
 
การมีสวนรวมของบคุลากรในการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนนายเรืออากาศ  สังกัดกองทัพอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 

ศุภาพร  ถาวรวงศ 
 
 
 
 
 
 
 

สารนิพนธนี้เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 

พ.ศ.2553 

DPU



 
THE PARTICIPATION OF PERSONNEL IN OPERATIONS  

TO IMPLEMENT EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE OF  
ROYAL THAI AIRFORCE ACADEMY, ROYAL THAI AIRFORCE 

 
 
 
 
 

SUPHAPHORN  THAVORNWONG 
 
 
 
 
 
 

A Thematic Paper Submitted in Partial of the Requirements  
For the Degree of Master of Education 
Department of Education Management 

Graduate School, Dhurakij Pundit University 
2010 

DPU



จ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 
    สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงอยางสมบูรณ  ไดดวยความกรุณาอยางสูงจาก รอง
ศาสตราจารย ดร.กลา  ทองขาว  ประธานกรรมการการสอบและผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชาการจัดการการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  ผูชวยศาสตราจารย    
ดร.ไพโรจน  กล่ินกุหลาบ  และอาจารยโชติ  แยมแสง  อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ  ทําใหผูศึกษา
ไดรับความรูและความเขาใจ  และไดรับคําแนะนําท่ีกอใหเกิดประโยนชในการทําสารนิพนธคร้ังนี้ 
    ผูศึกษาขอขอบพระคุณ  นาวาอากาศเอก อัชฌา  แยมเกษร  หัวหนากองประกัน
คุณภาพการศึกษา  กองบัญชาการ  โรงเรียนนายเรืออากาศ  และนาวาอากาศตรีหญิง ศุวัชรีย  งูพิมาย  
ชวยราชการกองประกันคุณภาพการศึกษา  กองบัญชาการ  โรงเรียนนายเรืออากาศ  ท่ีกรุณาเปน
ผูเช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  และใหความอนุเคราะหในการศึกษาขอมูลของ
โรงเรียนนายเรืออากาศ  จนสามารถดําเนินการไดเสร็จเรียบรอย  และลุลวงไปดวยดี 
    ขอขอบพระคุณ  อาจารยโชติ  แยมแสง  ท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา  ตรวจสอบความถูก
ตองตาง ๆ ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
    ขอขอบคุณเจาของเอกสาร  บทความ  ตํารา  หนังสือทุกทานท่ีผูศึกษาใชในการ
สืบคน  ขอขอบพระคุณครอบครัวและเพื่อน ๆ ท่ีคอยใหการชวยเหลือ  และคําปรึกษาที่ดีมาตลอด  
จนสามารถทําใหสารนิพนธเลมนี้สําเร็จ  และทําใหผูศึกษาจบการศึกษาดวยดี 
 
 

ศุภพร  ถาวรวงศ 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

DPU



ฉ 
 

สารบัญ 
 

 หนา 
บทคัดยอภาษาไทย.............................................................................................................. 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ......................................................................................................... 
กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................... 
สารบัญ................................................................................................................................ 
สารบัญตาราง...................................................................................................................... 
สารบัญภาพ......................................................................................................................... 
บทท่ี  
        1.  บทนํา..................................................................................................................... 
 1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา......................................................... 
 1.2  คําถามงานวิจยั................................................................................................
 1.3  วัตถุประสงคของการวิจัย................................................................................ 
 1.4  ขอบเขตของการวิจยั.......................................................................................
 1.5  กรอบแนวคิดในการวจิยั................................................................................. 
              1.6  นิยามศัพทเฉพาะ............................................................................................ 
 1.7  ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ........................................................................ 
        2.  แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเกีย่วของ............................................................... 
 2.1  แนวคิดเกีย่วกับการมีสวนรวม........................................................................ 
 2.2  แนวคิดเกีย่วกับการประกันคุณภาพการศึกษา................................................. 
 2.3  ระบบวงจรคุณภาพ PDCA กับการประกันคุณภาพ 
                     และการมีสวนรวมของบุคลากร..................................................................... 
 2.4  การประกนัคุณภาพการศึกษาของกองทัพ...................................................... 
 2.5  เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ.......................................................................   
        3.  ระเบียบวิธีวิจยั........................................................................................................ 
 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง............................................................................. 
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั................................................................................. 
 3.3  การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา............................................................... 
 3.4  วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล............................................................................... 

ฆ 
ง 
จ 
ฉ 
ซ 
ฌ 
 

1 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
5 
6 
6 

10 
 

11 
23 
31 
33 
33 
33 
34 
35 

DPU



ช 
 

สารบัญ(ตอ) 
 

 หนา 
             3.5  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจยั....................................................... 
4.  ผลการวิเคราะหขอมูล........................................................................................................ 
 4.1  ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม...........................
 4.2  ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหเกีย่วกับระดับการปฏิบัติในการมีสวนรวม 
                                   ของบุคลกร……………………………….…………………...……... 
 4.3  ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอนแนะจากแบบสอบถาม      
                                   ท่ีผูตอบแบบสอบถามมาน้ัน  มีขอเสนอแนะดังนี้................................ 
5.  สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ.............................................................. 

5.1  สรุปผลการศึกษา................................................................................................ 
 5.2  อภิปรายผล......................................................................................................... 
 5.3  ขอเสนอแนะ....................................................................................................... 
             5.4  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังตอไป..................................................................... 
บรรณานุกรม........................................................................................................................... 
ภาคผนวก................................................................................................................................ 
        ภาคผนวก ก  หนังสือขอความอนุเคราะหการตรจวสอบเคร่ืองมือ 
                           และหนงัสือขอความอนญุาตเก็บรวบรวมขอมูล.......................................... 
        ภาคผนวก ข  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั............................................................................ 
ประวัติผูเขียน.......................................................................................................................... 
 

35 
36 
37 
 

38 
 

44 
45 
45 
46 
46 
47 
48 
52 
 

53 
57 
63 

 

DPU



ซ 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี   หนา 
        1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย.......................................................................................   
        4.1  จํานวนและคารอยละของลักษณะทางประชากรศาสตรของบุคลากร 
        โรงเรียนนายเรืออากาศ………………………………………………………… 
 4.2  โดยภาพรวมการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนนิงานการประกัน 
        คุณภาพการศึกษา................................................................................................. 
 4.3  การมีสวนรวมของบุคลากรในดานการวางแผนการประกัน 
        คุณภาพการศึกษา................................................................................................. 
 4.4  การมีสวนรวมของบุคลากรในดานการดําเนินงานการประกัน 
        คุณภาพการศึกษา................................................................................................. 
 4.5  การมีสวนรวมของบุคลากรในดานการตรวจสอบผลการดําเนินงานการ 
               ประกันคุณภาพการศึกษา..................................................................................... 
 4.6  การมีสวนรวมของบุคลากรในดานการปรับปรุงระบบการประกัน 
        คุณภาพการศึกษา................................................................................................. 
 

3 
 

37 
 

39 
 

40 
 

41 
 

42 
 

43 

 
 

  
  

 
         

DPU



ฌ 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี   หนา 
        2.1  การทํางานของวงจร PDCA…………………………………………….…….… 
 2.2  แผนผังระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
       โรงเรียนนายเรืออากาศ......................................................................................... 
 2.3  โครงสรางคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา………………..………...… 
 2.4  แสดงกรอบการดําเนนิงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา………. 
 

22 
 

27 
30 
30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DPU



ฆ 
 
ช่ือเร่ืองสารนิพนธ การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกนัคุณภาพ 

การศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ  สังกัดกองทัพอากาศ 
ช่ือผูเขียน  ศุภพร  ถาวรวงศ 
อาจารยท่ีปรึกษา  อาจารยโชติ  แยมแสง 
สาขาวิชา  การจัดการการศึกษา 
ปการศึกษา  2553 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ  และศึกษาขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ  โดยประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  
ไดแก  ผูบริหาร  และอาจารย  ในโรงเรียนนายเรืออากาศ  จํานวน 120 คน  กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาคร้ังนี้  ไดแก  ผูบริหาร  และอาจารย  ในโรงเรียนนายเรืออากาศ  จํานวน  80 คน  ไดมา
โดยวิธีการสุมอยางงาย  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  การวิเคราะหขอมูล  
ใชคารอยละ (Percentage)  คาเฉล่ีย (Mean)  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และการวิเคราะห
เนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบวา สถานภาพท่ัวไปของบุคลากรสวนใหญเปนเพศชาย  มีระดับช้ันยศ 
นาวาอากาศโท  อายุระหวาง 36-45 ป  มีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาโท   
 การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ท้ังดานการ
มีสวนรวมในการวางแผน  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  การมีสวนรวมในการตรวจสอบผล
การดําเนินงาน  และการมีสวนรวมในการปรับปรุงระบบ  โดยภาพรวมและเปนรายดานอยูในระดับ
ปานกลาง 
 ขอเสนอแนะ  ควรจัดอบรมสัมมนาใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อใหเกิดทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติ  ควรปรับเกณฑมาตรฐานตัวช้ีวัด
บางตัวใหเหมาะสมกับสถาบันเฉพาะทาง  และควรใหบุคลากรทุกระดับช้ันในองคกรมีสวนรวมใน
การดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
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บทที่ 1   
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมา  และความสําคัญของปญหา 
     รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540  มาตรา 81  ไดกําหนดใหรัฐตองจัด
การศึกษา  อบรม  และสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษา  อบรมใหเกิด  “ ความรูคูคุณธรรม ”  และ
จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ  ซ่ึงนําไปสูพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  
และแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2545  กอใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา  คร้ังใหญท่ีมุงเนนคุณภาพ
การศึกษา  คือ  ไดกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพ  และ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 : มาตรา 47)  ผลจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  
หมวด 6  วาดวยเรื่องมาตรฐาน  และการประกันคุณภาพการศึกษากําหนดไวใน  มาตรา 47  ใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน  และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ระบบ
หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  มาตรา 
48  ใหหนวยงานตนสังกัด  และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน  เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา 49  ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  มีฐานะเปนองคกรมหาชน  ทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ  วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา  เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของถานศึกษา  
โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการ  และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ  ตามท่ีกําหนดไว
ในพระราชบัญญัตินี้  ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งคร้ัง
ในทุกหาปนับต้ังแตการประเมินคร้ังสุดทาย  และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและ
สาธารณชน  มาตรา 50  ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ  ท่ีมี
ขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษาตลอดจนใหบุคลากร  คณะกรรมการของสถานศึกษา  รวมท้ัง
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ผูปกครองและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษา  ใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนท่ีพิจารณาเห็นวา
เกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา  ตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  หรือบุคคล  หรือหนวยงานภายนอกท่ีสํานักงานดังกลาวรับรองท่ีทําการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น  มาตรา 51  ในกรณีท่ีผลการประเมินภายนอกของ
สถานศึกษาใด  ไมไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด  ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาจัดทําขอเสนอแนะ  การปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด  เพื่อใหสถานศึกษา
ปรับปรุงแกไขภายในระยะท่ีกําหนด  หากมิไดดําเนินการดังกลาว  ใหสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา  รายงานตอคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา  หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไข 
 สรุปไดวา  การประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกลไกลสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  เพราะเปนระบบท่ีสรางความมั่นใจไดวาสถานศึกษาจัดการศึกษาไดคุณภาพตาม
มาตรฐาน  ผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร
กําหนดและสังคมตองการ  ดังนั้น  หนวยงานและผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายจะตองมีสวนรวมและ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามภาะรับผิดชอบอยางเปนระบบ  และมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหผูเรียน
มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
 ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือออากาศ  ไดแตงต้ัง
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน  เพื่อทําหนาท่ีอํานวยการและใหจัดต้ังสํานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของแตละหนวยข้ึน  เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หนวยข้ึนตรง  และประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ
อากาศ 
 ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนนายเรืออากาศ  ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดสามารถนําไปสูการ
ปรับปรุงและพัฒนาใหมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
  
1.2  คําถามงานวิจัย 
 การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ของ
โรงเรียนนายเรืออากาศ  เปนอยางไร 
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1.3  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.3.1  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนนายเรืออากาศ 
 1.3.2  เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนาย
เรืออากาศ 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ  ดังนี้   
  ขอบเขตดานเน้ือหา  โดยดัดแปลงจากระบบวงจรคุณภาพ (PDCA)  ของ ดร.เดม่ิง 
(Dr.Edwards Deming)  มีขอบเขต  4 ดาน คือ 
 1.4.1  ดานการมีสวนรวมในการวางแผน (Plan - P) 
 1.4.2  ดานการมีสวนรวมในการดําเนินงาน (Do - D) 
 1.4.3  ดานการมีสวนรวมในการตรวจสอบ (Check - C) 
 1.4.4  ดานการมีสวนรวมในการปรับปรุงระบบ (Act - A) 
  ขอบเขตดานประชากร  ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก  ผูบริหาร  และอาจารย  
ในโรงเรียนนายเรืออากาศ  จํานวน  120 คน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  ไดแก  ผูบริหาร  
และอาจารย  ในโรงเรียนนายเรืออากาศ  จํานวน  80 คน   
 

1.5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                                                                                

การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

1. การมีสวนในการวางแผน 
2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
3. การมีสวนรวมในการตรวจสอบ 
4. การมีสวนรวมในการปรับปรุงระบบ 

 
ตารางท่ี 1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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1.6  นิยามศัพทเฉพาะ 
 การมีสวนรวม  หมายถึง  การท่ีบุคคลตัดสินใจอยางมีเหตุและผลเขารวมเปนสวนหนึ่ง
ในกิจกรรม  หรือกระบวนการอยางใดอยางหน่ึงของกิจกรรม  หรือหนวยงานและมีโอกาสท่ีจะ
แสดงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะตาง ๆ  รวมตัดสินใจ  รวมลงมือปฏิบัติตลอดจนการรวมติดตาม
ประเมินผล  สนับสนุนการดําเนินงานตาง ๆ  ใหบรรลุถึงผลท่ีพึงประสงค  ท้ังนี้การมีสวนรวม
เปนไดท้ังแบบปจเจกบุคคล  และการมีสวนรวมของกลุม 

     การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การดําเนินกิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใด ๆ 
เกี่ยวกับการศึกษา  ท่ีไดดําเนินการตามระบบและแผนงานท่ีวางไว  อันจะกอใหเกิดความมั่นใจใน
ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีกําหนด 

