
ข 
 

บทคัดย่อ 
  

การทำวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยใช้หลักการบริหารจัดการแบบ 4ป Model เพื่อยกระดับระบบการบริหาร
จัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพการ
ดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ด้วยรูปแบบ 4 
ป Model 2) เพื่อเสนอรูปแบบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
ด้วยรูปแบบ 4 ป Model 3) เพื่อประเมินระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและประเมินผลการใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล
ภูเก็ตด้วยรูปแบบ 4 ป Model ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เลือกจากประชากร
ทั้งหมด โดยพิจารณาตามวิธีการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการศึกษาเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม กำหนดจำนวนตัวอย่าง ด้วยวิธี Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ใช้
วิธีการกำหนดจำนวนตัวอย่างแต่ละกลุ่มแบบโควต้า (Quota Sampling) ในแต่ละกลุ่มใช้การเก็บ
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 10 เพื่อป้องกัน
ความคลาดเคลื ่อนในการตอบรับ ได้กลุ ่มตัวอย่างจำนวนทั ้งสิ ้น 170 คน ได้แก่ ผู ้อำนวยการ
สถานศึกษาและหัวหน้าสายงานบริหาร จำนวน 12 คน  คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 10 คน  
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประจำสายชั้น จำนวน 55 คน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 93  คน  สำหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ จำนวนตัวอย่างเป็นไปตามหลักการการศึกษาด้วย
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
 งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (งานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ) ในรูปแบบ  
การวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยรูปแบบ 4 ป Model โดย
ครอบคลุมต้ังแต่การพัฒนาร่างรูปแบบและกิจกรรม การทดลองดำเนินการ การประเมินผล 
 ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน
อนุบาลภูเก็ต  

1) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน พบว่า สภาพแวดล้อมด้านปัจจัยภายในโรงเรียนใน
ส่วนท่ีเป็นจุดแข็ง ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนา คือ โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการแบบกระจายอำนาจ 
โดยเน้นการมีส่วนร่วม มีโครงสร้างและนโยบายดำเนินงานท่ีชัดเจนเป็นระบบ บุคลากรทุกฝ่ายมีความ
ต้ังใจในการปฏิบัติงาน ครูมีความพร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีระบบการใช้จ่ายเงินถูกต้องตาม
ระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ ทำให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ ในด้านผลผลิต
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และการบริการ โรงเรียนประสบความสำเร็จในการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตามศักยภาพ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี โรงเรียนมีจุดอ่อนในประเด็นบุคลากรบางส่วนขาด
การนำส่ือเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนการสอน 

2) การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
ดำเนินการตามแนวทาง ขั้นตอนและกระบวนการของต้นสังกัดคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยมีประเด็นท้าทายที่สำคัญที่ควรดำเนินการคือ 1) การดำเนินงานเชิงระบบอย่างมี
ประสิทธิภาพ (PDCA) ด้วยการจัดการข้อมูล 2) การเพิ่มความเข้มแข็งของเครือข่ายอุปถัมภ์หรือการมี
ส่วนร่วม และ 3) การพัฒนาบุคลากร 
2. ผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตด้วยการมีส่วนร่วม 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์บุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตด้วยการมีส่วนร่วม ได้ข้อสรุปว่าควรมีลักษณะ ดังนี้ 
 1) ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความจำเป็นต่อการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมากท่ีสุด เพราะการประกันคุณภาพจะเป็นกลไกท่ีคอยกำกับการดำเนินงานของโรงเรียน
ไปสู่เป้าหมาย 
 2) การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ จำเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา และการมีส่วนร่วมในการทำงานจะประสบความสำเร็จได้ดีนั้นจำเป็นจะต้องพัฒนาหรือ
สร้างความตระหนัก และความรู้ความเข้าใจของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ระบบการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในแบบมีส่วนร่วมที่ดีนั้นควรดำเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
 3) ต้องใช้กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเป็นเครื่องมือหรือกระบวนการในการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานในทุกขั้นตอน 
 4) ต้องมีการสรุปและรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพื่อจะได้นำผลการ
ดำเนินงานมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  
3. การพัฒนารูปแบบ และ รายละเอียดการดำเนินการทดสอบระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตด้วยรูปแบบ 4 ป Model 

จากการศึกษาสภาพการดำเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
การสำรวจความคิดเห็นเกี ่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียน
อนุบาลภูเก็ตด้วยการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้เป็นรูปแบบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน “4 ป 
Model” ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
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 ขั้นตอนท่ี 1 การประชุม (ป : ประชุม) 
          เป็นกิจกรรมการระดมความคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานโดยการ
กำหนดมาตรฐานของโรงเรียน การร่วมจัดทำแผนการจัดการศึกษา การจัดระบบสารสนเทศของงาน
ท้ัง 4 ฝ่าย 
 ขั้นตอนท่ี 2 การประเมิน (ป : ประเมิน) 
   เป็นกิจกรรมการดำเนินงานที่หัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่าย และหัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษา และคณะทำงานร่วมกันดำเนินงานตามแผนการจัดการศึกษา การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 3 การประมวล (ป : ประมวล) 
เป็นกิจกรรมการดำเนินงานท่ีหัวหน้างานทั ้ง 4 ฝ่าย และหัวหน้างานประกันคุณภาพ

การศึกษา และคณะทำงานร่วมกันสรุปและจัดทำรายงานประจำปี การนำเสนอรายงานต่อกรรมการ
สถานศึกษา และการเผยแพร่ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ขั้นตอนท่ี 4 การปรับปรุง (ป : ปรับปรุง) 

