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การวิจัยนีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือ  1) ศึกษาโมเดลโค้งพัฒนาการผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ

สถานศึกษาท่ีไม่มีตัวแปรร่วม  และท่ีมีตัวแปรร่วมของสถานศึกษา 2) ศึกษาท าความเข้าใจเชิงลึกในการด าเนินการ
ประกนัคณุภาพภายในท่ีมีพฒันาการผลการประเมินคณุภาพภายนอกสูง และ 3) จดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน การวิจัยมี 3 ระยะ ระยะท่ี 1 ศึกษาพัฒนาการคุณภาพ
การศกึษาผ่านโมเดลโค้งพฒันาการ โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิคะแนนผลการประเมินคณุภาพภายนอก  จ านวน 1,964 แห่ง 
ตวัแปรร่วม คือ ภาค ท่ีตัง้ในเมือง/นอกเมือง และขนาดของสถานศึกษา วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม M-plus ระยะท่ี 2 
ศกึษาเชิงลกึการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา จ านวน 8 แห่ง ระยะที่ 3 พฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วม ยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ตรวจสอบ และ
ประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายฯ โดยความร่วมมือจากผู้ เช่ียวชาญ และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมจ านวน 62 คน ผลวจิยัพบว่า 
(1) โมเดลพฒันาการของคะแนนผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศกึษาท่ีไม่มีตวัแปรร่วม และมีตวัแปรร่วมมี
ความสอดคล้องกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ (2) ค่าคะแนนเร่ิมต้นของผลการประเมินคณุภาพภายนอกในภาพรวมมาตรฐาน
ทัง้สามด้าน พบว่า ภาคเหนือ และภาคใต้ มีค่าคะแนนต ่ากว่าภาคกลาง สถานศกึษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ มีค่าคะแนนเร่ิมต้นของผลการประเมินคณุภาพภายนอกต ่ากว่าสถานศกึษาขนาดใหญ่พิเศษ ส่วนสถานศกึษาท่ีตัง้
ในเมืองและนอกเมืองไม่แตกตา่งกนั (3) อตัราคะแนนพฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอกทกุตวัแปรร่วมไม่มี
ความแตกต่างกันในมาตรฐานทุกด้าน (4) สถานศึกษาท่ีมีคะแนนพัฒนาการสูงทุกขนาดมีการด าเนินงานท่ีส าคญั  คือ 
ด้านผู้ เรียน เน้นการพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านการเงิน เน้นการบริหารแผนงาน งบประมาณ และทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี
การระดมทรัพยากรสนบัสนนุ ด้านการบริหารจดัการ เน้นการบริหารงานวิขาการ งานบุคลากร และการจดัการงานทัว่ไป
ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีความร่วมมือจากทุกฝ่าย ส่วนด้านการเรียนรู้และการพฒันา เน้นการพัฒนาศกัยภาพบุคลากร 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการวิจัยและพัฒนา และ (5) ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 1 วสิยัทศัน์ 4 พนัธกิจ 4 กลยุทธ์ และ 58 แนวทางการปฏิบตัิ โดยมีผลการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญและผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย อยู่ในระดบัมากท่ีสดุทกุรายการ 
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The purposes of this research were: 1) to study the growth curve model of external quality 

assessment with and without the covariate variables; 2) to deeply understand the administration of internal 
school quality assurance which had high results of external quality assessment results; and 3) to establish 
policy suggestions for internal school quality assurance at the basic education level. This research was 
divided into three phases: in phase one, the development of the quality of schools was studied through a 
growth curve model by using secondary data from one thousand nine hundred and sixty-four external quality 
assessment results. The covariate variables consisted of regions, situated areas, such as urban or rural, and 
school sizes. M-plus computer program was used to analyze data. In Phase two, the process of internal 
school quality assurance at eight schools was studied in-depth. Finally, in phase three, the policy 
suggestions for internal school quality assessment was established by application of participatory action 
research, drafting policy suggestions, checking, and the evaluation of policy suggestions with the 
cooperation of sixty-two experts and school stakeholders. The research findings were as follows: 
(1) The growth curve model of external quality assessment with and without covariate variables of 
schools fitted to the empirical data; (2) the initial scores of the external quality assessment results, according 
to holistic standards in three areas, which revealed that the scores in the north and the south were lower than 
the central region. The small, medium, and large schools had initial external quality assessment scores lower 
than the extra-large schools. However, the schools situated in and out of urban areas did not exhibit any 
significant differences; (3) the development score ratio in the external quality assessment results of all 
covariate variables demonstrated no differences in standards and in all areas; (4) the schools which had a 
high development score in every school sizes, had the following key processes: learner area focus on the 
development of learner to have knowledge of and ability in the curriculum; (2) the satisfaction of the 
stakeholders; areas of the budget focused on planning administration; the budget and the efficient use of 
resources; transparency; the auditory aspect and the rise of advocate resources; administration areas 
focused on academic administration; efficient recruitment and general administration; cooperation with all of 
the participants; learning and development areas focused on the development of human potential; 
technology and research and development; (5) the policy suggestions for schools consisted of one vision, 
four missions, four strategies and fifty-eight resolutions. Furthermore, the evaluation results from experts and 