    ระบบคุณภาพ  หมายถึง  กระบวนการการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีมี
การวางแผนดําเนินการ  การดําเนินการ  การควบคุม  และการประเมินคุณภาพท่ีเช่ือมโยง
ความสัมพันธระหวางองคประกอบ  หรือปจจัยสําคัญในการจัดการศึกษา  มีองคกรรับผิดชอบมี
ข้ันตอนการดําเนินงานมาตรการปฏิบัติ เทคนิคขอมูลและดัชนีบงช้ีคุณภาพการดําเนินงาน 
 คุณภาพการศึษา  หมายถึง  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามปณิธานและภารกิจการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 โรงเรียนนายเรืออากาศ  เปนสถาบันการศึกษาทางทหารในระดับอุดมศึกษา  ของ
กองทัพอากาศ  ตั้งอยูท่ีเขตสายไหม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ผูท่ีศึกษาในโรงเรียนนายเรืออากาศ  
เรียกวา  นักเรียนนายเรืออากาศ (นนอ.) 
 การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ  หมายถึง  การรับรองวา
โรงเรียนนายเรืออากาศไดปฏิบัติงานท่ีเปนระบบแบบแผนและตอบสนองภารกิจ  และไดผลผลิต 
คือ  นายทหารสัญญาบัตรตรงตามตองการของกองทัพ 
 อาจารย   หมายถึง  บุคลากรซ่ึงทําหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัยในสาขา
ตางๆ  ในโรงเรียนนายเรืออากาศ 
 ผูบริหาร  หมายถึง  ผูดํารงตําแหนงทางการบริหารของสถานศึกษา  และผูอํานวยการ
กองตางๆ  ในโรงเรียนนายเรืออากาศ  ไดแก  ผูบัญชาการโรงเรียน  รองผูบัญชาการโรงเรียน  
เสนาธิการโรงเรียน  ผูอํานวยการกอง  รองผูอํานวยการกอง  หัวหนาภาควิชา  รองหัวหนาภาควิชา    

     หนวยงาน  หมายถึง  หนวยข้ึนตรงในโรงเรียนนายเรืออากาศ  เปนหนวยงานท่ี
ปฏิบัติงานของขาราชการโรงเรียนนายเรืออากาศ  แบงตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย  จําแนกเปน 
  -  หนวยงานฝก / ศึกษา  หมายถึง  หนวยข้ึนตรงท่ีมีภารกิจในการฝก  และจัดการ
ศึกษาใหกับนักเรียนทหาร  ไดแก  สวนการศึกษา  กรมนักเรียน  และกองพลศึกษา 
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  -  หนวยงานสนับสนุน  หมายถึง  หนวยข้ึนตรงท่ีมีภารกิจในงานบริการ  และ
สนับสนุนงานดานการฝกและการจัดการศึกษา  ไดแก  กองพยาบาล  กองสถิติและประเมินผล 
 การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  
บุคลากรในหนวยงานไดรวมกันรับผิดชอบในกิจกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงาน  โดยมีข้ันตอนการดําเนินงานทั้งหมด  4 ข้ันตอน  ตามวงจรระบบพัฒนาคุณภาพ 
(PDCA)  คือ 
 การมีสวนรวมในการวางแผน  หมายถึง  การท่ีบุคคลเขารวมประชุม  วางแผน  จัดทํา
แผน  กําหนดแนวคิด  แนวทาง  และรูปแบบวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  หมายถึง  การท่ีบุคคลเขาไปรวมปฏิบัติงาน  โดย
อาศัยแนวทางตามแผนประกันคุณภาพ  และทําความเขาใจเกี่ยวกับขอกําหนดการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามแนวทางท่ีวางไว  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
 การมีสวนรวมในการตรวจสอบ หมายถึง  การที่บุคคลเขาไปรวมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน  และการตรวจประเมินผลงาน  เพื่อดูวาการดําเนินงานตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว
มากนอยเพียงใด 
 การมีสวนรวมในการปรับปรุงระบบ  หมายถึง  การท่ีบุคคลเขาไปรวมในการปรับปรุง
และแกไขขอผิดพลาด  เพื่อพัฒนาใหดียิ่งข้ึน 
  
1.7  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
      1.7.1  มีสารสนเทศเก่ียวกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ   
 1.7.2  นําผลจากการวิจัยและขอเสนอแนะ  ไปพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ   
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
    การวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ของโรงเรียนนายเรืออากาศ  สังกัดกองทัพอากาศ  ผูวิจัย
ไดคนควาขอมูลจากเอกสาร  ตํารา  บทความ  และงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ดังนี้ 
 2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
 2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.3  ระบบวงจรคุณภาพ PDCA กับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.4  การประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ 
 2.5  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  
2.1   แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม 
 แสวง  รัตนมงคลมาศ (2543 : 2-3)  ไดกลาวถึงการมีสวนรวม  หมายถึง 
 1.  กระบวนการซ่ึงมวลชนเขามามีสวนเกี่ยวของในข้ันตอนตาง ๆ  ของกิจกรรมสวน
รวม 
 2.  มวลชนท่ีเขารวมไดใชความพยายามบางอยางสวนตัว  เชน  ความคิด  ความรู  
ความสามารถ  แรงงาน  ตลอดจนทรัพยกรของตนตอกิจกรรมนั้น ๆ  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งการ
เกี่ยวของของมวลชนในกิจกรรมตาง ๆ  จะมี  2 ดาน  คือ   
           2.1  ดานคิดหรือกําหนดนโยบาย  จําแนกเปน  3 ระดับ คือ 
       2.1.1  มวลชนเปนเพียงผูใหขอมูลขาวสาร  ขอคิดเห็น 
        2.1.2  มวลชนมีสวนแบงในอํานาจการตัดสินใจ 

     2.1.3  มวลชนเปนผูกําหนดนโยบาย 
           2.2  ดานทําหรือดานดําเนินการตามแผนนโยบาย  จําแนกได  3 ระดับ คือ 
       2.2.1  รวมกําหนดเปาหมาย  แผนงาน 
       2.2.2  รวมดําเนินการในกระบวนการจัดการ 
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       2.2.3  รวมหนุนชวยทรัพยากรการบริหาร 
 ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ  (2531 : 623-624)  ไดใหความหมายการมีสวนรวมไววา  หมายถึง  
การเขาไปเกี่ยวของกับการเลือกต้ังผูนําหรือผูบังคับบัญชา  การเขาไปมีเสียงในการกําหนดนโยบาย  
และการนํานโยบายไปปฏิบัต  รวมท้ังการเขาไปมีสวนรวมในการพิจารณาดูแลผลกระทบนโยบาย  
เพื่อนํามาแกไขปรับปรุงเปนนโยบายใหมในครั้งตอไปดวย 
 วรรณวิไล  วรวิกโฆษิก  (2540 : 17-18)  ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวาเปน
กระบวนการที่เกี่ยวของกับบุคคล  หรือกลุมบุคคล  อาจมีความเกี่ยวของท้ังทางดานจิตใจ  อารมณ  
และสังคม  ซ่ึงจะเปนเหตุใหเกิดการมีสวนรวมในการคิดริเร่ิม  ตัดสินใจ  วางแผนปฏิบัติ  ตลอดจน
ติดตาม  และประเมินผล  เพื่อบรรลุถึงเปาประสงค 
 ศิริเพ็ญ  เนื่องจํานงค (2542 : 10)  ไดใหความหมายของการนมีสวนรวมวา  หมายถึง  
ความรวมมือของปจเจกบุคคล  หรือกลุมคนท่ีเห็นพองตองกันและเขารวมรับผิดชอบ  หรือเขารวม
กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม  เพื่อดําเนินงานการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีตองการ
ดวยความสมัครใจ  โดยกระทําผานกลุมหรือองคกร  เพื่อใหบรรลุถึงการเปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงค 
  ไพรัตน   เตชะรินทร  (2527 : 12)  กลาวถึงข้ันตอนการมีสวนรวมในการดําเนินให
บรรลุวัตถุประสงคและนโยบายพัฒนาท่ีกําหนดไว  คือ       
 1.  รวมทําการศึกษา  คนควาปญหา  และสาเหตุท่ีเกิดข้ึนในชุมชนรวมตลอดถึงความ
ตองการของชุมชน 
 2.  รวมคิดหาและสรางรูปแบบ  และวิธีการพัฒนา  เพ่ือแกไขและลดปญหาของชุมชน  
เพื่อสรางสรรส่ิงใหมท่ีเปนประโยชนตอชุมชนหรือสนองความตองการของชุมชน  
 3.  รวมวางนโยบาย  หรือแผนงาน  หรือโครงการ  หรือกิจกรรม  เพื่อขจัดและแกไข
ปญหาและสนองความตองการของชุมชน 
 4.  รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
 5.  รวมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงาน   พัฒนาใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 6.  รวมลงทุนในกิจกรรมโครงการชุมชน  ตามขีดความสามารถของตนเองและของ
หนวยงาน 
 7.  รวมปฏิบัติตามนโยบาย  แผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมาย 
 8.  รวมควบคุม  ติดตาม  ประเมินผลและรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ทําไว  
ท้ังโดยเอกชน  และรัฐบาลใหใชประโยนชไดตลอดไป 
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 จันทรเพ็ญ  จินตนกูล (2549)  ศึกษาวิจัยเร่ือง  การมีสวนรวมของขาราชการครูในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระนอง  
ผลการวิจัยพบวา  ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียน  สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาระนอง ท้ัง 3 ดาน  ในภาพรวมอยูในระดับมาก  การ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของขาราชการครูตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพในโรงเรียน  จําแนกตามเพศ  ประสบการณทํางาน  ระดับการศึกษา  และขนาดของ
สถานศึกษาพบวาขาราชการครูท่ีมีเพศแตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานประกันคุรภาพในโรงเรียนไมแตกตางกัน  ขาราชการครูท่ีมีอายุแตกตางกันมีความ
คิดเห็นตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพในโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 อรพร  สดใส (2549)  ศึกษาวิจัยเร่ือง  ความรู  ทัศนคติ  และการมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา  
ผลการวิจัยพบวา  บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษษในภาพรวมอยูในระดับมาก  สวนทัศนคติและการมีสวนรวมเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  สําหรับบุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรท่ีมีเพศ  และสถานภาพการทํางานท่ีแตกตางกันมีความรู  ทัศนคติ  และการมีสวนรวม
ในการประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางอยูในระดับปานกลาง  บุคลากรคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรท่ีมีระดับการศึกษาและระยะเวลาการมีปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันมีความรู  ทัศนคติ  และ
การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกันอยูในระดับนอย 
 จึงสรุปไดวา  การมีสวนรวม  หมายถึง  การท่ีบุคคลตัดสินใจอยางมีเหตุและผลเขารวม
เปนสวนหนึ่งในกิจกรรม  หรือกระบวนการอยางใดอยางหนึ่งของกิจจกรรม  หรือหนวยงานและมี
โอกาสท่ีจะแสดงความคิดเห็น  ขอเสนอแนะตาง ๆ  รวมตัดสินใจ  รวมลงมือปฏิบัติตลอดจนการ
รวมติดตามประเมินผล  สนับสนุนการดําเนินงานตาง ๆ  ใหบรรลุถึงผลท่ีพึงประสงค  ท้ังนี้การมี
สวนรวมเปนไดท้ังแบบปจเจกบุคคล  และการมีสวนรวมของกลุม 
 รูปแบบและขั้นตอนของการมีสวนรวม 
 โคเฮนและอัฟฮอฟฬ  (Cohen & Uphoff, 1980)  ไดแบงรูปแบบของการมีสวนรวม  
แบงออกเปน  4 รูปแบบ คือ 
 1.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making)  ประกอบดวย  3 ข้ันตอน  คือ  
การริเร่ิมตัดสินใจ  การดําเนินการตัดสินใจ  และการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม 
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 2.  การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม  (Implementation)  การเขารวมโดยการใหการ
สนับสนุนทางดานทรัพยากรการเขารวมในการบริหารและการใหความรวมมือ 
 3.  การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  (Benefits)  เปนไดท้ังผลประโยชนทางวัตถุ  
ผลประโยชนทางสังคม  หรือผลประโยชนทางบุคคล 
 4.  การมีสวนรวมในการประเมินผล  (Evaluation)  เปนการควบคุมและการตรวจสอบ
การดําเนินกิจกรรมท้ังหมด  และเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป  
 องคการสหประชาชาติ (United Nation, 1981 p.8)  ไดสรุปรูปแบบและระดับการมีสวน
รวมของประชาชนในโครงการพัฒนาวามี 3 รูปแบบใหญ คือ 
       1.  การมีสวนรวมแบบเปนไปเอง (Spontaneous)  ซ่ึงเปนการรวมโดยอาสามัคร  หรือ
การรวมตัวกันข้ึนเพื่อแกไขปญหาของตนเอง  โดยเปนการกระทําท่ีมิไดรับความชวยเหลือจาก
ภายนอก 
       2.  การมีสวนรวมแบบชักจูง (Induced)  เปนการเขารวมโดยความตองการความ
เห็นชอบ  หรือการสนับสนุนจากรัฐบาล 
       3.  การมีสวนรวมแบบบังคับ (Corccivcd)  ซ่ึงเปนผูมีสวนรวมภายใตการดําเนิน
นโยบายของรัฐบาลภายใตการจัดการของเจาหนาท่ีรัฐ  หรือโดยการบังคับโดยตรง 
 จากแนวคิดและหลักการประกันคุณภาพการศึกษา  และทฤษฎีการมีสวนรวมทําให
สามารถกําหนดรูปแบบการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร   ประกอบดวย 
 1.  การวางแผน (Plan - P)  มีการกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ  วัตถุประสงค  เปาหมาย  
แผนปฏิบัติการประจําป  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  
แผนประเมินคุณภาพการศึกษา  แผนงบประมาณ  รวมท้ังการประชาสัมพันธใหบุคลากรมีความ
ตระหนักและพรอมในการรวมดําเนินงาน 
 2.  การดําเนินงาน (Do - D)  โดยใหบุคลากรที่มีหนาท่ีรับผิดชอบแตละหนวยงาน  
รวมกันดําเนินงานตามแผนท่ีจัดทําไวใหบรรลุเปาหมายมีการกํากับติดตาม  การนิเทศงานเพื่อการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3.  การตรวจสอบ (Check - C)  เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการพัฒนา  มีข้ันตอนการ
ดําเนินงาน คือ  วางแผนการตรวจสอบประเมิน  ตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามผลการดําเนินการ  มี
การตรวจสติดตามคุณภาพตามแผน  มีการตรวจเก็บรวบรวมขอมูล  มีการวิเคราะหขอมูล  มีการ
รายงานผลการตรวจใหผูรับผิดชอบและผูบริหารทราบ 
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 4.  การปรับปรุงระบบ (Act - A)  เม่ือผูตรวจทํารายงานสงใหคณะกรรมการท่ี
รับผิดชอบไดวิเคราะห  สังเคราะห  แปลขอมูลแลว  ใหนําผลของผูปฏิบัติงานมาประเมิน  ปรับปรุง
การปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ  
 5.  การจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําป  (Self Assessment Report / 
Annual Report) เพ่ือเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถานศึกษา และเพ่ือใชเปน
รายงานของสถานศึกษา สําหรับการรับประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
 จากแนวคิดในเร่ืองรูปแบบของการมีสวนรวม  ผูวิจัยไดประมวลผลเรื่องรูปแบบการมี
สวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ  
เปน 4 ลักษณะตอไปนี้  
 (1)  การมีสวนรวมในการวางแผน  หมายถึง  การท่ีบุคคลเขาไปรวมในการกําหนด
เปาหมาย  ทิศทาง  และวิธีการในการดําเนินงานและพัฒนาระบบคุณภาพ   
 (2)  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  หมายถึง  การที่บุคคลเขาไปรวมในการนําแผน
ไปใชในการปฏิบัติงาน  หรือการดําเนินงานตามระบบหรือแนวทางท่ีวางเอาไว  เพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย 
 (3)  การมีสวนรวมในการตรวจสอบ หมายถึง  การท่ีบุคคลเขาไปรวมในการติดตาม  
ตรวจสอบ  และประเมินผลงานที่ปฏิบัติ  เพื่อตรวจสอบวาไดดําเนินงานตรงตามมาตฐานท่ีกําหนด
ไวหรือไม 
 (4)  การมีสวนรวมในการปรับปรุงระบบ  หมายถึง  การท่ีบุคคลเขาไปรวมในการแกไข
ปรับปรุงระบบ  อันเนื่องมาจากระบบนั้นไมสามารถทําใหบรรลุเปาหมาย  หรือเปนการพัฒนาใหดี
ยิ่งข้ึน  เพื่อใชเปนแนวในการปฏิบัติงานตอไป 
 