เป็นกิจกรรมการดำเนินงานที่หัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่าย และหัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษา และคณะทำงานร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
4. ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายใน ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของโรงเรียน ใน 2 ด้านคือ 1) ด้านระบบการบริหารจัดการและการดำเนินงาน และ 2) 
ด้านคุณภาพผู้เรียน โดยได้ข้อสรุป ดังนี้ 

1) ด้านระบบการบริหารจัดการและการดำเนินงาน พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียน

อนุบาลภูเก็ตมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (�̅�=4.7) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการปรับปรุง

และพัฒนาสูงที่สุด (�̅�=4.8) รองลงมาคือกิจกรรมการประเมิน การประมวลผล (�̅�=4.7) และการ

ประชุมวางแผน (�̅�=4.6) ตามลำดับ 
2) ด้านคุณภาพผู้เรียน พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมีส่วนร่วมในการ

ประกันคุณภาพภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม
พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประเมิน และกิจกรรมการปรับปรุง

และพัฒนาสูงที่สุด (�̅�=4.8) รองลงมาคือกิจกรรมการประชุมวางแผน และกิจกรรมการประมวลผล 

(�̅�=4.7) ตามลำดับ 
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Abstract 

This research aimed to develop the Quality Assurance within the educational 
institution particularly in Anuban Phuket School by implementing the management 
principles of the 4 P Model. This model will enhance the quality of the educational 
institution management system. The objectives of the research were : 1) to study the 
operating conditions for the development of Quality Assurance systems within the 
educational institution of Anuban Phuket School with the 4 P Model ; 2) to propose a 
model for the development of a participatory internal Quality Assurance system ; 3) 
to evaluate the effectiveness of the 4 P Model in developing Quality Assurance systems 
within the educational institution of Anuban Phuket School.  

In implementing the 4 P Model, the sample group was used in this research 
that was selected from all populations by considering the relevant research methods. 
In terms of quantitative studies, questionnaires were used. The number of samples 
was determined using the Taro Yamane method at a 95 percent confidence level. 
Quota Sampling was used for each group. Accidental Sampling was used for each group 
to increase the number of samples by 10 percent to prevent discrepancies in feedback. 
A total of 170 people were tested, including 12 directors and heads of administration, 
10 school committees, 55 class parents' network committees, 93 teachers, and 
educational personnel. For the qualitative study, the number of samples was in 
accordance with the principles of qualitative research methodology. 

This research used an integrated research methodology (quantitative and 
qualitative research) in the form of research and development to study the 
development model of Quality Assurance systems within the educational institution 
with the participation process through the 4 P Model, including the development of 
the model, activities, trial, and evaluation.  

Research Results 

1. The results of a study on the operating conditions for the development of 
Quality Assurance systems within the educational institution of Anuban Phuket 
School. 
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1.1) The results of the analysis within the institution are the school environment 
has a decentralized management system which is conducive to school’s development, 
and there is a precise and systematic structure in operating policies. On top of that, 
there is a system for spending money in accordance with the rules enhancing the 
school's education management system. In terms of productivity and service, the 
school was successful in sending potential students to compete for learning 
development. The school has weaknesses in the issue of some personnel lacking in 
the use of technology media for teaching and learning.  

1.2) The operation of the Quality Assurance system within Anuban Phuket 
School was carried out in accordance to the Basic Education Commission Office 
guidelines. In addition, significant challenges were taken : 1) Effective systemic 
operations (PDCA) with data management, 2) Strengthening the support or participation 
network, and 3) Personnel development. 

2. The results of an opinion survey on the development of quality assurance 
systems within educational institutions, Anuban Phuket School, with participation. 

 2.1) The Quality Assurance system within the school is most necessary for the 
school's educational management because Quality Assurance is a mechanism that 
drives the school’s operations towards its goals. 

    2.2) Effectively driving the Quality Assurance system within the educational 
institutions requires the involvement process of personnel involved both inside and 
outside the school. A good participatory internal Quality Assurance operation system 
should follow the Quality Cycle (PDCA). 

2.3) The school should use the supervision process within the educational 
institution as a tool or process for supervising and monitoring the operations at every 
step. 

  2.4) There should be a continuous systematic summary and report on operating 
results in order to bring the performance to improve even further. 
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3. Development of a model and details of the implementation of quality 
assurance system testing within the educational institution of Anuban Phuket 
School. 

 From the study of operating conditions for the development of Quality 
Assurance systems within educational institutions and opinion surveys on the 
development of Quality Assurance systems within the educational institution, Anuban 
Phuket School, with participation, this is the basic information for developing a model 
of the internal Quality Assurance system of Anuban Phuket School. It has become a 
model of internal Quality Assurance operation “4 P Model”, which has the following 
operating procedures : Step 1 Meeting (P : Preparation), Step 2 Assessment  
(P : Perform), Step 3 Processing (P : Perlustration), and Step 4 Improvement  
(P : Progression).       

4. The results of the assessment of participation in the implementation of the 
quality assurance system within the educational institution, Anuban Phuket 
School. 

The researcher studied the participation in the implementation of the internal 
Quality Assurance system of the school's stakeholders in 2 aspects :  

4.1) For management system and operations, it was found that the 
stakeholders of Anuban Phuket School participated in the overall internal Quality 

Assurance at the highest level (𝒳= 4.7). School stakeholders had the highest 
participation in improvement and development activities 

4.2)  In terms of learner quality, it was found that the stakeholders of Anuban 
Phuket School participated in the overall internal Quality Assurance at the highest 

level ( �̅�= 4. 75) .  School stakeholders are involved in assessment activities and 

improvement and development activities were highest (𝒳=4.8), followed by planning 

meeting activities and processing activities ( 𝒳=4.7), respectively. 
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