความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงกลยุทธ์ท่ีมีระดับคุณภาพของการปฏิบัติ อยู่ในระดับดีเย่ียม   
ได้แก่ กลยุทธ์เสริมสร้างระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาและบริบทของสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยสถานศึกษาได้จัดทําคู่มือประกอบการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว้
อย่างชัดเจนและใช้คู่มือประกอบการดําเนินงานของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่าง
แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ Basic Education Commission, the Office. (2012, 
p.57) ท่ีพบว่า สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมและยึดมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นแนวทางการดําเนินงาน 
ตลอดจนมีแนวทางการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) ของสถานศึกษา จะส่งผลให้การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับ Saiyod, D. (2008, p.65) ท่ีพบว่า สหกรณ์
ประสบผลสําเร็จในการจัดทําแผนกลยุทธ์บรรลุผล ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซ่ึงเกิดจากแรงผลักดัน
ของผู้จัดการสหกรณ์และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  
 

ข้อเสนอแนะ      
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้   

 1. สถานศึกษาควรดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของ
องค์กรว่ามี จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือไม่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมากควร
มีการปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่งก่อนนํากลยุทธ์ท่ีได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้ 
  2. สถานศึกษาควรกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของสถานศกึษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป  
   1. ควรจัดทําวิจัยในเร่ืองการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างย่ังยืน  
   2. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
   3. สถานศึกษาแต่ละแห่งควรมีการศึกษาวิจัยองค์กร เพ่ือจัดทํากลยุทธ์ของสถานศึกษาให้สอดคล้อง 
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน 
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  กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนาระบบกลไกการกํากับติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ท้ังนี้เน่ืองจากกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 
ได้กําหนดให้สถานศึกษาใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี ประกอบด้วย 3 ระบบ คือ ระบบ 
การประเมินคุณภาพภายใน ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและระบบการพัฒนาคณุภาพ 
การศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับ Research and Development Institute, Silapakorn University. (2015, p.4)  
ท่ีกล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยดําเนินการ
นําข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินมาทบทวนระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยใช้หลักการ PDCA 
   กลยุทธ์ท่ี 7 เร่งรัดการติดตาม ตรวจสอบและการประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ท้ังนี้เป็นการทําให้สถานศึกษาได้ทบทวนความต่อเนื่องของกระบวนการในการดําเนินการระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยระบบวงจรคุณภาพ PDCA สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chitwong, S. 
(2008, pp.5-6) ท่ีได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาบุคลากรท่ีกํากบัติดตามการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า รูปแบบการกํากับติดตามการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครอบคลุมถึงหลักการท่ีประกอบด้วย หลักการกํากับติดตามแบบ
เครือข่าย และการนิเทศกํากับติดตาม กระบวนการกํากับติดตามนโยบายและแผน กํากับติดตามตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ กํากับติดตามเครื่องมือการปฏิบัติการ การประเมินภาคสนาม การให้คําแนะนําแก้ไขการปฏิบัติงาน และ
การพัฒนาปรับปรุงงาน และสอดคล้องกับการศึกษาของ Patricai, B. (1994) ท่ีพบว่า การประกันคุณภาพ
การศึกษาและการควบคุมการประเมินถือเป็นสิ่งสําคัญ ซ่ึงต้องดําเนินการไปอย่างมีเหตุผล มีกระบวนการท่ี
ชัดเจน และการศึกษาของ Sander, J.R. (1995) ท่ีพบว่า ระบบการประเมินยังขาดการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร การมีส่วนร่วมในการประเมินและยังไม่มีแผนการประเมิน กระบวนการประเมินว่ารูปแบบที่กําลัง
ดําเนินการอยู่มีคุณภาพได้มาตรฐานหรือไม่  
   กลยุทธ์ท่ี 8 พัฒนาผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
อย่างต่อเนื่องเป็นวัฒนธรรมองค์กร ท้ังนี้เพราะเป็นกลยุทธ์ท่ีจะช่วยให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งด้านการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษารู้ทิศทางรู้แนวปฏิบัติของตน มี
ขอบเขตมีเกณฑ์ท่ีชัดเจน สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานจนเป็นวิถีการ
ปฏิบัติงานปกติและดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องจนเปน็วัฒนธรรมขององค์กรคุณภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Khianchanat, L. (2014, pp.125-129) ที่ได้ศึกษาเร่ือง วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30  พบว่า 1) ระดับวัฒนธรรม
องค์การโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลตอ่การ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้แก่   
(1) ด้านความมีคุณภาพ (2) ด้านความเอื้ออาทร (3) ด้านการมอบอํานาจ (4) ด้านการตัดสินใจ                   
(5) ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 

2. การขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนอง
สะแก โดยการนํากลยุทธ์ท่ีพัฒนาขึ้นสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมที่กําหนดไว้ใน

 
 

แผนปฏิบัติการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดตามคู่มือการดําเนินงาน
และปฏิทินปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประเมินผลการทดลองใช้ตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์ 
โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบประเมินผลการทดลองใช้กลยุทธ์ โดยคณะกรรมการผู้ประเมินท้ังภายในสถานศึกษาและ
คณะกรรมการผู้ประเมินภายนอกที่มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่า 
ผลการประเมินตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับดีขึ้นไปทุกตัวชี้วัด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า        
กลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีพัฒนาข้ึน มีความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงกลยุทธ์ท่ีมีระดับคุณภาพของการปฏิบัติ อยู่ในระดับดีเย่ียม   
ได้แก่ กลยุทธ์เสริมสร้างระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาและบริบทของสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยสถานศึกษาได้จัดทําคู่มือประกอบการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว้
อย่างชัดเจนและใช้คู่มือประกอบการดําเนินงานของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่าง
แก่สถานศึกษาอ่ืนได้ สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ Basic Education Commission, the Office. (2012, 
p.57) ท่ีพบว่า สถานศึกษาท่ีมีความพร้อมและยึดมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นแนวทางการดําเนินงาน 
ตลอดจนมีแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของสถานศึกษา จะส่งผลให้การดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับ Saiyod, D. (2008, p.65) ท่ีพบว่า สหกรณ์
ประสบผลสําเร็จในการจัดทําแผนกลยุทธ์บรรลุผล ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซ่ึงเกิดจากแรงผลักดัน
ของผู้จัดการสหกรณ์และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
 

ข้อเสนอแนะ      
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้   

 1. สถานศึกษาควรดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของ
องค์กรว่ามี จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือไม่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมากควร
มีการปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่งก่อนนํากลยุทธ์ท่ีได้จากการวิจัยในครั้งน้ีไปใช้ 
  2. สถานศึกษาควรกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดความสําเร็จท่ี
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของสถานศกึษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป  
   1. ควรจัดทําวิจัยในเรื่องการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างย่ังยืน  
   2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
   3. สถานศึกษาแต่ละแห่งควรมีการศึกษาวิจัยองค์กร เพ่ือจัดทํากลยุทธ์ของสถานศึกษาให้สอดคล้อง 
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันกระบวนการทอเสื่อกก ปัญหา และความต้องการในการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มทอเสื่อกก ตําบลคําไผ่ อําเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร           
2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มทอเสื่อกกตําบลคําไผ่ อําเภอ      
ไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มทอเสื่อกกตําบลคําไผ่ อําเภอ 
ไทยเจริญ จังหวัดยโสธร การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณท่ีใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสื่อกก จํานวน 100 คน ได้มาโดยการใช้สูตรของ W.G.Cochran (เนื่องจากไม่ทราบจํานวนท่ี
แน่นอนของประชากรท่ีบริโภคผลิตภัณฑ์เสื่อกกเนื่องจากไม่มีการจดบันทึกผูซ้ื้อผลิตภัณฑ์เสื่อกก) การเก็บข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื่อกกและผลิตภัณฑ์เสื่อกกท่ีผู้บริโภคต้องการ การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการใช้สถิติ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถ่ี และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษากับ
กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื่อกก ซ่ึงประกอบด้วย กรรมการกลุ่ม
ทอเสื่อกก และสมาชิกกลุ่มทอเสื่อกก จํานวน 10 คน และกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
เสื่อกก ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตําบลคําไผ่ พัฒนาการอําเภอไทย
เจริญ เกษตรอําเภอไทยเจริญ และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสื่อกก จํานวน 50 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
เก็บข้อมูลโดยการจัดประชุมระดมความคิดเห็น การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า 1) ภูมิปัญญาการทอเสื่อกกของ
กลุ่มทอเสื่อกกตําบลคําไผ่ เป็นวิถีชาวบ้านท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น โดยการลงมือปฏิบัติ                
การสังเกตการณ์ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  และการวิเคราะห์ จนเกิดเป็นภูมิปัญญาและถ่ายทอดโดยการนํา
ภูมิปัญญาดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการทอเส่ือกก 2) การทอเส่ือกกลายขิด เกิดจากการดัดแปลงฟืม และไม้ลาย 
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