2.2  แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2544 : 7)  ไดใหความหมายของการประกัน
คุณภาพการศึกษาวา  หมายถึง  การบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง  ท้ังนี้เพื่อเปนการสรางความม่ันใจใหผูรับบริการ
ทางการศึกษาโดยตรง  ผูบริการโดยออมและสังคมโดยรวมวา  การดําเนินงานของสถานศึกษาจะมี
ประสิทธิภาพ  ทําใหผูเรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ี
กําหนด 
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 กรมยุทธศึกษาทหาร  กองบัญชาการทหารสูงสุด (2543 : 1)  ไดใหความหมายของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ  หมายถึง  กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีจําเปนตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง  เพื่อประกันวาคุณภาพการศึกษาไดรับการรักษาไว  และสงเสริมเพ่ิมพูนการประกัน
คุณภาพการศึกษา  รวมถึงกิจกรรมหรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ท่ีหากไดดําเนินการตามระบบและ
แผนงานท่ีวางไวแลวจะทําใหเกิดความม่ันใจไดวาจะไดผลผลิตของการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ซ่ึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพแบงออกเปน 2 ระดับ 
คือ  การศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  และการศึกษาต้ังแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป  
 สมศักดิ์  สินธุระเวชญ (2541 : 32)  ใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไว
วาเปนกระบวนการท่ีจะผลักดันใหปจจัยตางๆ มีคุณภาพและนําไปสูการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
อยางแทจริง 
 จากแนวความคิดเร่ืองความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาขางตนผูวิจัยสรุปได
ว า   การประกันคุณภาพการศึกษา   หมายถึง   การดํ า เนินกิจกรรมหรือแนวปฏิบัติของ
สถาบันการศึกษา  ท่ีมีระบบและกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบ  และการประเมินการดําเนินงาน
ในแตละองคประกอบคุณภาพมาตรฐาน  ตามดัชนีบงช้ีท่ีสถาบันการศึกษากําหนดเพ่ือเปน
หลักประกัน  และสรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนเกี่ยวของวาสถาบันการศึกษา  จะพัฒนาใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูครบถวนตามคุณภาพ  มาตรฐานการศึกษาเปนท่ียอมรับของสังคม  และเปนผลผลิต
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
2.3  ระบบวงจรคุณภาพ  PDCA  กับการประกันคุณภาพและการมีสวนรวมของบุคลากร  
 วงจร PDCA  เปนระบบวงจรคุณภาพ  ซ่ึงประกอบดวย  4 ข้ันตอนดังนี้ 
 1.  P (Plan) -  การวางแผน  เพ่ือกําหนดวัตถุประสงคและต้ังเปาหมายการวางแผนกลยุทธวาจะ
ทําอยางไร  ท่ีไหน  โดยใคร  เม่ือไร  และดวยวิธีใด 
 2.  D (Do) -  การดําเนินงาน  หรือการทําความเขาใจกอนลงมือปฏิบัติตามแผน 
 3.  C (Check) -  กรตรวจสอบ  เปนการตรวจสอบเพื่อยืนยันความกาวหนา  หรือผลการปฏิบัติ
โดยเปรียบเทียบกับแผนทบทวนกลยุทธท่ีวางไว 
 4.  A (Act) -  การปรับปรุงระบบ เปนการ จัดทํามาตรฐานในสวนท่ีการปฏิบัติไดผลดี  และหา
ชองทางในการปรับปรุงองคกร แลวจึงมีการทํางานหรือมีกิจกรรมตาง ๆ  ภายในเกิดข้ึนเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคของการจัดต้ังองคกร  ซ่ึงการทํางานนั้นมีท้ังขอบเขตที่ครอบคลุมในหนวยใหญ  
คือ  ท่ัวท้ังองคกร  ขอบเขตระดับฝาย  แผนก  กอง  และงานในแตละตัวบุคคล  วงจร PDCA  จะ
เปนเคร่ืองมือในการบริหารงานท่ีมีความสําคัญตอการทํางานในทุก ๆ  ระดับทุกงานตองมี PDCA  
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ซ่ึง วงจร  PDCA  ในแตละระดับบุคคลแตละคนมีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการทํางานใน
ระดับองคกร  เพราะความสําเร็จขององคกรเกิดจากผลรวมความพยายามของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ    
 การวางแผน  (Plan - P) 
 นิรมล  กิติกุล (2542 : 63)  กลาววา  การวางแผน  เปนการหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการ
ปฏิบัติงานโดยใชปจจัยตาง ๆ ที่มีอยูใหเกิดผลตามเปาหมายมากท่ีสุด  หรือเปนกระบวนการในการ
ตัดสินใจลวงหนา  เพื่อเลือกแนวทางสําหรับอนาคตวาจะทําอะไร  อยางไร  เม่ือใด  และใครเปน
ผูทํา 
 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2543 : 17-28)  กลาววาในการวางแผนจะตอง
มีการกําหนดเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา  การจัดลําดับความสําคัญของเปาหมายมีการกําหนด
แนวทางการดําเนินงานกําหนดระยะเวลา  กําหนดงบประมาณ  และกําหนดผูรับผิดชอบ 
 ศิริพร  พงษศรีโรจน (2543 : 59)  กลาววา  การวางแผนเปนกระบวนการของการใช
ความคิดและการตัดสินใจ  โดยการกําหนดวัตถุประสงคท่ีจะทําแลวหาข้ันตอนการปฏิบัติและ
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพยากรทางการบริหารอันประกอบดวย  คน  เงิน  วัสดุและการ
จัดการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคไวหลาย ๆ  วิธีแลวตัวสินใจเลือกข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติท่ี
เหมาะสมท่ีสุด 
 ธเนศ  ขําเกิด  (2544 : 172)  กลาวถึง  การวางแผนประกันคุณภาพการศึกษาเร่ิมจากการ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  และสภาพขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  ตัว
บงช้ี  และเกณฑท่ีคาดหวังถือเปนจุดเร่ิมตนท่ีสําคัญในการวางแผนประกันคุณภาพของสถานศึกษา  
ซ่ึงสถานศึกษาอาจวางแผนตามรูปแบบของธรรมนูญสถานศึกษา  หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา  และ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  รวมท้ังจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน  ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนด 
 นิรมล  กิติกุล (2542 : 66-67)  กําหนดภารกิจของการวางแผนไวดังนี้  กําหนดเปาหมาย  
หรือวัตถุประสงค  กําหนดแนวทางปฏิบัติ  การปฏิบัติตามแผน  ติดตามประเมินผลงาน  ขอมูล
ยอนกลับ 
 สุรัสวดี  ราชกุลชัย (2543 : 100)  กลาวถึง  องคประกอบของแผนและการวางแผน  
ดังนี้ คือ  จุดมุงหมาย  วิธีการ  ทรัพยากร  การลงมือปฏิบัติ  การควบคุม 
 ประสิทธ์ิ  ตวยิ่งศิริ (2544 : 113)  กลาวถึง  การวางแผนไว  ดังนี้  การศึกษาความเปนไป
ไดของแผน  การจัดเอกสาร  การเตรียมงานดานตาง ๆ  เพื่อนําโครงการไปสูการปฏิบัติ 
 จากความหมายของการวางแผนเพ่ือดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  จึงหมายถึง
การตัดสินใจเลือกแนวทางการดําเนินการของสถานศึกษา  ท่ีทําใหผูใชบริการทางการศึกษาของ
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สถานศึกษาเกิดความม่ันใจวานักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาไปแลว  จะมีคุณภาพตามมาตรฐานดาน
ผูเรียนท่ีไดกําหนดไวในเกณฑประกันคุณภาพของ สมศ. 
 การมีสวนรวมในการวางแผน  เปนวิธีการหนึ่งท่ีนําหลักการบริหารแบบมีสวนรวมมา
ใชในกระบวนการวางแผน  นักบริหารหลายทานไดแสดงความคิดเห็นในลักษณะการทํางานเปน
กลุมหรือทีม  ดังนี้ 
 ถวิล เกื้อกูลวงศ (2530 : 214) เสนอแนะวา  การมีสวนรวมในการวางแผนจะเพ่ิม
ปณิธานความมุงม่ันตอเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว  เปนกลยุทธท่ีจะทําใหบรรลุถึงการ
ตัดสินใจ  เปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารใหบรรลุผลสําเร็จ  นับวาเปนกระบวนการท่ีเปนวงจร
ซ่ึงประกอบดวย  การยอมรับปญหาและระบุรายละเอียดของปญหา  วิเคราะหปญหา สรางกฏเกณฑ
สําหรับการแกปญหาท่ีเช่ือถือไดอยางมีระบบ  พัฒนาแผนงาน โครงการ และการดําเนินการ
วางแผน  รวมท้ังการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 กิติมา ปรีดีดิลก (2529 : 150) อธิบายวา การมีสวนรวมในการวางแผนจะชวยใหทุกคน
เขาใจขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบไดดี ข้ึน  มีการปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการกําหนด
วัตถุประสงค  แผนงานโครงการรวมตลอดป  และมีสวนรวมในการตัดสินใจจะชวยใหทุกคน
สามารถทํางานไดเต็มความสามารถยิ่งข้ึน  ทําใหเปาหมายหลักขององคการและวัตถุประสงคของ
หนวยงานยอมเช่ือมโยงและประสานกันดีข้ึน 
 จากท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา  การมีสวนรวมในการวางแผน  หมายถึงระบบการทํางาน
เปนทีม  เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน  การวางแผนในรูปของ
คณะกรรมการและรับผิดชอบในการดําเนินงานรวมกัน  โดยมุงหวังใหบรรลุเปาหมายหลักของ
องคการเปนประการสําคัญและสอดคลองวัตถุประสงคของหนวยงาน  การมีสวนรวมในการ
วางแผนจึงจําเปนจะตองดําเนินการอยางนอย 3 ข้ันตอน  ซ่ึงประกอบดวย  การมีสวนรวมกําหนด
แนวทางเปาหมายขององคการ  การมีสวนรวมจัดทําแผนงาน/โครงการ  และการรวมติดตามและ
ประเมินโครงการ 
 การดําเนินงาน  (Do - D)   
 ชิรวัฒน  นิจเนตร (2542 : 89)  กลาวถึง  การดําเนินการตามแผนจะเร่ิมข้ึนเม่ือมีการ
มอบอํานาจการดําเนินการ  การอนุมัติงบประมาณ  มีบุคลากรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในแตละ
แผนงาน 
 เนาวรัตน  แยมแสงสังข (2542 : 127)  กลาวถึง  การดําเนินการตามแผนถือเปนการ
ทดสอบวาเอกสารที่จัดทําข้ึนใชไดหรือไมเพียงไร 
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 ธเนศ  ขําเกิด (2544 : 173)  กลาววา  การดําเนินการตามแผนประกันคุณภาพการศึกษา
เปนข้ันตอนการนําแผนไปสูการปฏิบัติจริง  โดยยึดหลักท่ีวา “เขียนในส่ิงท่ีทําทําในส่ิงท่ีเขียน  และ
มีหลักฐานปรากฎวาไดทําแลว”  ระหวางดําเนินการสถานศึกษาก็จัดส่ิงอํานวยความสะดวกพัฒนา
บุคลากร  นิเทศ  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผลอยางตอเนื่อง 
 ปกรณ  ปรียากร (2544 : 18-19)  กลาวถึง  การนําแผนไปปฏิบัติ  ดังนี้ 
 1)  กําหนดกระบวนการเร่ิมตนจาก  (1) การกําหนดผลลัพธหรือจุดมุงหมายของแผน
เปนอันดับแรก  (2) กําหนดผลงานท้ังในเชิงปริมาณ  คุณภาพและเวลาที่ตองการใหงานสําเร็จ  (3) 
การกําหนดกระบวนการหรือรายละเอียดของวิธีการดําเนินการ  (4) การกําหนดปจจัยหรือทรัพยากร
ท่ีจําเปน  (5) กระบวนการดําเนินการเปนการนําแผนที่วางไวแลวไปปฏิบัติอันเปนการทํางานของ
ผูดําเนินการ 
 2)  ปฏิบัติงานท่ีเร่ิมตนกับการวางแผน คือ  (1) การนําทรัพยากรตามปริมาณและ
คุณภาพไดรับจัดสรรไปใช  (2) กระบวนการที่วางไวจะตองเปนไปตามมาตรฐานตาง ๆ  เชน  
ข้ันตอน  กฎเกณฑ  เวลา  คาใชจาย  พฤติกรรมท่ีกําหนด  (3) ผลงานตามท่ีคาดหมายไวในแผนท้ัง
ในเชิงปริมาณ  คุณภาพ  และเวลา  (4)  ผลลัพธตามท่ีกําหนดไว 
 คณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 34)  กลาวถึง  การนําแผนสูการปฏิบัติ  
ดังนี้ คือ  (1) ธรรมนูญสถานศึกษา  (2) แผนพัฒนางานดานตาง ๆ  (3) แผนปฏิบัติงาน 
 กรมสามัญศึกษา (2542 : 62-66)  กลาวถึง  ขอบขายงานการนําแผนประกันคุณภาพไว  
ดังนี้ 
 1)  ทบทวนแผนประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงประกอบดวย  มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา   ขอมูลพื้นฐานการศึกษา  ธรรมนูญสถานศึกษา  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 2)  พัฒนาบุคลากรในดานตอไปนี้ คือ  ความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพ
การศึกษา  จิตสํานึกความรูสึกท่ีดีในการประกันคุณภาพการศึกษา  การทํางานเปนทีมการมีสวน
รวมในการตัดสินใจ  การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน  และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบ
การทํางานท่ีมีคุณภาพ  ภาวะผูนําเพื่อการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาตนเอง 
 3)  จัดส่ิงอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ   คือ   (1) เอกสาร  ส่ือ  วัสดุอุปกรณ   (2) 
นวัตกรรรม  เทคโนโลยีทางการศึกษา  (3) แหลงขอมูลบริหารทางการศึกษา  (4) ระบบขอมูล
สารสนเทศ   (5) อาคารสถานท่ีและหองประชุม  (6) บรรยากาศและสภาพการศึกษา  (7) 
งบประมาณ 
 4)  การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  (1) กําหนดนโยบาย  (2) กําหนด
โครงสราง  (3) กําหนดระบบมาตรการควบคุมการปฏิบัติงาน  เชน  การประชุม  (4) กําหนดระบบ
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การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  (5) กําหนดปฏิทินปฏิบัติงาน 
 5)  การนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  และประเมินผล  ควรปฏิบัติดังนี้  (1) สรางความรู  ความ
เขาใจและความตระหนักในการนิเทศ  กํากับ  ติดตามและประเมินผลของสถานศึกษา  (2) เนนการ
มีสวนรวมของบุคลากรในการวางแผน  และการดําเนินการนิเทศ  กํากับติดตาม  และประเมินผล  
(3) สงเสริมการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  และประเมินผลท้ังระดับรายบุคคล  รายกลุม  รายทีม  และ
รายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  (4) ใหขอมูลยอนกลับ  สรางขวัญกําลังใจ  และการ
ปรับปรุงพัฒนางาน 
 จากท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา  การดําเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายถึง  การดําเนินการตาง ๆ  ในสถานศึกษาใหเปนไปตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไป
ปฏิบัติ 
 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน เปนการเขารวมปฎิบัติงานดวยตนเอง ซ่ึงจะทําใหเกิด
การเรียนรูการดําเนินกิจกรรมอยางใกลชิด มีนักบริหารไดแสดงความคิดเห็นดังนี้ 
 เจิมศักดิ์  ปนทอง (2527)  ไดเสนอแนะใหมีการพัฒนาคนไปพรอม ๆ กับการพัฒนา
วัตถุเพราะจะทําใหการพัฒนาไมหยุดนิ่ง  และถาขาดเจาหนาท่ีท่ีเขาทําการพัฒนาประชาชนจะ
สามารถมีสวนรวมในการพัฒนาตนเองได  โดยมีการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง  จึง
ประกอบดวยข้ันตอน  ดังนี้   
 1.  การมีสวนรวมในการคนหาปญหา  ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนแรกท่ีสําคัญท่ีสุด  เพราะ
ถาชุมชนยังไมสามารถเขาใจปญหา  และสาเหตุของปญหาดวยตัวเอง  กิจกรรมตาง ๆ ท่ีตามมาก็ไร
ประโยชน  เพราะชุมชนจะขาดความเขาใจและมองไมเห็นความสําคัญของกิจกรรมนั้น 
 2.  การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม  การวางแผนดําเนินกิจกรรมเปน
ข้ันตอนตอไปท่ีขาดไมได  เพราะถาหากเจาหนาท่ีตองการแตผลงานการพัฒนาวัตถุใหเสร็จส้ินโดย
ฉับไว  ก็จะดําเนินการวางแผนงานเสียดวยตนเอง  ผลท่ีตามมาก็คือ  ตอไปเม่ือขาดเจาหนาท่ีชุมชนก็
ไมสามารถจะดําเนินการวางแผนงานไดดวนตนเอง 
 3.  การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ  ถึงแมวาชุมชนจะยากจนและขาดแคลนทรัพยากร
แตชุมชนก็มีทรัพยากรที่สามารถจะเขารวมในการลงทุน  และปฏิบัติงานจะทําใหชุมชนคิดตนทุน
ใหกับตนเองในการทํางาน  และจะระมัดระวังรักษากิจกรรมที่ทําข้ึน  เพราะเขาจะมีความรูสึกรวม
เปนเจาของ  นอกจากน้ันการรวมปฏิบัติงานดวยตนเองทําใหไดเรียนรูการดําเนินกิจกรรมอยาง
ใกลชิด  และเม่ือเห็นประโยชนก็จะสามารถดําเนินกิจกรรมดวยตนเองตอไปได 
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 4.  การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล  ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนสุดทายท่ีสําคัญ
อยางยิ่งเหมือนกัน  เพราะถาหากการติดตามงานและการประเมินผลงานและการประเมินผลงาน
ขาดการมีสวนรวมของชุมชน  แตเปนการดําเนินการโดยบุคคลภายนอก  ชุมชนยอมจะไมได
ประเมินดวยตนเองวางานท่ีทําไปนั้นไดรับผลดีไดรับประโยชนหรือไมอยางใด  การดําเนิน
กิจกรรมอยางเดียวกันในโอกาสตาง ๆ ไปจึงอาจประสบความยากลําบาก  เพราะชุมชนไมได
ประเมินดวยตนเองใหรูแจงวาดีหรือไมอยางไร 
 จากท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา  การมีสวนรวมในการดําเนินงานตามแผน  หมายถึง  การที่
บุคคลเขามามีสวนรวมในการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน  การจัดทําปฏิทินการปฏิบัตงาน  และการ
รวมกันทําการประชาสัมพันธใหทราบ  เพื่อใหการดําเนินงานตาง ๆ เปนไปตามแผนท่ีวางไวอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 การตรวจสอบ  (Check - C) 
 คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541 : 38)  กลาวถึง  การตรวจสอบ
ประเมินผลคุณภาพการศึกษาวาหมายถึง  การประเมินตนเองโดยมีจุดประสงคเพื่อการปรับปรุงงาน
ในระหวางการดําเนินงานตามแผนเปนสําคัญ 
 กรมสามัญศึกษา (2542 : 67-72)  กลาวถึง  การตรวจสอบประเมินผลคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาเปนการประเมินตนเอง (Self Evaluation)  โดยประเมินผลการดําเนินงานในรอบป