 



  ฉ 

stakeholders were found to be at the highest level of every area. 

 
Keyword : School quality, Growth curve model, External School Quality Assessment, Policy suggestions, 
Internal School Quality Assurance Policies, Basic Education 
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ขอขอบคณุคณาจารย์ทกุทา่นของภาควิชาวดัผลและวิจยัการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรี
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บทที่ 1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ในสถานการณ์ปัจจบุนัสถานศกึษาส่วนใหญ่ยงัมีคณุภาพแตกตา่งกนัคอ่นข้างมาก  

ทัง้ในด้านงบประมาณ คุณภาพ บุคลากร หรือแม้แต่ปัจจัยด้านผู้ เรียน รวมทัง้ปัจจัยเอือ้อ่ืน ๆ เช่น 
ความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา การสนบัสนุนจากชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรท่ีอยู่
ใกล้เคียงสถานศกึษา และการติดตามชว่ยเหลืออยา่งใกล้ชิดจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาหรือ
หน่วยงานต้นสงัก ัด สิ ่งเหล ่านีล้้วนส ่งผลกระทบต ่อคณุภาพการจดัการศ ึกษา ถึงแม้ว ่า
สถานศึกษาจะมีอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาด้วยตนเอง สามารถพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาได้ตามบริบทและความต้องการของสถานศึกษาเอง แต่คณุภาพผู้ เรียนและคณุภาพ  
ในการบริหารและการจดัการก็ยงัมีความแตกต่างกัน การประกันคณุภาพการศึกษาจึงถูกน ามาเป็น
กลไกส าคญัประการหนึ่งในการขบัเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื ่อง และสร้างความมั ่นใจ (Assure) ได้ว่าสถานศึกษาสามารถจ ัดการศ ึกษาให้ มี
ค ุณภาพได้ตามมาตรฐานที ่ก าหนด ผู้ ส า เร็จการศ ึกษามีความรู้ความสามารถ และมี
คณุลกัษณะที่พ ึงประสงค์ตามที่หลกัสตูรก าหนดและที่สงัคมต้องการ ทกุหน่วยงานหลักท่ี
เก่ียวข้องได้ด าเนินการในหลากหลายวิธีการเพ่ือส่งเสริมสนบัสนนุให้เกิดคณุภาพของสถานศกึษา
ในสงักัด นอกจากนี ้การประกันคณุภาพการศึกษายงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยการวางแผนและจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบและประเมิน 
การด าเนินงานของสถานศกึษา มีการทบทวนการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่างปราศจากข้อบกพร่อง 
รวมทัง้ให้ความส าคญัตอ่การปรับปรุงคณุภาพอยา่งตอ่เน่ือง ท าให้การด าเนินงานของสถานศกึษา
สอดคล้องกับเป้าหมาย หลักการจัดการศึกษาและความต้องการของผู้ เก่ียวข้องโดยมีการ
ตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองสม ่ าเสมอ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2554, น. 77-94)  