ท้ังระบบดวยบุคลากรของสถานศึกษา  เปนการประเมินเพื่อสรุปความสําเร็จของการนํายุทธศาสตร
ท่ีสถานศึกษาไดกําหนดเปนแผนปฏิบัติการประจําป  ในแตละปการศึกษาวาบรรลุตามวัตถุประสงค  
เปาหมายและจุดเนนท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด  โดยมีจุดประสงคหลักในการประเมินเพื่อรายงาน
ใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดรับทราบจุดออน  จุดแข็ง  สําหรับใชเปนขอมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ
วาจะดําเนินการตอไปอยางไร  เพื่อใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปตามมาตรฐานหรือ
เกิดคุณภาพสูงสุด  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542  สถานศึกษาจะตอง
นําเสนอผลการตรวจสอบ  และทบทวนคุณภาพการศึกษาเปนรายงานประจําป (Annual Report)  
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน 
 นิรมล  กิติกุล (2542 : 179)  ใหความหมายของการตรวจสอบประเมินผลคุณภาพวา  
เปนกระบวนการตรวจตรา  สอดสอง  และการแกไขการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว  โดย
อาศัยการประสานงาน  พรอมการเก็บรวบรวมขอมูลมาแกไขขอบกพรอง 
 ศิริพร  พงษศรีโรจน (2543 : 269)  กลาววา  การตรวจสอบและทบทวนคุรภาพ
การศึกษาเปนกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  โดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนด
ไว  และหาแนวทางท่ีจะแกไขขอผิดพลาดจากมาตรฐานท่ีวางไวใหบรรลุเปาหมาย  หรือหมายถึง
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การดูแลการปฏิบัติงานใหปฏิบัติงานตามกระบวนการท่ีกําหนดไว คือ  ดูแลการปฏิบัติงานให
ปฏิบัติถูกวิธีและตรงตามเวลาท่ีกําหนดไว 
 สุรัสวดี  ราชกุลชัย (2543 : 328)  กลาวถึง  การตรวจสอบวาเปนการตรวจสอบ
ความกาวหนาของงานและการประเมินผลส่ิงท่ีไดลงมือปฏิบัติไปแลว 
 ธเนศ  ขําเกิด (2544 : 174-175)  ไดกลาวถึงการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาวาเปนการประเมินภายใน  หรือการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ซ่ึงเปนการประเมิน
คุณภาพของสถานศึกษาแตละปวาสามารถดําเนินการไดตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  และ
เกณฑท่ีกําหนดไวหรือไมมีจุดออนจุดแข็งอะไรบาง  เพื่อจะไดปรับปรุงและวางแผนกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาสถานศึกษาตอไป 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544 : 151)  กลาววา  การตรวจสอบ
ติดตามวามีการวางระบบประเมินตนเองแบบเปนทางการและไมเปนทางการสถานศึกษามีการ
แตงต้ังคณะกรรมการควบคุม  กํากับ  นิเทศ  ประเมินการดําเนินงาน  และะรายงานผลตอท่ีประชุม 
 สถิต  กองคํา (2542 : 218)  กลาวถึง  ขอบขายของการตรวจสอบและทบทวน  วา
จะตองกระทําดังนี้  (1) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน  (2) เพื่อตรวจการรายงาน  (3) เพื่อติดตาม
ผลงานวาถูกตองและมีมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไม 
 นิรมล  กิติกุล (2542 : 201)  ไดกําหนดกระบวนการตรวจสอบไวดังนี้  (1) การวัดผล
โดยการเปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐาน  (2) จัดใหมีระบบการรายงาน  (3) ปรับปรุง  แกไข
ขอบกพรอง  (4) ขอมูลยอนกลับ 
 ศิริพร  พงษศรีโรจน (2543 : 272)  กลาวถึง  กิจกรรมท่ีสามารถควบคุมได คือ  (1) ดาน
ปริมาณ  (2) ดานคุณภาพ  (3) ดานเวลาท่ีใช  (4) ดานคาใชจาย 
 กรมสามัญศึกษา (2543 : 67-72)  กลาวถึง  แนวทางการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาควรมีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 
 1)  การตรวจสอบดานตาง ๆ  คือ  (1) ดานมาตรฐานการศึกษา  (2) ดานตัวบงช้ีวัด
ความสําเร็จ  (3) ดานธรรมนูญสถานศึกษา  (4) แผนปฏิบัติการ  (5) ยุทธศาสตรสูความสําเร็จ 
 2)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  โดยวิธี  (1) การเตรียมการ  (2) การ
ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมิน  (3) การสรุปผล  (4) การรายงาน  (5) การรายงานประจําปของ
สถานศึกษา 
 จากท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา  การตรวจสอบ หมายถึง  การตรวจสอบติดตามผลการ
ดําเนินงานวาไดปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวปฏิบัติไดอยางถูกตอง  และบรรลุวัตถุประสงคและ
ตรวจสอบจุดเดนและจุดดอยของการดําเนินการตามแผนของสถานศึกษาท่ีกําหนดไว 
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 การมีสวนรวมในการตรวจสอบ เปนวิธีการหนึ่งในการติดตามและประเมินผลงาน 
เพื่อท่ีจะบอกไดวากิจกรรมท่ีทําไปแลวนั้นเกิดผลดีหรือไมดีอยางไร มีผูแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
 ชูชาติ  พวงสมจิตร (2540)  ใหความหมายการมีสวนรวมของชุมชนวา  การเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนในการตัดสินใจในกิจการใด ๆ ท่ีมีผลกระทบถึงตัวประชาชน  ซ่ึงการมี
สวนรวมของประชาชน  ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ  ข้ันตอนการคนหาปญหาและสาเหตุ  การ
วางแผน  การดําเนินงาน  และการประเมินผล 
 จากท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา  การมีสวนรวมในการตรวจสอบ หมายถึง  การที่บุคคลเขา
มามีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของปญหา  สาเหตุของปญหา  และหาทางแกไขปญหา  
เพื่อใหเกิดความเขาใจและมองเห็นความสําคัญข้ันตอนของการตรวจสอบ 
 การปรับปรุงระบบ  (Act - A) 
 พงษศักดิ์  ปญจพรผล (2542 : 213)  กลาวถึง  การพัฒนาและการปรับปรุงวาเพื่อให
บรรลุตามวัตถุประสงค  มีจุดมุงหมายท่ีจะปรับปรุงความมีประสิทธิภาพขององคการใหดีกวาเดิม 
 วรารัตน  เขียวไพรี (2542 : 240)  ใหความหมายการพัฒนาและการปรับปรุงวา  เปนการ
กําหนดมาตรการแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีไมเปนไปตามแผน 
 สุนันทา  เลาหนันน (2542 : 281)  ไดสรุปวาการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ  เปน
กระบวนการที่ผูบริหารใชตรวจสอบการปฏิบัติงานวามีประสิทธิภาพเพียงใด  โดยเปรียบเทียบ
ผลงานท่ีปฏิบัติไดกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 กรมสามัญศึกษา (2542 : 73-78)  กลาวถึง  การพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา  หมายถึง  นําขอมูสารสนเทศท่ีไดจากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  ของ
สถานศึกษามาพิจารณาวางแผนประจําป  มุงเนนใหแผนปฏิบัติการประจําปเปนยุทธศาสตรสู
ความสําเร็จตามธรรมนูญการศึกษา  โดยมีจุดเนนท่ีสําคัญ คือ  คุณภาพของสถานศึกษาเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
 ฐาปนา  ฉิมไพศาล (2543 : 10-18)  ไดกลาวถึง  วัตถุประสงคของการพัฒนาและ
ปรับปรุงวา  เพื่อใหเห็นถึงความกาวหนาตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  วาตอง
แกไขปรับปรุงอะไร 
 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2543 : 44-48)  กลาวถึง  การพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาวาเปนข้ันตอนการดําเนินงานท่ีตอเนื่องจากการตรวจสอบ  และทบทวน
คุณภาพการศึกษา  โดยการนําผลการประเมินมาวิเคราะห  สังเคราะห  และแปลผลในภาพรวม
ท้ังหมดนั้นใหแกผูเกี่ยวของ  เพื่อนําไปใชในการวางแผนและพัฒนางาน  และการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานตอไป 
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 สุรัชวดี  ราชสกุลชัย (2543 : 328)  กลาวถึง  การปรับปรุง คือ  การตรวจสอบส่ิงท่ีไดทํา
ตามแผนเม่ือพบวามีความผิดพลาด  หรือมีขอบกพรองตองทําการแกไขและปรับปรุง 
 เยาวกุล  เกียรติสุนทร  (2543 : 214)  ไดกลาวถึง  การพัฒนาและการปรับปรุง  วาเพื่อทํา
การปรับปรุงและพัฒนาไปสูเปาหมายและเพื่อความเขาใจอันดีในการทํางานรวมกัน 
 ธเนศ  ขําเกิด (2544 : 175)  กลาววา  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเปนการ
วิเคราะห  พิจารณาและตัดสินใจในการใชผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  เปนการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาใหสูงข้ึนทุก ๆ ป 
 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2544 : 152)  กลาววา  การพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานน้ัน  เปนการนําผลการประเมินมาทํารายงานผลการประเมินตนเองและเผยแพรให
ผูเกี่ยวของทราบเปนลายลักษณอักษร 
 กรมสามัญศึกษา (2543 : 73-78)  กลาวถึง  แนวทางการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสรุป
ไดวา  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  เปนข้ันตอนการดําเนินงานท่ีตอเนื่อง
จากการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาแลวนําผลการตรวจสอบมาวิเคราะห  สังเคราะห
และแปลผลจัดทําเปนรายงานใหผูเกี่ยวของนําไปใชในการวางแผนพัฒนางานและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานมี  ดังนี้ 
 1)  คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาและตัดสินใจพัฒนามาตรฐานการศึกษา  โดย
พิจารณาจาก  ขอมูลสารสนเทศ  ผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา  ศักยภาพความพรอมของสถานศึกษา  ผูปกครอง  ชุมชน  ความตองการ  คานิยม
ของบุคลากรในสถานศึกษาและของผูปกครองและชุมชน 
 2)  คณะกรรมการสถานศึกษาประชุมชี้แจงครูและบุคลากรของสถานศึกษา  โดยสราง
ความเขาใจในดานการยอมรับ  และความเห็นพองตองกัน  การสรางความตระหนัก  ความผูกพัน  
การสรางคานิยม  การสรากําลังใจ 
 3)  สถานศึกษาจัดทํามาตรฐานการศึกษาดําเนินการตามลําดับ  โดยตั้งคณะทํางาน
ประชุมพิจารณามาตรฐาน  จัดทําธรรมนูญสถานศึกษา  จัดทําแผนปฏิบัติ  จัดทํามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
 พูลทรัพย  นาคนาคา (2544 : 151)  กลาวถึง  การพัฒนาและปรับปรุงสรุปไดดังนี้  การ
แกปญหาและการยกระดับประสิทธิผล  ประสิทธิภาพใหถึงมาตรฐานท่ีนาพอใจ  ระดับมาตรฐาน
นาพอใจแลวก็ตองยกระดับมาตรฐานใหสูงยิ่งข้ึนไปอีก   
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 พงษศักดิ์  ปญจพรผล (2542 : 214)  กลาวถึง  ขอบขายการพัฒนาและการแกไข
ปรับปรุงจะตองประกอบดวยการพัฒนาทางดานโครงสราง  การพัฒนาทางดานกระบวนการ 
 วรารัตน  เขียวไพรี (2542 : 243)  ไดกลาวถึง  เคร่ืองมือพื้นฐานในการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพไววาเปนการระดมความคิด  การเก็บขอมูล 
 สุรัสวดี  ราชกุลชัย (2543 : 328)  กลาวถึง  การพัฒนาและการปรับปรุงเอาไวดังนี้  การ
แกไขท่ีตนเหตุของปญหา  คนหาสาเหตุและทําการปองกัน  หาทางพัฒนาระบบหรือปรับปรุงการ
ทํางานนั้น ๆ  โดยตรง 
 สมศักดิ์  สินธุระเวชญ (2542 : 213)  กลาวถึง  กรอบในการทบทวนคุณภาพดังนี้  
ระบบสารสนเทศธรรมนูญสถานศึกษา  การบริหารและการจัดการ  การรายงาน  การทบทวนการ
ดําเนินการของสถานศึกษา 
 สํานังานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2543 : 44-48)  กลาววา  เม่ือบุคลากรแตละคน
แตละฝายมีการประเมินผลเสร็จเรียบรอยแลว  จึงสงผลใหกับคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ  ซ่ึงจะตอง
รวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห  สังเคราะห  แปลผลในภาพรวมทั้งหมดแลวนําเสนอผลการ
ประเมินตอผูเกี่ยวของ เชน  ครูประจําช้ัน  ครูประจําวิชา  หัวหนาหมวด  ผูบริหาร  เพื่อนําผลไปใช
ในการพัฒนางานของตนเอง  การเผยแพรผลการประเมินอาจใชวิธีจัดประชุมครูภายในสถานศึกษา  
จัดบอรดหรือจัดทํารายงานผลการประเมินฉบับยอแจกบุคลากร  ผลการประเมินสามารถใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร  และใชในการวางแผนตอไปรวมท้ัง
จัดทําเปนขอมูลสารสนเทศ  เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ  ได 
 จากท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา  การปรับปรุงระบบคุณภาพการศึกษา  เปนข้ันตอนการ
ดําเนินงานท่ีตอเนื่องจากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา แลวนําผลการตรวจสอบมาวิเคราะห  
สังเคราะหและแปลผล จัดทําเปนรายงานใหผูเกี่ยวของนําไปใชในการวางแผนพัฒนางานและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน  
 การมีสวนรวมในการปรับปรุงระบบ เปนข้ันตอนเก่ียวกับการจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหา และการแกไขปญหา โดยวิธีการวิเคราะห สังเคราะหแลวนํามาพัฒนาปรับปรุงใหดีข้ึน 
 อคิน  รพีพัฒน (2527  อางใน พลเกต  อินตา, 2547)  ไดจําแนกข้ันตอนของการมีสวน
รวมจากประสบการณภาคสนามประเทศไทยวา  การมีสวนรวมท่ีแทจริงนาจะมี 4 ข้ันตอน คือ   
 1.  การมีสวนรวมในการคนหาปญหา  กําหนดสาเหตุของปญหา  และมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ  กําหนดความตองการของชุมชน  และจัดลําดับความสําคัญของปญหาและหาทางแกไข
ปญหา 
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 2.  การมีสวนรวมในข้ันการวางแผนแกไขปญหา  เปนข้ันท่ีประชาชนมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายและวัตถุประสงคของโครงการ  กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงาน
ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรที่จะใช 
 3.  การมีสวนรวมในการดําเนินงานกิจกรรมการพัฒนาตามแผน  เปนข้ันตอนท่ี
ประชาชนมีสวนรวมในการสรางประโยชน  โดยการสนับสนุนทรัพย  วัสดุอุปกรณและแรงงาน  
หรือเขารวมบริหารงาน  ประสานงาน  และดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก 
 4.  การมีสวนรวมในข้ันประเมินผลงานของกิจกรรมพัฒนา  เปนข้ันตอนท่ีประชาชน
เขารวมประเมินวา  การพัฒนาท่ีไดกระทําไปนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด  ซ่ึงในการประเมิน
อาจปรากฏในรูปของการประเมินยอย  เปนการประเมินผลกาวหนาเปนระย ๆ หรือกระทําในรูป
ของการประเมินผลรวม  ซ่ึงเปนการประเมินผลสรุปรวบยอด  
 จากท่ีกลาวมาพอสรุปไดวา  การมีสวนรวมในการปรับปรุงระบบ หมายถึง  การท่ี
บุคคลเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุง  รวมถึงการทําประชาพิจารณ  เพื่อใหเห็นถึง
ความกาวหนาของกิจกรรมนั้น ๆ และเพื่อเปนการวิเคราะห  สังเคราะหหาทางพัฒนาและปรับปรุง
ตอไป 
 การจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําป (Self Assessment Report/ 
Annual Report) 
 จัดทําเม่ือสถานศึกษาดําเนินงานตามแผน  และมีการประเมินผลภายในเสร็จเรียบรอย
แลวเม่ือส้ินปการศึกษา  เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  และพรอมท่ีจะรับการ
ประเมินภายนอกโดยเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา (2543 : 48-49)  ไดกลาวถึง  การกําหนด
องคประกอบของเนื้อหาในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  ประกอบดวย  การรวบรวมผลการ
ดําเนินงานและผลการประเมินมีการวิเคราะหและสังเคราะหจําแนกมาตรฐานการศึกษา  แลวเขียน
รายงานประกอบดวยขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา  วิสัยทัศน  เปาหมาย  แผนงาน  ผลการประเมิน
ตามมาตนฐานและตัวบงช้ี  สรุปผลการประเมินของแตละมาตรฐานและภาคผนวก 
 จํารัส  นองมาก (2544 : 83-91)  ไดกลาวถึง  องคประกอบของรายงานการประเมิน
ตนเอง  ประกอบดวย  ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  สภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา  ผลการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
 จะเห็นไดวาในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก
เปนกระบวนการและแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ซ่ึงสถานศึกษา
จะตองดําเนินการจัดการทําใหถูกตองและมีความชัดเจน  สามารถรายงานคุณภาพการจัดการศึกษา
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ตอหนวยงานตนสังกัด  และสาธารณชนและท่ีสําคัญท่ีสุด คือ สามารถใชในการตรวจสอบเพื่อรับ
การประเมินภายนอกได 
 จากท่ีกลาวมาจะเห็นวากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนการช้ีจุดท่ี
สถานศึกษาตองทําการปรับปรุงหลายประการ  ซ่ึงสถานศึกษาไมสามารถแกไขปญหาไดพรอมกัน
ตองลําดับความสําคัญวาปญหาอะไรจําเปนตองพัฒนากอน  เพื่อนํามาวางแผนแกไขปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานและจัดทําโครงสรางหรือกิจกรรมในภาคเรียนหรือปการศึกษาตอไป  การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาจึงเปนวัฒนธรรมการบริหารจัดการ  และการทํางานในชีวิตจริงท่ีมุง
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  ดวยความรวมมือรวมใจของบุคลากรทุกฝาย  
โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญใหบังเกิดผลดีอยางแทจริง 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

  
   พัฒนาข้ึนไปเร่ือยๆ 

 
 
 

 
 

 

 
       รักษามาตรฐาน 
 
ภาพท่ี  2.1  การทํางานของวงจร PDCA 
 
ท่ีมา :  จิรโรจน  ธูปเทียนรัตน. (2542, 48.)  ประสิทธิผลการบริหารโครงการขยายโอกาสทาง    
           การศึกษานอกโรงเรียนสําหรับทหารกองประจําการในจังหวัดลพบุรี  
 
 

P     D 
 
A     C 

D     C 
 
P     A 

ปรับปรุงยกระดับ 
รักษามาตรฐานท่ีไดรับปรับปรุงไว 
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2.4  การประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ 
 นโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของกองทัพ 
 เพื่อใหสถาบันการศึกษาของกระทรวงกลาโหม  และผูท่ีสําเร็จการศึกษามีคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาท่ีกระทรวงกลาโหมตองการและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.2542  กระทรวงกลาโหมจึงกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาสถาบันการศึกษาของกระทรวงกลาโหม  ตามคําส่ังกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท่ี 36/44  
ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2544  ดังตอไปนี้ 
 1.   เรง รัดการใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของ
กระทรวงกลาโหมเพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ  และรักษามาตรฐานการศึกษา
สถาบันการศึกษาของกระทรวงกลาโหมอยางตอเนื่อง  โดยใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนเพื่อ
บริหารและกํากับดูแลงานดานมาตรฐานการศึกษา 
 2.  สงเสริมใหสถาบันการศึกษาของกระทรวงกลาโหมสามารถสรางกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา  โดยจัดใหมีระบบการตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินการข้ึนเปนการ
ภายใน 
 3.  ใหสถาบันการศึกษาของกระทรวงกลาโหมนํารูปแบบและวิธีการในการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนดข้ึนเปนแนวทางในการดําเนินการ  โดยปรับปรุงหรือ
พัฒนาไดตามความเหมาะสม 
 4.  ดําเนินการใหแตละสถาบันการศึกษาของกระทรวงกลาโหม  กําหนดแผนการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกระทรวงกลาโหมใหเปนรูปธรรม 
 5.  ใหสวนราชการกองบัญชาการทหารสูงสุดและเหลาทัพ  ท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดการศึกษาของกําลังพล  แตงต้ังคณะกรรมการข้ึนเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตละสถาบันการศึกษา 
 6.  ใหมีการรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของแตละ
สถาบันการศึกษาไปตามลําดับช้ันจนถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมทุกส้ินปการศึกษา 
 7.  สงเสริมใหมีความรวมมือ  และการมีสวนรวมกับหนวยงานสถาบันการศึกษาใน
กระทรวงกลาโหม  และหนวยงานนอกกระทรวงกลาโหม  ในกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษาอัน
จะนํามาซ่ึงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงกลาโหม  ใหมีความ
ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณโดยท่ัวไป  และพรอมรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก 
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 8 .   สง เส ริมการ เผยแพรขอ มูลและกิจกรรมประกัน คุณภาพการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาในกระทรวงกลาโหมตอสาธารณะชน 
 คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของกองทัพ 
 สถาบันการศึกษาของกองทัพเปนสถาบันการศึกษาท่ีไดรับการเช่ือถือ  และยอมรับวา
สามารถผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถตามท่ีกองทัพตองการ  เปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ  มาตรฐานการศึกษาของกองทัพประกอบดวย 
 1.  มาตรฐานดานปจจัยนําเขา (Input Factor)  กองทัพจะสนับสนุนการใชจาย
งบประมาณและอุปกรณในการจัดการศึกษาอยางเพียงพอและคุมทุน  มีนโยบายการศึกษาอยาง
ชัดเจน  หลักสูตรการศึกษาไดรับการปรับปรุงพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ 
 2.  มาตรฐานดานกระบวนการ (Process)  สถาบันการศึกษาของกองทัพจะพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการ  กระบวนการเรียนการสอน  กระบวนการวิจัย  และกระบวนการ
ใหบริการทางการศึกษาใหเอ้ือประโยชนตอการเรียนรูเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  การพัฒนาบุคลากร
ผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ  การพัฒนาสถาบันการศึกษาใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรูท่ีไดมาตรฐาน  สงเสริมการเรียนรูของกําลังพลทุกระดับ  มีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู  การ
วิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการเรียนรู  การปฏิบัติงานมีการบริหารจัดการความรู
อยางเปนระบบ  เพื่อใหกาวทันการเปล่ียนแปลงของสังคม 
 3.  มาตรฐานดานผูสําเร็จการศึกษา (Output & Outcome)  มีดังนี้ 
      3.1  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑท่ีกําหนด 
      3.2  มีคุณลักษณะดานวิชาการ/ วิชาชีพ  ดานการทหาร  ดานสังคม  และดานการ
จงรักภักดีตอสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย 
      3.3  เปนผูมีความรู  ความสามารถ  เปนพลเมืองดี  สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองนโยบายพัฒนากําลังพลของกองทัพเปนท่ีพึงพอใจของ
หนวยงานเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 
 โรงเรียนนายเรืออากาศ 
 เปนสถานศึกษาทางทหารในระดับอุดมศึกษาของกองทัพอากาศ  ตั้งอยูท่ี  171/1  ถนน
พหลโยธิน  แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  กรุงเทพฯ  10220  ผูท่ีศึกษาในโรงเรียนนายเรืออากาศ  
เรียกวา  นักเรียนนายเรืออากาศ (นนอ.) 
 โรงเรียนนายเรืออากาศสถาปนาข้ึนเม่ือวันท่ี  7 พฤษภาคม  พ.ศ.2496  โดยสังกัดกรม
ยุทธศึกษาทหารอากาศ  กองทัพอากาศ  และไดยกฐานะเปนสวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศ  เม่ือ
วันท่ี  17 ตุลาคม พ.ศ.2534  ตามราชกิจจานุเบกษา  เลม 108 ตอนท่ี  183  ลง  17 ตุลาคม พ.ศ.2534  
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และในการปรับปรุงการจัดสวนราชการของกองทัพอากาศตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ
กองทัพอากาศ  พ.ศ.2538  ตามราชกิจจานุเบกษา  เลม 112  ตอนท่ี 50 ก.  ลง  6 ธันวาคม พ.ศ.2538  
โรงเรียนนายเรืออากาศไดเปล่ียนฐานะเปนหนวยข้ึนตรงกองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ  และ
ปจจุบันตาม พรก.ป 52  โรงเรียนนายเรืออากาศ  เปนสวนราชการข้ึนตรงของกองทัพอากาศ  มีสวน
ราชการข้ึนตรง 10 สวนราชการ  คือ  1. กองบัญชการ  2. กองการศึกษา  3. กรมนักเรียนนายเรือ
อากาศ  4. กองวิชาทหาร  5. กองบริการ  6. กองสงเสริมและพัฒนางานวิจัย  7. กองพลศึกษา  8. 
กองสถิติและประเมินผล  9. กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ  10. แผนกการเงิน   
 การจัดการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ  เปนหลักสูตร 4 ปการศึกษา  โดยเม่ือเขาเปน
นักเรียนนายเรืออากาศแลวทุกคนจะตองศึกษาวิชาพื้นฐานท่ัวไปรวมกันในช้ันปท่ี 1  จากน้ันจึงแยก
ตามสาขาวิชาต้ังแตช้ันปท่ี 2  จนสําเร็จช้ันปท่ี 4  วิชาตางๆ  ท่ีเปดสอนในโรงเรียนนายเรืออากาศ  
แบงไดดังนี้ คือ   
 1.  สายวิศวกรรมศาสตร  มี 5 สาขาวิชา  ไดแก 
      1.1  วิศวกรรมอากาศยาน 
      1.2  วิศวกรรมเคร่ืองกล 
      1.3  วิศวกรรมไฟฟา 
      1.4  วิศวกรรมโยธา 
      1.5  วิศวกรรมอุตสาหกรรม 
 2.  สายวิทยาศาสตร  มี 2 สาขาวิชา  ไดแก 
      2.1  คอมพิวเตอร 
      2.2  วัสดุศาสตร 
 นอกจากนี้นักเรียนนายเรืออากาศจะไดรับการศึกษาอบรมใหเปนผูมีความรูวิชา
วิทยาการ  แลวการฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ  นักเรียนนายเรือ
อากาศทุกช้ันปจะไดรับการฝกอบรมดานวิชาทหารท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับยุทธวิธี  
และแบบธรรมเนียมทหารท้ังในท่ีตั้งและภาคสนาม  โดยแบงการฝกออกเปนดังนี้ 
 1.  การฝกทหารเบ้ืองตน 
 2.  การฝกทหารราบ 
 3.  การฝกโดดรมทางยุทธวิธี 
 4.  การฝกเดินอากาศ 
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 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.
2545  หมวด 6  วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา 47, 48  กําหนดให
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และใหถือ
วาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน  ฉะนั้นเพื่อใหกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ  ดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
จึงเห็นควรกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาและใหมีการปฏิบัติดังนี้ 
 1.  ใหทุกหนวยงานของโรงเรียนนายเรืออากาศจัดระบบกลไกการประกันคุณภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ  และใหนําการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการท่ี
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 2.  ใหมีการสรางวัฒนธรรมคุณภาพการทํางานเกิดข้ึนในทุกหนวยงานของโรงเรียน
นายเรืออากาศ  และสามาถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.  ใหมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ภายในของหนวยงานเพื่อรับการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพในอยางตอเนื่อง 
 4.  สงเสริมใหบุคลากรในทุกหนวยงานของโรงเรียนนายเรืออากาศ  มีสวนรวมในการ
ปฏิบัติและตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.  สงเสริมใหบุคลากรของโรงเรียนนายเรืออากาศไดพัฒนาความรู  ความเขาใจ  และ
การจัดการความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 6.  ใหมีการพัฒนาความรวมมือกับสถาบันอ่ืน ๆ  ท้ังหนวยงานภายในและภายนอก
กองทัพอากาศในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 7.  ใหมีการประชาสัมพันธ  เผยแพรขาวสาร  ผลงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนนายเรืออากาศตอกองทัพอากาศ  และสังคมภายนอก 
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ภาพที่  2.2  แผนผังระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนายเรืออากาศ 

คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอ. 

คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นอ. 

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา รร.นอ. 

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.

คณะกรรมการตางๆ ที่ทําหนาที่อํานวยการและดําเนินการ กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการ
ฝกศีกษา และการปฏิบัติงานของอาจารยและบุคลากร รร.นอ. ใหมีประสิทธิภาพ 

ประสาน 

การศึกษาวิชาวิทยาการ 
ใหความรูทางวิชาการทัง้ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ และสรางเสริมประสบการณ 

การฝกและอบรม 
ใหความรูฝกอบรมวิชาทหาร และกํากับดูแล นนอ.ใหมี
คุณลักษณะผูนําทางทหารและสรางเสริมประสบการณ 

การสนับสนุน 
อํานวยการและสนับสนุน
การปฏิบัติงานตางๆ ของ
กระบวนการผลิตบัณฑิต 

กองการศึกษา กองวิชาทหาร กรมนักเรียนฯ กองบัญชาการ 

คณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพ กกศ.ฯ 

คณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพ กวท.ฯ 

คณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพ กรม นนอ.ฯ 

คณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพ บก.รร.นอ. 

- สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
- สาขาวิศวกรรมโยธา 
- สาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 
- สาขาวิชาวัสดุศาสตรทางการทหาร
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร 

การฝกเบื้องตน, ฝกหนาที่ครู
ฝก, อาวุธศึกษา, การฝกยิงปน, 
ยุทธวิธีของหนวย, การฝกกําลัง
กายกําลงัใจ, การฝกภาคสนาม, 
การฝกโดดรม, การปองกัน
ฐานบิน, การฝกเดินอากาศ, 
หลักสูตรผูบังคับหมวด, ฝกทา
กระบี่,การขับรถยนต  

- ฝกอบรมความเปนผูนํา 
  * การปกครองบังคับบัญชา 
  * ความเปนผูนาํและจิตวิทยา 
     การนาํทหาร 
- การอบรมจริยศึกษา 
- การฝกพลศึกษาและการกีฬา
- กิจกรรมพิเศษและการสราง 
   เสริมประสบการณ 

ภาควิชาฯ ทั้ง 11 ภาควชิา 

คณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพ ภาควิชาฯ 

สวนสนับสนุนการศึกษาวิชาวิทยาการ
ฝายธุรการ กกศ.ฯ 
กองจัดการศึกษา 
กองเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะกรรมการชุดตางๆ ของ 
กกศ.ที่ดําเนินการสนับสนุน
การศึกษาวิชาวิทยาการ 

กองบริการ 

คณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพ กรก.ฯ 

กองสถิติและทะเบียน 

คณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพ กสถท.ฯ 

แผนกการเงิน 

คณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพ ผกง.ฯ 

Process 

สภา รร.นอ. 

Process 

 
บัณฑิตเปน
นายทหาร

สัญญาบัตรที่มี
คุณลักษณะพงึ

ประสงค 

Feedback 

Output/ 
Outcome 

Context 

- นโยบาย ทอ. 
- ขอบังคับสภาการศึกษา   
   วิชาการทหาร กห. 
- มาตรฐานการศึกษา 
  สกอ./ กว./ สมศ. 

Input 

บุคคล 
พลเรือน 

(ม.3) 

รร.เตรียม
ทหาร 

27 
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 การดําเนินการ 
 เพื่อใหนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ  บรรลุ

วัตถุประสงคโรงเรียนนายเรืออากาศ  จึงไดตั้งคณะกรรมการ ฯ  ดําเนินการดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ  ทํา

หนาท่ีกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน  ตลอดจนอํานวยการ  ควบคุม  กํากับดูแล  ให
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ  ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

 2.  คณะกรรมการดําเนินงาน ฯ มีหนาท่ี 
      2.1  ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของสถาบัน  ในการพัฒนา

ระบบ  หลักเกณฑ  วิธีการดําเนินงานประกันคุณภาพและการตรวจสอบ/ ประเมินคุณภาพให
สอดคลองและเหมาะสมกับการปฏิบัติ 

      2.2  ใหขอเสนอแนะ  คําแนะนํา  และใหการสนับสนุนในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพแกหนวยข้ึนตรงโรงเรียนนายเรืออากาศ 

      2.3  จัดทําคูมือและรายงานการประเมินตนเอง  ตลอดจนเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการ
ประกันคุณภาพ  และแฟมมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ 

      2.4  จัดการอบรม  ประชุมสัมมนา  การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนาย
เรืออากาศ 

 3.  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ฯ  มีหนาท่ีดําเนินการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ  การดําเนินงานการประกันคุณภาพศึกษาตามรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)  ของหนวยข้ึนตรงโรงเรียนนายเรืออากาศใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามกลไกท่ี
กําหนด 

 4.  มีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ฯ  ทําหนาท่ีประสานงานดานธุรการและการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพของหนวยข้ึนตรงโรงเรียนนายเรืออากาศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 5.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ  ปฏิคม  และสถานท่ี  มีหนาท่ีประชาสัมพันธ  และ
เผยแพรขอมูลขาวสารเพื่อใหบุคลากร  และนักเรียนนายเรืออากาศมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 6.  สนับสนุนใหบุคลากรของโรงเรียนนายเรืออากาศ  เขารับการฝกอบรมในสถาบัน
และหนวยตาง ๆ  เพื่อศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 7.  ยึดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนายทหารสัญญาบัตรท่ีสําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายเรืออากาศเปนหลักในการดําเนินงาน 

DPU



29 
 

 8.  ใหหนวยข้ึนตรงและหนวยรอง  จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามภารกิจของหนวยเพื่อใชในหนวยนั้น ๆ  เพื่อใหการประกัน
คุณภาพการศึกษาดําเนินไปอยางตอเนื่องท้ังระบบ 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนนายเรืออากาศ  ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเลือกใชแนวทาง

ของทฤษฏีระบบ  ประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ 
 ผลผลิต (Output)  ท่ีตองการ คือ  นายทหารสัญญาบัตรท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค  

ผลงานวิชาการ  และการบริการทางวิชาการ  การจะไดมาซ่ึงนายทหารสัญญาบัตรท่ีมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคนั้นจะตองใช  ปจจัยนําเขา (Input)  ซ่ึงประกอบดวย  นักเรียนนายเรืออากาศ  
อาจารย  ขาราชการ  ส่ือ  และอุปกรณการเรียนการสอน  งบประมาณ  อาคารสถานท่ี ฯลฯ  นํามา
ผาน  กระบวนการ (Process)  อันประกอบดวย  การเรียนการสอน  การฝกอบรม  การพัฒนาภาวะ
ผูนํา  และการทหาร  ซ่ึงรวมกันรับผิดชอบโดยหนวยข้ึนตรงท้ัง 7 หนวยของโรงเรียนนายเรืออากาศ  
หลังจากไดผลผลิตท่ีตองการ คือ  นายทหารสัญญาบัตรท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคแลว  ส่ิงท่ี
โรงเรียนนายเรืออากาศมุงหวัง คือ  ผลลัพธ (Outcome)  จากผลผลิต คือ  การท่ีกองทัพอากาศได
กําลังพลในปริมาณและคุณภาพท่ีตองการ  หนวยงานตาง ๆ  ของกองทัพอากาศไดรับความพึงพอใจ  
และสังคมมีความเชื่อม่ันและศรัทธาในโรงเรียนนายเรืออากาศ  โดยระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ  ท่ีกลาวมานี้  จะอยูภายใต  บริบท (Context)  ตาง ๆ เชน  
นโยบายกองทัพอากาศ  นโยบายผูบัญชาการ  ซ่ึงมีผลตอการดําเนินงานในภาพรวมของระบบ  คูมือ
การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ  2551 
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โครงสรางคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี  2.3  แสดงโครงสรางคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
  

  
 
   
 
 
 
 
 
  
ภาพท่ี  2.4  แสดงกรอบการดําเนินงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการอํานวยการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ ฯ 

คณะกรรมการดําเนินงาน คณะกรรมการประชาสัมพันธ 

ผบ.รร.นอ.     ประธาน ฯ 
รอง ผบ.รร.นอ.    รองประธาน 1 
เสธ.รร.นอ.    รองประธาน 2 
ผอ.กกศ.รร.นอ.    รองประธาน 3 

รอง ผบ.รร.นอ. ประธาน เสธ.รร.นอ.    ประธาน รอง เสธ.รร.นอ. ประธาน 

สํานักงานประกันคุณภาพ เลขานุการ 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการอํานวยการ 

สํานักงานประกันคุณภาพ คณะกรรมการดําเนินงาน คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ ฯ 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ 

ระดับปฏิบัติการ  

ระดับนโยบาย (แผน) 
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2.5  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 งานวิจัยในประเทศ 
 เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ (2540, :15-30)  ศึกษาการวิเคราะหระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร  ผลงานวิจัยพบวา  ระบบที่โรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน  ไดใชประกันคุณภาพการศึกษา คือ ระบบประกันคุณภาพเนนการควบคุมการปฏิบัติงาน
ตามสายการบังคับบัญชา  และปฏิบัติการศึกษาเปนเกณฑวัดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  มีการ
วางแผนปฏิบัติงานระยะ 1 ปมากท่ีสุด  และพบวาประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 3 ดาน คือ ดานคุณภาพของกระบวนการบริหารโรงเรียน  ดานคุณภาพนักเรียน  และดาน
คุณภาพของการบริหารพบวา  ไมมีโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแหงใดมีประสิทธิผลครบท้ัง 3 ดาน 
 เชวงศักดิ์  เขียวเขิน (2543, บทคัดยอ)  ศึกษาวิจัยเร่ือง  การดําเนินงานการประกัน
คุณภาพของสถาบันราชภัฎกําแพงเพชร  กลุมตัวอยางเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพ  ตามคําส่ัง
ของสถาบันราชภัฎกําแพงเพชร  จํานวน 186 คน  พบวากระบวนการควบคุมคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับ  ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  และกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก 
 พ.อ.นริศ  ขาวเกตุ (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง  การพัฒนาแนวทางในการ
กําหนดมาตรฐานตัวบงช้ี  และเกณฑการพิจารณาสําหรับประเมินในภาพการศึกษาในโรงเรียน
ทหารมา  จากการศึกษาพบวา  โรงเรียนทหารมา  ศูนยการทหารมา  เปนสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
เฉพาะทางตามมาตร 27  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และแกไขเพิ่มเติม  
ฉบับท่ี 2  พ.ศ.2545  การจัดการศึกษาภายในจึงตองคํานึงถึงนโยบาย  และมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ  และคํานึงถึงวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา  เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับบุคลากรตามความ
ชํานาญและความตองการของหนวยงานในเหลาทหารมานักรบ  ดังนั้นมาตรฐานตัวบงช้ีและเกณฑ
การพิจารณาสําหรับประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารมา  ศูนยการทหารมา  จึงตอง
กําหนดเปนการเฉพาะเพื่อใหเหมาะสมกับหนวย  และสามารถสะทอนใหเห็นกระบวนการจัด
การศึกษาภายในที่มีคุณภาพ  และไดมาตรฐานอยางแทจริงตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ตลอดจนกรมยุทธศึกษาทหารบกควรไดนําแนวทางนี้ดําเนินการจัด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการเฉพาะเหลาสายวิทยาการในสังกัด  ท่ีมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
ท่ีเหมือนกัน  เพื่อพิจารณากําหนดมาตรฐาน  ตัวบงช้ีและเกณฑพิจารณา  เพื่อประเมินคุณภาพ
การศึกษา  เพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันท้ังกองทัพบก  รวมท้ังประสานงานกับสํานัก
รับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)  ในการพิจารณาหลักเกณฑ  วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีจะกําหนดไวในกฎกระทรวงศึกษาธิการตอไป 
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 พงษธวัช  วิวังสู  (2548)  ไดศึกษางานวิจัยเร่ืองปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานและ
ลักษณะทางจิตท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา  
ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ตัวแปรสภาพแวดลอมในการทํางาน  ไดแก  การสนับสนุนของผูบริหาร  ความ
รวมมือของผูรวมงาน  และการไดรับการฝกอบรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา  และตัวแปร
ลักษณะทางจิต  ไดแก  เจตคติตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา  แรงจูงใจในการ
ทํางานการประกันคุณภาพการศึกษา  และสุขภาพจิตของบุคลากร  มีความสัมพันธทางบวกกับการมี
สวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 2.  ไมพบปฏิสัมพันธระหวางปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน  และลักษณะทางจิตท่ี
มีผลตอการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  อยางไรก็ตามพบวาการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา
แปรปรวนไปตามปจจัยสภาพแวดลอม  และลักษณะทางจิตแตละดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
 3.  ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานและลักษณะทางจิตไดแกแรงจูงใจในการทํางาน
การประกันคุณภาพการศึกษา  เจตคติตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา  และ
สุขภาพจิตของบุคลากรรวมกันทํานายการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา
ได  คิดเปนรอยละ 47.60  
 นงเยาว  วิมานทอง  (2546)  ศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของบุคลากรในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ  ผลการวิจัยพบวา
ผูใหขอมูลสวนใหญเปนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ  และมีประสบการณเขารวมประชุมสัมมนา  
ฝกอบรมท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา  และผูใหขอมูลสวนใหญมีประสบการณการ
ทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  สําหรับการรับรูในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรในคณะ  พบวาผูใหขอมูลมีการรับรูระดับมากในดานบทบาทและหนาท่ีของตนเองในการ
ดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษา  และการมีสวนรวมในกระบวนการการประกัน
คุณภาพการศึกษา  พบวาผูมีหนาท่ีเกี่ยวของเปนเพียงผูสนองนโยบาย  เพื่อไปปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ 
ตามท่ีผูบริหารระดับสูงเปนผูกําหนด  โดยผูบริหารยังคงใชอํานาจในการตัดสินใจและส่ังการให
บุคลากรปฏิบัติ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey  Research)  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการมี
สวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ  โดย
ผูวิจัยไดอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  ดังตอไปนี้ 
 3.1  ประชากร 
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.3  การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.5  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 
 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก  ผูบริหาร  และอาจารย  ในโรงเรียนนายเรือ
อากาศ  จํานวน 120  คน 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหาร  และอาจารย  ในโรงเรียนนายเรือ
อากาศ จํานวน  80 คน  ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย 
 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยแบบสอบถาม  การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ  ซ่ึงสรางข้ึนตามกรอบการวิจัย  แบง
ออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปและสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  มี
ลักษณะเปนแบบเลือกตอบ  (Check list) 
 ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ  ครอบคลุม  4 ดาน คือ 
            1.  การมีสวนรวมในดานการวางแผน 
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         2.  การมีสวนรวมในดานการดําเนินงาน 
               3.  การมีสวนรวมในดานการตรวจสอบ 
         4.  การมีสวนรวมในดานการปรับปรุงระบบ 
 ลักษณะของแบบสอบถาม  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 
 5  หมายถึง  การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ  มากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ  มาก 
 3  หมายถึง  การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ  ปานกลาง 
 2  หมายถึง  การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ  นอย 
 1  หมายถึง  การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ  นอยท่ีสุด 
 ในการแปลความใชสถิติคาเฉล่ีย (Mean)  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แปล
ผลตามเกณฑการแปลผล  ซ่ึงกําหนดเปนเกณฑเฉล่ียดังนี้  (บุญชุม  ศรีสะอาด, 2532:100)   
 4.51-5.00  หมายถึง  การมีสวนรวมในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ  การศึกษา
ระดับ  มากท่ีสุด 
 3.51-4.50  หมายถึง  การมีสวนรวมในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ  การศึกษา
ระดับ  มาก 
 2.51-3.50  หมายถึง  การมีสวนรวมในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ  การศึกษา
ระดับ  ปานกลาง 
 1.51-2.50  หมายถึง  การมีสวนรวมในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ  การศึกษา
ระดับ  นอย 
 1.00-1.50  หมายถึง  การมีสวนรวมในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ  การศึกษา
ระดับ  นอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 3  เปนคําถามแบบปลายเปด  เปนขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ 
 