ความส าคญัของการประกนัคณุภาพการศกึษา มี 3 ประการ คือ 1) ท าให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลคุณภาพการศึกษาท่ีเช่ือถือได้ เกิดความเช่ือมั่นและสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการท่ีมี
คณุภาพมาตรฐาน 2) ป้องกันการจัดการศึกษาท่ีไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
และเกิดความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะได้รับการบริการการศกึษาท่ีมีคณุภาพอย่างทัว่ถึง 3) ท าให้
ผู้ รับผิดชอบในการจดัการศกึษามุ่งบริหารจดัการศกึษาสู่คณุภาพและมาตรฐานอย่างจริงจงั ซึ่งมี
ผลให้การศกึษาม ีพลังท่ีจะพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง  
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การประกันคณุภาพการศึกษาจึงเป็นการบริหารจดัการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติ
ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนอย่างต่อเน่ือง เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ รับบริการการศกึษา ทัง้ยงัเป็นการปอ้งกนัการจดัการศกึษาท่ีด้อยคณุภาพ นอกจากนี ้การประกนั
คุณภาพการศึกษาเก่ียวข้องกับการด าเนินการท่ีส าคัญ  2 เร่ืองดังนี ้1) การก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา และ 2) กระบวนการตรวจสอบและประเมินการด าเนินการจัดการศึกษา 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2554, น. 15)  

การจัดการศึกษาของประเทศไทยท่ีผ่านมายังไม่บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 
โดยเฉพาะด้านคุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียนมีแนวโน้มท่ีลดต ่าลง (วิทยากร เชียงกูล, 2550;  
สันติสุข ภูศรีโสม, 2554) การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นวิธีการหนึ่งท่ีก าหนดขึน้มาเพ่ือลด
ความเหล่ือมล า้เชิงคณุภาพของสถานศกึษา โดยท่ีพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใช้
เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากบัดแูล การตรวจสอบ การประเมินผล 
และการประกนัคณุภาพทางการศกึษา โดยหน่วยงานด้านการศกึษาทกุระดบั ทกุประเภท และทกุ
กระทรวงท่ีจดัการศกึษา น าไปเป็นแนวทางในการจดัการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนบัจาก
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติ สถานศึกษาและหน่วยงานองค์กรหลกัท่ีเก่ียวข้อง ได้น า
มาตรฐานการศึกษาของชาติไปใช้ในการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของแต่ละองค์กร ซึ่งการ
ด าเนินงานประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี มีการสร้างระบบ และกลไกเข้ามาประกนัคณุภาพการจดั
การศึกษาให้มีคุณภาพเท่าเทียมกันในทุกสถานศึกษา และก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษา 
ส าหรับสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามท่ีก าหนด ท าให้เกิดคณุภาพ โดยมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นตวัเทียบเคียง (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2559, น. 1) คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ถกูก าหนดโดยมาตรฐานการศกึษา ซึ่งประเด็นและรายละเอียดของมาตรฐานการศกึษาขึน้อยู่กับ
หน่วยงานต้นสังกัดท่ีจะก าหนดมาตรฐานท่ีใช้เป็นบรรทัดฐานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา หัวใจของการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ท่ีความส าเร็จของการประกันคุณภาพ
ภายใน ทัง้การประเมินตามสภาพจริง การบูรณาการการประกันคุณภาพภายในกับการบริหารจัด
การศึกษา และการท างานปกติ โดยมีกลยุทธ์ท่ีน าสู่ความส าเร็จในการประกันคุณภาพภายใน 
ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร การท างานเป็นทีม การก าหนดเจ้าภาพ หรือผู้ รับผิดชอบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือของผู้ เก่ียวข้อง การสร้าง
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ความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ และการมีเจตคติท่ีดีต่อการประกันคณุภาพ การบูรณาการ
การประกันคุณภาพกับการบริหารจัดการศึกษา และการปฏิบัติงานปกติ การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลมืออาชีพ การวิจัยพัฒนา และประเมินเชิงระบบ (ประวิต  เอราวรรณ์ , 2551; พริม้เพรา  
วราพนัธุ์พิพิธ, 2556; และ สมหวงั พิธิยานวุฒัน์ และคณะ, 2556) 