3.3  การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
  3.1  ศึกษาแนวคิด  ความหมาย  จากตํารา  เอกสาร  บทความ  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการมี
สวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.2  สรางแบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของบุลคลากรในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ 
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 3.3  นําแบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาของอาจารยท่ีปรึกษา  ไปใหผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  3 
ทาน  เพื่อตรวจสอบหาคาความถูกตองของเน้ือหาการใชภาษาและการจัดลําดับความสําคัญของ
คําถาม 
  รายนามของผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ไดแก 
 1.  ผูชวยศาสตราจารย สินธะวา  คามดิษฐ  ตําแหนง  ผูอํานวยการฝายบริหารการศึกษา
ภาคคํ่า  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย   
 2.  นาวาอากาศเอก อัชฌา  แยมเกษร  ตําแหนง  หัวหนากองประกันคุณภาพการศึกษา  
กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
 3.  นาวาอากาศตรีหญิง ศุวัชรีย  งูพิมาย  ตาํแหนง  ประจํากรมแพทยทหารอากาศ  ชวย
ราชการกองประกันคุณภาพการศึกษา กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศ  
 
3.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยมีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
 3.4.1 ขอหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล  จากบัณฑิตวิทยาลัย    
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  ถึงผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ  เพื่อขอความอนุเคาระหในการ
เก็บขอมูล  โดยผูวิจัยนําหนังสือไปดวยตนเอง 
 3.4.2  ผูวิจัยนําแบบสอบถามใหผูบริหาร  ครู-อาจารย  โรงเรียนนายเรืออากาศ  ท่ีเปนกลุม
ตัวอยาง  และนัดวันรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง 
 3.4.3  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาจากแบบสอบถามที่สงไป  
จํานวนท้ังส้ิน  80  ชุด      
 
3.5  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป  (SPSS For Windows) สถิติท่ีใช  คือ 
 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปและสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหขอมูลโดยการ
แจกแจงความถ่ี (Frequency)  และหาคารอยละ (Percentage)   
 ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ของโรงเรียนนายเรืออากาศ  วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย         
(Mean)  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 ตอนท่ี 3  เปนคําถามแบบปลายเปด  เปนขอเสนอแนะและความคิดเห็น วิเคราะหขอมูล
โดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเร่ือง  การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนนายเรืออากาศ  สังกัดกองทัพอากาศ  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ
อากาศ  และศึกษาขอเสนอแนะในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนนายเรือ
อากาศ  โดยประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  ไดแก  ผูบริหาร  และอาจารย  ในโรงเรียนนายเรือ
อากาศ  จํานวน 120 คน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  ไดแก  ผูบริหาร  และอาจารย  ใน
โรงเรียนนายเรืออากาศ  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  ซ่ึงแบบสอบถาม
จากกลุมตัวอยาง จํานวน  80 คน  ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงายและไดรับแบบสอบถามท่ีมีความ
สมบูรณกลับคืนมาท้ังส้ิน จํานวน  69 ชุด  คิดเปนรอยละ  86.25  การวิเคราะหขอมูล  ใชวิธีการแจก
แจงความถ่ีและหาคารอยละ (Percentage)  คาเฉล่ีย (Mean)  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ
การวิเคราะหเนื้อหา  จากผลการวิเคราะห  แบงเปน  3 ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป  และสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ใชวิธีการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ 
 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติในการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนนายเรืออากาศ  สังกัดกองทัพอากาศ  ใชวิธีการหาคาเฉลี่ย 
(Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของ
บุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนนายเรืออากาศ  สังกัด
กองทัพอากาศ ใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา   
 
ผลการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
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ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
  ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของบุคลากร  ซ่ึงประกอบดวย เพศ ระดับช้ันยศ  
อายุ  และวุฒิการศึกษา  โดยใชการแจกแจงความถ่ี  และการหาคารอยละ  ไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1  จํานวนและคารอยละของลักษณะทางประชากรศาสตรของบุคลากร  
                    โรงเรียนนายเรืออากาศ  
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 
 1.   เพศ   
 ชาย 56 81.2 
 หญิง 13 18.8 
 รวม 69 100.0 
 2.   ระดับช้ันยศ   

 ร.ต. – ร.อ. 18 26.1 

 น.ต. 10 14.5 

 น.ท.  21 30.4 

 น.อ.- น.อ. พิเศษ 20 29.0 

 รวม 69 100.0 

 3.   อายุ   
 25 - 35 ป 15 21.7 
 36 - 45 ป 27 39.1 
 45 - 55 ป 26 37.8 
 มากกวา 55 ปข้ึนไป 1 1.4 
 รวม 69 100.0 
 4.   ระดับการศึกษา   
 ปริญญาตรี 27 39.1 
 ปริญญาโท 38 55.1 
 ปริญญาเอก 3 4.4 
 อ่ืน ๆ (ปวช.) 1 1.4 
 รวม 69 100.0 
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    จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปและสถานภาพของบุคลากร โรงเรียนนาย
เรืออากาศ  สังกัดกองทัพอากาศ  จํานวน 69 คน จําแนกตามตัวแปร ไดผลดังนี้ 

 เพศ  บุคลากรสวนใหญเปนเพศชาย  มีจํานวนรอยละ  81.2  และเพศหญิง จํานวนรอย
ละ 18.8   

 ระดับช้ันยศ  น.ท.  จํานวนรอยละ 30.4  น.อ.- น.อ. พิเศษ  จํานวนรอยละ  29.0   ร.ต. - 
ร.อ. จํานวนรอยละ 26.1 และระดับ น.ต. จํานวนรอยละ 14.5  

 อายุ  ระหวาง 36 - 45 ป จํานวนรอยละ 39.7  อายุระหวาง 45 - 55 ป  จํานวนรอยละ 
37.8  อายุระหวาง 25 - 35 ป จํานวนรอยละ 21.7  และอายุมากกวา 55 ปข้ึนไป จํานวนรอยละ 1.4 

 ระดับการศึกษา  ริญญาโท  จํานวนรอยละ 55.1  ปริญญาตรี จํานวนรอยละ  39.1  
ปริญญาเอก  จํานวนรอยละ 4.4  และ อ่ืนๆ (ปวช.) จํานวนรอยละ 1.4 

 
ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหเกีย่วกับระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนนิงานการประกนั    
                คุณภาพการศึกษา  โรงเรียนนายเรืออากาศ  สังกัดกองทัพอากาศ  
   การวิเคราะหเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ประกอบดวย  การมีสวนรวมในดานการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
การมีสวนรวมในดานการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การมีสวนรวมในดานการ
ตรวจสอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และการมีสวนรวมในดานการปรับปรุง
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใชการหา คาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.2 - 4.6 
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ตารางท่ี 4.2  โดยภาพรวมการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนนิงานการประกนัคุณภาพการศกึษา  
 

การมีสวนรวมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับการมีสวนรวม 

อันดับ 
x  S.D. แปลผล 

 1. ดานการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 3.14 .96 ปานกลาง 4 
 2. ดานการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 3.43 .93 ปานกลาง 2 
 3. ดานการตรวจสอบผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
     การศึกษา 

3.36 .82 ปานกลาง 3 

 4. ดานการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพ 
     การศึกษา  

3.48 .77 ปานกลาง 1 

รวม 3.36 .73 ปานกลาง  
 

    จากตารางท่ี 4.2  พบวาโดยภาพรวมการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  อยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.36)  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุก
ดานอยูในระดับปานกลาง โดย  อันดับท่ี 1  ไดแก  ดานการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ( x  = 3.48)  อันดับท่ี 2 ไดแก  ดานการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา         
( x  = 3.43)  อันดับท่ี 3  ไดแก  ดานการตรวจสอบผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
( x  = 3.36)  และอันดับท่ี4  ไดแก  ดานการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  ( x  = 3.14)  
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ตารางท่ี 4.3  การมีสวนรวมของบุคลากรในดานการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  
 

ดานการวางแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ระดับการมีสวนรวม 

อันดับ 
x  S.D. แปลผล 

 1.  เขาประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     ของหนวยงาน 

3.38 1.03 ปานกลาง 1 

 2.  มีสวนรวมในการจดัทําแผนการดําเนนิงานการ 
     ประกันคุณภาพการศกึษา 

3.22 1.17 ปานกลาง 2 

 3.  มีสวนรวมในการกําหนดแนวคดิ แนวทาง  
     รูปแบบวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.88 1.09 ปานกลาง 4 

 4.  ไดมีสวนรวมแลกเปล่ียนขอคิดเห็น เพือ่จัดทํา 
      คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 

3.10 1.00 ปานกลาง 3 

รวม 3.14 .96 ปานกลาง  
 

    จากตารางท่ี 4.3 พบวาโดยภาพรวมการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานดาน
การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  อยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.14)  เม่ือพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา ทุกขออยูในระดับปานกลาง โดย  อันดับท่ี 1  ไดแก  การเขาประชุมเพื่อวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  ( x  = 3.38)  อันดับท่ี 2  ไดแก  การมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ( x  = 3.22)  และอันดับสุดทาย  ไดแก  การมี
สวนรวมในการกําหนดแนวคิด แนวทาง รูปแบบ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  ( x  = 2.88) 
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ตารางท่ี 4.4  การมีสวนรวมของบุคลากรในดานการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
 

ดานการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับการมีสวนรวม 

อันดับ 
x  S.D. แปลผล 

 1. รวมปฏิบัติงานโดยอาศัยแนวทางตามแผนประกัน 
     คุณภาพของหนวยงาน 

3.80 .99 มาก 1 

 2. เขารวมประชุม/สัมมนา เพื่อทําความเขาใจขอ 
    กําหนดการประกันการศึกษาดวยตนเอง 

3.49 1.27 ปานกลาง 2 

 3. ใหคําแนะนําผูรวมงาน เพื่อใหปฏิบัติตามแผนการ   
     ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
     หนวยงานทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 

3.23 1.10 ปานกลาง 3 

 4. คนควาหาความรูและศึกษาขอมูล เพื่อใหการ 
     ประกันคุณภาพการศกึษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3.22 .95 ปานกลาง 4 

รวม 3.43 .93 ปานกลาง  
 

    จากตารางท่ี 4.4 พบวาโดยภาพรวมการมีสวนรวมของบุคลากรในดานการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา  อยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.43) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  
อันดับท่ี 1  ไดแก  การปฏิบัติงานโดยอาศัยแนวทางตามแผนประกันคุณภาพของหนวยงาน  อยูใน
ระดับมาก ( x  = 3.80)  อันดับท่ี 2  ไดแก  การเขารวมประชุม/สัมมนา เพ่ือทําความเขาใจขอ
กําหนดการประกันการศึกษาดวยตนเอง  อยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.49)  และอันดับสุดทาย  
ไดแก  การคนควาหาความรูและศึกษาขอมูล  เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  อยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.22) 
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ตารางท่ี 4.5  การมีสวนรวมของบุคลากรในดานการตรวจสอบผลการดําเนินงานการประกัน   
                    คุณภาพการศึกษา  
 

ดานการตรวจสอบผลการดําเนินงาน                  
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับการมีสวนรวม อันดับ 

x  S.D. แปลผล 

 1. ทบทวนตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองใหเปนไป 
     ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.41 .94 ปานกลาง 3 

 2. ใหความรวมมือเม่ือมีการตรวจประเมินคุณภาพ 
     การศึกษาในหนวยงาน 

3.96 .91 มาก 1 

 3. มีขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงขอกําหนดการประกนั 
    คุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน 

3.45 1.02 ปานกลาง 2 

 4. มีสวนรวมในการเปนผูตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ 
    โรงเรียนนายเรืออากาศ 

2.64 1.45 ปานกลาง 4 

รวม 3.36 .82 ปานกลาง  
 

    จากตารางท่ี 4.5 พบวาโดยภาพรวมการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานดาน
การตรวจสอบผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  อยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.36)  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  อันดับท่ี 1  ไดแก  การใหความรวมมือเม่ือมีการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาในหนวยงาน  อยูในระดับมาก ( x  = 3.96)  อันดับท่ี 2  ไดแก  การมีขอเสนอแนะ
เพ่ือปรับปรุงขอกําหนดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงาน  อยูในระดับปานกลาง      
( x  = 3.45)  และอันดับสุดทาย  ไดแก  การมีสวนรวมในการเปนผูตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนนายเรืออากาศ  อยูในระดับปานกลาง ( x  = 2.64) 
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ตารางท่ี 4.6  การมีสวนรวมของบุคลากรในดานการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ดานการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับการมีสวนรวม 

อันดับ 
x  S.D. แปลผล 

 1. ปรับปรุงและแกไปขอผิดพลาดทันทีเม่ือทราบผล 
     การตรวจสอบคุณภาพภายในหนวยงาน 

3.42 .91 ปานกลาง 3 

 2. ไดแลกเปล่ียนขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นทุกคร้ังท่ี 
     มีโอกาส เพื่อใหการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดของ 
     หนวยงานเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ 

3.35 .90 ปานกลาง 4 

 3. ปฏิบัติงานและดําเนินการแกไขปรับปรุงตาม 
     ขอกําหนด มาตรฐานคุณภาพและนโยบายประกนั 
     คุณภาพของโรงเรียนนายเรืออากาศ 

3.52 .87 มาก 2 

 4. หนวยงานเปดโอกาสใหไดแสดงความคิดเห็น 
     เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.62 1.00 มาก 1 

รวม 3.48 .77 ปานกลาง  
 

    จากตารางท่ี 4.6 พบวาโดยภาพรวมการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานดาน
การปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  อยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.48) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา อันดับท่ี 1  ไดแก  หนวยงานเปดโอกาสใหไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  อยูในระดับมาก ( x  = 3.62)  อันดับท่ี 2  ไดแก  การปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปรับปรุงตามขอกําหนด มาตรฐานคุณภาพและนโยบายประกันคุณภาพของ
โรงเรียนนายเรืออากาศ  อยูในระดับมาก ( x  = 3.52)  และอันดับสุดทาย  ไดแก  การไดแลกเปล่ียน
ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นทุกคร้ังท่ีมีโอกาส  เพื่อใหการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดของ
หนวยงานเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ  อยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.35) 
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ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากแบบสอบถามท่ีผูตอบแบบสอบถาม         
                มานั้น  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 ควรเพิ่มความรูใหกับขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ ในเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษา  เพื่อใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอการประกันคุณภาพการศึกษามากเปนอันดับท่ี 1 มีจํานวน 6 คน  
เนื่องจากเปนสถาบันเฉพาะทาง  มาตรฐานตัวบงช้ีและเกณฑช้ีวัดควรสะทอนภาพการศึกษาตาม
ความเปนจริงของสถานศึกษา  มีจํานวน  4 คน  เห็นควรใหมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหกับหนวยงานทราบทั่วถึง  และควรใหทุกคนในองคกรมีสวนรวม       
มีจํานวน  3 คน  นอกจากนี้ควรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  และกําหนดแนวคิดในการ
ประกันคุณภาพ  เพื่อเปนประโยชนตอการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  มีจํานวน  2 คน 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
    การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ สังกัดกองทัพอากาศ และศึกษาขอเสนอแนะ
ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา   โรงเรียนนายเรืออากาศ  สังกัดกองทัพอากาศ กลุม
ตัวอยาง  คือ  ผูบริหารและอาจารย  จํานวน 80 คน  เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม  แบบเลือกตอบ  
แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ  การเก็บรวบรวมขอมูลไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา69 ฉบับ  จาก
ท้ังหมด 80 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 86.25   วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  โดยการแจก
แจงความถ่ี  คารอยละ  คาเฉล่ีย  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม
ปลายเปดใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา  แลวสรุปผลการศึกษา  อภิปราย ขอเสนอแนะ  ดังตอไปนี้ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1  ขอมูลท่ัวไปและสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  พบวาบุคลากรสวนใหญเปนเพศ
ชาย  ระดับช้ันยศ นาวาอากาศโท  มีอายุระหวาง 36 - 45 ป  และจบการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 5.1.2  การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  พบวาโดย
ภาพรวมการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  อยูในระดับ
ปานกลาง ( x  = 3.36)  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวาทุกดานอยูในระดับปานกลาง  โดยอันดับท่ี 
1  ไดแก  ดานการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ( x  = 3.48)  อันดับท่ี 2  ไดแก  
ดานการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ( x  = 3.43)  อันดับท่ี 3  ไดแก  ดานการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ( x  = 3.36)  และอันดับท่ี 4  ไดแก  ดานการวาง
แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ( x  = 3.14)  
 5.1.3  ขอเสนอแนะท่ีรวบรวมจากคําถามปลายเปด  พบวามีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพิ่มความรู
ใหกับขาราชการ ลูกจาง พนักงานราชการ  ในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อใหเกิด
ทัศนคติท่ีดีตอการประกันคุณภาพการศึกษามากเปนอันดับท่ี 1  มีจํานวน 6 คน  เนื่องจากเปน
สถาบันเฉพาะทาง  มาตรฐานตัวบงช้ีและเกณฑช้ีวัดควรสะทอนภาพการศึกษาตามความเปนจริง
ของสถานศึกษา  มีจํานวน 4 คน  เห็นควรใหมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
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การศึกษาใหกับหนวยงานทราบท่ัวถึง และควรใหทุกคนในองคกรมีสวนรวม  มีจํานวน 3 คน 
นอกจากนี้ควรมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ  กําหนดแนวคิดในการประกันคุณภาพ  
เพื่อเปนประโยชนตอการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  มีจํานวน  2 คน 
 
5.2  การอภิปรายผล 

    การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ของโรงเรียนนายเรืออากาศ  สังกัดกองทัพอากาศ  และศึกษาขอเสนอแนะใน
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ของโรงเรียนนายเรืออากาศ  พบวา   
 5.2.1  ดานการวางแผน  บุคลากรของโรงเรียนนายเรืออากาศมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง  
เนื่องจากโรงเรียนนายเรืออากาศ  เปนสถาบันเฉพาะทางไดรับนโยบายและการวางแผนจากหนวย
เหนือซ่ึงไดแก   กองทัพอากาศ   ดังนั้นกลุมตัวอยางจึงมีบทบาทนอยในการรวมวางแผน                
ซ่ึง ธเนศ  ขําเกิด  (2544 : 172)  กลาวถึง  การวางแผนประกันคุณภาพการศึกษาเร่ิมจากการกําหนด
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  และสภาพขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา  ตัวบงช้ี  
และเกณฑท่ีคาดหวังถือเปนจุดเร่ิมตนท่ีสําคัญในการวางแผนประกันคุณภาพของสถานศึกษา  ซ่ึง
สถานศึกษาอาจวางแผนตามรูปแบบของธรรมนูญสถานศึกษา  หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา  และ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  รวมท้ังจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงาน  ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด  เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ  ในขณะท่ี  กิติมา 
ปรีดีดิลก (2529 : 150) อธิบายวา การมีสวนรวมในการวางแผนจะชวยใหทุกคนเขาใจขอบเขต
หนาท่ีความรับผิดชอบไดดีข้ึน มีการปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการกําหนดวัตถุประสงค แผนงาน
โครงการรวมตลอดป และมีสวนรวมในการตัดสินใจจะชวยใหทุกคนสามารถทํางานไดเต็ม
ความสามารถยิ่งข้ึน ทําใหเปาหมายหลักขององคการและวัตถุประสงคของหนวยงานยอมเช่ือมโยง
และประสานกันดีข้ึน 
 5.2.2  ดานการดําเนินงาน  ดานการตรวจสอบผลการดําเนินงาน  ดานการปรับปรุงและพัฒนา  
ซ่ึงท้ัง  3 ดาน  บุคลากรของโรงเรียนนายเรืออากาศมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง  เพราะตอง
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานการพัฒนาของกองทัพอากาศ 
  
5.3  ขอเสนอแนะ 
  จากการศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในคร้ังนี้  ผลการศึกษาพบวา  บุคลากรสวนใหญมีสวนรวมในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ในระดับปานกลาง  ท้ังในภาพรวมและเปนรายดานตามระบบวงจรคุณภาพ 
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PDCA  และเพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ทางผูวิจัยไดรวบรวม
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี้   
 5.3.1  การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  อยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.14)  ควรพัฒนา
ปรับปรุงดานการวางแผนประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อใหการดําเนินงาน  การตรวจสอบ          
การปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  มีประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยใหบุคลากรมีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน  จัดทําแผนการดําเนินงาน  กําหนดแนวคิดแนวทางรูปแบบ        
และมีโอกาสรวมแลกเปล่ียนขอคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.3.2  ควรเพิ่มความรูใหกับบุคลากร  ในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อใหเกิดทัศนคติ
ท่ีดีตอการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยการจัดอบรม  สัมมนา  ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยใหบุคลากรทุกระดับช้ันในองคกรมีสวนรวม        
และทําการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับหนวยงานทราบท่ัวถึงกัน 
 5.3.3  มาตรฐานตัวบงช้ีและเกณฑช้ีวัด  ควรสะทอนภาพการศึกษาตามความเหมาะสมของ
สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง   
 
5.4  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 5.4.1  ควรศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
โรงเรียนนายเรืออากาศอยางตอเนื่อง  และขยายกลุมประชากรใหเพิ่มจํานวนมากข้ึน 
 5.4.2  ควรศึกษาวิจัย  ตัวบงช้ี  และเกณฑมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ของโรงเรียนนายเรืออากาศ          
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             เลขท่ีแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 

เร่ือง   การมีสวนรวมของบคุลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนนายเรืออากาศ  สังกัดกระทรวงกลาโหม 

 
คําชี้แจง  

1.  แบบสอบถามนี้เปนสวนหน่ึงของการศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา   
     การจัดการการศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการมีสวน 
     รวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ 

 2.  แบบสอบถามมีท้ังหมด  3 ตอน  คือ 
      ตอนท่ี 1  เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
      ตอนท่ี 2  เปนคําถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดาํเนินงานการประกัน  

                    คุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศ 
      ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
      ขอมูลที่ตอบจะถือเปนความลับไมสงผลกระทบตอผูใดท้ังส้ิน  และผลการวิจัยคร้ังนี้จะ
นําเสนอในภาพรวมเทานัน้  และขอขอบพระคุณในความกรุณามา  ณ  โอกาสนี้ 
 
 
                นาง ศุภพร  ถาวรวงศ 
                              นักศกีษาปริญญาโท 
                       สาขาวิชาการจัดการการศึกษา 

      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง   การมีสวนรวมของบคุลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา   

โรงเรียนนายเรืออากาศ 
 

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  � ลงในชองวาง           หนาขอความท่ีเปนจริงเกี่ยวกับตัวทาน 
 
1.  เพศ  ชาย   หญิง 
 
2.  ระดับช้ันยศของทาน  ร.ต. - ร.อ.  น.ต. 

    น.ท.   น.อ. - น.อ.พิเศษ 
 
3.  อายุ ...................  ป   

 
4.  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาตรี  ปริญญาโท 

    ปริญญาเอก  อ่ืน ๆ ระบุ............................................ 
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ตอนท่ี 2  การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา   
               โรงเรียนนายเรืออากาศ 
 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  � ลงในชองคะแนนแตละขอท่ีตรงกับความคิดเหน็ของทานมากท่ีสุด 
 

    ระดับคะแนน         ระดับคะแนนการมีสวนรวม 
 5 หมายถึง  มีสวนรวมมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง  มีสวนรวมมาก 
 3 หมายถึง  มีสวนรวมปานกลาง 
 2 หมายถึง  มีสวนรวมนอย 

  1 หมายถึง  มีสวนรวมนอยท่ีสุด 

ขอ การมีสวนรวม 
ระดับการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 
 
 

1. 

การมีสวนรวมในการวางแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

ทานเขาประชุมเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงาน 

     

2. ทานมีสวนรวมในการจดัทําแผนการดําเนนิงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

     

3. ทานมีสวนรวมในการกําหนดแนวคิด แนวทาง รูปแบบ  
วิธีการประกนัคุณภาพการศกึษา 

     

4. ทานไดมีสวนรวมแลกเปล่ียนขอคิดเห็น เพื่อจัดทําคูมือ  
การประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 

     

 
 

5. 

การมีสวนรวมในการดําเนนิงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ทานรวมปฏิบัติงานโดยอาศัยแนวทางตามแผนประกัน
คุณภาพของหนวยงาน 

     

6. 
 

ทานเขารวมประชุม/ สัมมนา เพื่อทําความเขาใจ
ขอกําหนด การประกันคุณการศึกษาดวยตนเอง 
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ขอ การมีสวนรวม 
ระดับการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 
7. ทานใหคําแนะนําผูรวมงาน เพื่อใหปฏิบัตติามแผนการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน
ทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 

     

8. ทานคนควาหาความรูและศึกษาขอมูล เพือ่ใหการ
ประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

     

 
 

9. 

การมีสวนรวมในการตรวจสอบผลการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ทานทบทวนตรวจสอบการปฏิบัติงานของทานให
เปนไปตามคูมือการประกันคณุภาพการศึกษา 

     

10. ทานใหความรวมมือเม่ือมีการตรวจประเมินคุณภาพ 
การศึกษาในหนวยงานของทาน 

     

11. ทานมีขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงขอกําหนดการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงานของทาน 

     

12. ทานมีสวนรวมในการเปนผูตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ 

     

 
 

13. 

การมีสวนรวมในการปรับปรุงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ทานปรับปรุงและแกไขขอผิดพลาดทันทีเม่ือทราบผล
การตรวจสอบคุณภาพภายในหนวยงาน 

     

14. ทานไดแลกเปล่ียนขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นทุกคร้ัง
ท่ีมีโอกาส เพื่อใหการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดของ
หนวยงานเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ 

     

15. ทานปฏิบัติงานและดําเนินการแกไขปรับปรุงตาม
ขอกําหนด มาตรฐานคุณภาพ และนโยบายประกนั
คุณภาพของโรงเรียนนายเรืออากาศ 

     

16. หนวยงานของทานเปดโอกาสใหทานไดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพการศกึษา 
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ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ - นามสกุล  นาง ศุภพร  ถาวรวงศ 
ท่ีอยู   310/761-2  หมูบานปนเจริญ 3  ซอย 3  ถนนสรงประภา  แขวงสีกัน 
   เขตดอนเมือง  กรุงเทพ 10210 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
   วิทยาเขต บางเขน  ปการศึกษา 2530 
ประวัติการทํางาน พ.ศ.2530    ทํางานท่ีโรงแรมดุสิตธานี   

ตําแหนง Hostess Restaurant   
   พ.ศ.2531    ทํางานท่ี Home of English ราชดําเนิน   

     ตําแหนง ครูสอนภาษาอังกฤษ 
   พ.ศ.2532 - ปจจุบัน   ทํางานท่ี บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)  
            ตําแหนง พนักงานตอนรับบนเคร่ืองบิน 
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