จากผลการด าเนินการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้ เรียน (พ.ศ. 2557-2560) ตามแนวคิด  
“ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมเรียนรู้ ร่วมหาทางออก” ของกระทรวงศึกษาธิการ สภาพในปัจจุบนัมีหลาย
ฝ่ายสะท้อนว่ามาตรฐานและตวัชีว้ดัคณุภาพการศกึษามีจ านวนมาก และเกณฑ์ท่ีก าหนดมีความ  
ไมเ่หมาะสม เป็นสาเหตหุนึง่ของปัญหาคณุภาพการศกึษาไทยเน่ืองมาจากระบบและวิธีการวดัผล
ประเมินผลการศึกษาท่ีผิดพลาด คลาดเคล่ือน และสร้างภาระหนักให้กับครูและโรงเรียนในการ
จดัท าเอกสารหลกัฐานเพ่ือเตรียมประเมินคณุภาพการศึกษา ซึ่งควรมีการปรับตวัชีว้ดั เกณฑ์และ
วิธีการประเมินให้เหมาะและง่ายตอ่การปฏิบตั ิรวมถึงต้องสร้างระบบส่งเสริมสนบัสนนุการพฒันา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
การประเมินตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและการประเมินภายนอก
สถานศึกษาโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
(สมศ.) ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความสบัสนให้แก่ผู้ถูกประเมิน และเพิ่มภาระให้กับครูท่ี
ต้องเสียเวลากับงานจดัท าเอกสาร เป็นการดงึครูออกจากห้องเรียนซึ่งส่งผลกระทบตอ่การจดัการ
เรียนการสอน โดยเฉพาะการประเมินของ สมศ. ซึ่งสถานศกึษาส่วนใหญ่มองว่าไม่คุ้มคา่ สญูเสีย
งบประมาณจ านวนมากโดยไม่ได้ประโยชน์ ทีมผู้ประเมินท่ีมาประเมินขาดความน่าเช่ือถือ แตล่ะ
ทีมมีมาตรฐานไม่เท่ากัน ขาดความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษา ไม่เข้าใจบริบทและไม่ได้
ประเมินจากสภาพจริง ท่ีส าคัญการประเมินมาตรฐานการศึกษาโดยน าผลสอบ O-NET ของ
สถานศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งและให้น า้หนกัคะแนนค่อนข้างมาก ท าให้มาตรฐานท่ี 5 ไม่ผ่าน
การประเมิน รวมถึงการวัดและประเมินโดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกโรงเรียนก็มีความไม่
ยตุธิรรม เน่ืองจากแตล่ะโรงเรียนมีบริบทและขนาดแตกตา่งกนั นอกจากนัน้ เม่ือมีการประเมินแล้ว 
ก็ไม่มีการน าผลการประเมินมาใช้เพ่ือแก้ปัญหาหรือปรับปรุงพฒันาโรงเรียน และเม่ือไม่ผ่านการ
ประเมินก็ไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนเช่นกัน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา , 
2558, น. 73)  

จากข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับผลการศึกษาสภาพปัญหาของการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยคณะอนุกรรมการติดตามและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สรุปไว้ว่า ปัญหาเก่ียวกับการประเมินและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
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สถานศึกษา มีประเด็นปัญหาหลักๆ 3 ด้าน คือ 1) ด้านมาตรฐานและตัวบ่งชีข้องการประเมิน
ภายนอกบางตวับ่งชีไ้ม่สอดคล้องกับบริบทของการจดัการศึกษา และสภาพของสถานศึกษา และ 
มีตวับง่ชีท่ี้ไมส่ะท้อนคณุภาพของผู้ เรียนได้อย่างแท้จริง ตวับง่ชี ้O-NET ส่งผลตอ่บรรยากาศทางลบ
ของสถานศึกษาท าให้สถานศึกษาเหมือนโรงเรียนกวดวิชา เป็นต้น รวมทัง้กรณีตวับ่งชีที้่มาก
เกินไป ได้สร้างปัญหาให้แก่สถานศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาต้องสร้างหลกัฐาน เอกสารรองรับ
จ านวนมาก อีกทัง้การก าหนดเกณฑ์ภายในและภายนอกท่ีไม่สอดคล้องกันและการประกาศเกณฑ์ 
ตวับง่ชี ้โดยให้ใช้ประเมินการด าเนินงานย้อนหลงั 3 ปี ซึง่บางกิจกรรมสถานศกึษาไมไ่ด้ด าเนินการ
ตามเกณฑ์การประเมิน และต้องท าข้อมลูย้อนหลงัให้สอดคล้องกบัตวับง่ชี ้จึงไม่ใช่ข้อมลูจริงท่ีเกิด
จากการปฏิบตั ิงานจริง และไม ่ได้ส ่งผลดีตอ่การพฒันาคณุภาพสถานศกึษาแต ่อย่างใด  
2) ด้านผู้ ประเมิน ผู้ ประเมินมีมาตรฐานไม่เท่ากัน และผู้ ประเมินภายนอกไม่เข้าใจบริบทของ
สถานศกึษาในแตล่ะสังกดั ผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะในเชิงการพฒันาเอกสารให้มีความครบถ้วน
อันจะท าให้ได้คะแนนท่ีสูงขึน้มากกว่าการให้ข้อเสนอแนะเชิงคุณภาพต่อกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาท่ีจะน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ ประเมินและผู้ รับ  
การประเมิน มีผลตอ่ความเครียดของผู้ รับการประเมิน รวมทัง้ปัญหาอาจจะเกิดจากผลจากการวดั
ท่ีเป็นการวดัเป็นช่วงๆ ไม่ได้มีการวดัแบบต่อเน่ือง ท าให้พฒันาการคณุภาพการศกึษาอาจจะไม่ดี
ขึน้ และ 3) ด้านวิธีการประเมิน การประเมินเน้นเอกสารเป็นหลัก ไม่ได้ส ารวจจากสภาพจริง 
สร้างภาระความยุ่งยากแก่สถานศึกษา ใช้เวลาในการประเมินหลายวัน ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบตังิาน (กระทรวงศกึษาธิการ, 2558, น. 1-2 เอกสารอดัส าเนา)  

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  หรือท่ี
เรียกช่ือย่อกนัว่า สมศ. เป็นหน่วยงานท่ีจดัตัง้ตามพระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ว่า
ด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ท าหน้าท่ีพัฒนา
เกณฑ์และวิธีการประเมินคณุภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจดัการศกึษา เพ่ือให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา ในมาตรฐาน 4 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานท่ีว่าด้วยผลการ
จัดการศึกษาในแตล่ะระดบัและประเภทการศกึษา (2) มาตรฐานท่ีวา่ด้วยการบริหารจดัการศกึษา 
(3) มาตรฐานท่ีว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั (4) มาตรฐานท่ีว่าด้วย 
การประกันคุณภาพภายใน ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศกึษานัน้ถือเป็นสิ่งส าคญัของประเทศไทยท่ีต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและจริงจงั 
เพ่ือให้ทราบถึงผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานอยา่งแท้จริง (พลอากาศเอกประจิน จัน่ตอง, 2558, 
ออนไลน์) การด าเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกในช่วงเวลา 15 ปีท่ีผ่านมา มีการด าเนินการ 
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สามรอบโดยก าหนดช่วงระยะเวลารอบละ 5 ปี แต่ละรอบการประเมินมีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน 
กล่าวคือ การประเมินในรอบแรก (พ.ศ. 2544 – 2548) มีวตัถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบยืนยนัสภาพจริง
ของการด าเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนด  
เพ่ือให้ได้ข้อมลูซึ่งจะชว่ยสะท้อนให้เห็นจดุเดน่จดุท่ีควรพฒันาของสถานศกึษา สาเหตขุองปัญหา 
และเง่ือนไขของความส าเร็จ เพ่ือช่วยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพการศึกษา  
แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสงักัด ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพฒันาคณุภาพและประกัน
คุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง มาตรฐานและตัวบ่งชี ท่ี้ใช้ในการประเมินคุณภาพรอบแรก  
มี 14 มาตรฐาน ใช้เกณฑ์คณุภาพ 3 ระดบั คือ ดี พอใช้ และปรับปรุง โดยสรุปพบว่า สถานศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 30,919 แห่ง มีผลการประเมินได้
มาตรฐาน 10,147 แห่ง (ร้อยละ 32.82) โดยเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินได้มาตรฐาน คือ 
สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินในระดับดี กล่าวคือ มีค่าเฉล่ียผลการประเมินทัง้ 14 มาตรฐาน 
มากกว่า 2.50 และไม่มีมาตรฐานใดอยู่ในระดบัปรับปรุง ทัง้นี ้สถานศกึษาส่วนใหญ่มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ (ร้อยละ 65.64) (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา, 2550, น. 62-64) 

ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553 ) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
รับรองคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา ในการพิจารณาให้มีการประเมินแบบอิงเกณฑ์และอิง
สถานศึกษา ซึ ่งการประเมินแบบอิงเกณฑ์ พิจารณาตามมาตรฐาน ตวับง่ชี ้และเกณฑ์การ
พิจารณาของ สมศ. ส่วนการประเมินแบบอิงสถานศึกษาให้พิจารณาจากการท่ีสถานศึกษา
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ สมศ. และพัฒนาการของคณุภาพสถานศึกษา มาตรฐานและ 
ตวับ่งชีส้ าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานมี 14 มาตรฐาน  
60 ตวับง่ชี ้แบง่ระดบัคณุภาพการประเมินเป็น 4 ระดบั คือ ระดบัดีมาก ดี พอใช้ และปรับปรุง จากการ
สงัเคราะห์ผลการประเมิน พบว่า ผลการประเมินสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานส่วนใหญ่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ 82.41 ส่วนท่ีไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ 17.59  
เมื่อพิจารณาผลการประเมินของสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ าแนกตามระดบั
คณุภาพ พบว่า สถานศกึษาส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี (ร้อยละ 78.15)  

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลและยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป สมศ. ได้ก าหนดตวับ่งชี ้จ านวน 12 ตวับ่งชี ้ 
ซึ่งครอบคลุมทัง้ 4 มาตรฐานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มตวับ่งชี ้ได้แก่ 
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กลุ่มตวับ่งชีพื้น้ฐาน จ านวน 8 ตวับ่งชี ้กลุ่มตวับ่งชีอ้ัตลักษณ์ จ านวน 2 ตวับ่งชี ้และกลุ่มตวับ่งชี ้
มาตรการส่งเสริม จ านวน 2 ตวับง่ชี ้จากผลการประเมินของสถานศกึษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
มีสถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐาน ร้อยละ 75.55 ไม ่ได้รับการรับรอง ร้อยละ 24.45  
เมื ่อพิจารณาผลการประเมินจ าแนกตามระดับคุณภาพ พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีผล 
การประเมินอยู่ในระดบัดี (ร้อยละ 83.30) รองลงมาคือระดบัดีมาก (ร้อยละ 8.50) (ส านกัทดสอบ
ทางการศกึษา, 2558, น. 10-15) 

จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมจากการประเมินทัง้สามรอบ พบว่า 
สถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานมีผลการประเมินได้รับการรับรองมาตรฐาน จ านวน  
20,376 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62.04 ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จ านวน 12,468 แห่ง หรือคิดเป็น
ร้อยละ 37.96 ซึ่ง ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ (2558, ออนไลน์) ได้กล่าวโดยสรุปไว้ว่า ปัญหาใหญ่ท่ีมีผล
กับการศึกษาไทย ได้แก่ 1. การขาดความต่อเน่ืองเชิงนโยบาย 2. การขาดการก ากับเชิงปริมาณ  
และ 3. การขาดการควบคุมคุณภาพ ซึ่งจากข้อมูลดงักล่าว ไม่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ท่ีต้องการยกระดบัคุณภาพการศึกษา รวมทัง้การส่งเสริมสนบัสนุนระบบการประกัน
คุณภาพภายในในด้านต่างๆของหน่วยงานต้นสงักัด เพื ่อให้สถานศึกษามีคณุภาพ โดยมี
เป้าหมายเพ่ือส่งผลต่อระดบัคณุภาพของผลการประเมินคณุภาพภายนอกให้สงูขึน้ 

นอกจากปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาที่มีผลจากการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภายนอกท่ีกล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังมีตัวแปรร่วมท่ีมีผู้ น ามาศึกษาร่วมกับ  
ผลการประเมินคณุภาพภายนอก เช่น ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552, น. 80) และ ส านัก
ทดสอบทางการศึกษา (2554ข, น. 50) ได้เปรียบเทียบผลการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศกึษา 
จ าแนกตามปัจจัยท่ีตัง้ของสถานศึกษาในแต่ละภาค การตัง้อยู่ในพืน้ท่ีในเมืองหรือนอกเมือง 
รวมถึงการจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยผลจากการศึกษา พบว่า ผลการประเมินภาคใต้ 
ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่ต้องปรับปรุงมากกว่าภาคตะวนัตก 
ภาคตะวันออก และภาคกลาง ซึ่งอาจแสดงว่าสถานศึกษาในภาคท่ีห่างไกลจากกรุงเทพฯได้รับ
บริการทางการศึกษาน้อยจึงเสียเปรียบภาคท่ีอยู่ใกล้ๆ กรุงเทพฯ และผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นสดัสว่นสงูขึน้ ในขณะท่ีงานวิจยัของ 
อุมาภรณ์  ภัทรวาณิชย์ และปัทมา อมรสิริสมบูรณ์ (2550, น. 6) ได้ศึกษาเร่ืองความเท่าเทียมของ
การจัดการศึกษาในด้านโอกาสในการศึกษาตามความแตกต่างของภาค ซึ่งผลจากการศึกษา พบว่า 
ภาคเหนือมีสัดส่วนของการได้รับการศึกษาตามเกณฑ์สูงกว่าภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และภาคใต้ตามล าดบั ส่วน ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552, น. 17) ได้ศึกษาเก่ียวกับ
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การจดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมีขนาดตา่งกนั และมีท่ีตัง้ตา่งกนั โดยพบว่า สถานศกึษาขนาด
ใหญ่ ขนาดกลางในเมือง และสถานศึกษาขนาดเล็กในชนบทและชุมชนแออดัในเมือง และการ
กระจายตวัของนกัเรียนตอ่ห้องในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานของไทยมีลกัษณะแตกต่างกันมาก
ระหว่างเขตพืน้ที่การศึกษา และในโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท ซึ่งอาจส่งผลต่อการประเมิน
คณุภาพภายนอก ทัง้นี ้จ านวนหนึ่งในสามของโรงเรียนสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานทัง้หมดเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จะขาดความพร้อมในเร่ืองการบริหารจดัการ
และการจัดการเรียนการสอนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเน่ืองจากข้อจ ากัดหลายประการ จึงท าให้
นักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาสท่ีจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ส่งผลต่อปัญหาทัง้ด้าน
ประสิทธิภาพในการจดัการศกึษาและคณุภาพการศกึษา ดงัท่ีปรากฏจากผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกจากการประเมินโดย สมศ. ท่ีกลา่วข้างต้น (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2551, น. 33)  

การก าหนดมาตรฐานและตวัชีว้ดัท่ีใช้ในการประเมินคณุภาพภายนอกในแตล่ะรอบของ  
สมศ. จะมีทัง้ท่ีเหมือนและท่ีแตกต่างกัน แต่ผลการประเมินคณุภาพภายนอกในแต่ละรอบจะถูก
น ามากล่าวถึงในเร่ืองคณุภาพการศึกษาอยู่เสมอ ดงันัน้ หากได้มีการศึกษาการเปล่ียนแปลงของ
คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
ทัง้สามรอบการประเมินในช่วงระยะเวลาห่างของการประเมินเท่ากัน โดยอาศยัวิธีการวัดท่ี
เรียกว่า การวัดการเปล่ียนแปลงระยะยาว หรือการวัดพัฒนาการ ด าเนินการศึกษาโมเดลโค้ง
พัฒนาการจากผลการประเมินคณุภาพภายนอก เพ่ือเป็นการยืนยนัถึงความน่าเช่ือถือของการน า
ผลการประเมินคณุภาพภายนอกไปใช้ในการอ้างอิงประเมินเก่ียวกับคณุภาพของสถานศึกษา 
ซึ่งการวดัการเปลี่ยนแปลงระยะยาว หรือการวดัพฒันาการ เป็นวิธีการวดัแนวใหม่ที่มีการ
วิเคราะห์ข้อม ูลคะแนนพฒันาการโดยการน าวิทยาการด้านสถิติและความก้าวหน้าทาง
คอมพิวเตอร์มาประยกุต์ใช้ (สุภมาส องัศโุชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานวุฒัน์, 
2554, น. 251) มีลักษณะการวิเคราะห์คะแนนจริง (True score) หรือท่ีเรียกว่าคะแนนแฝง 
(Latent score) ร่วมกับคะแนนสังเกตได้ จึงมีค่าประมาณความคลาดเคล่ือนในการวัดด้วย  
ซึ่งโมเดลการวดัการเปล่ียนแปลงระยะยาวท่ีประยุกต์ใช้วิธีการสมการโครงสร้าง (SEM) หรือการ
วิเคราะห์โครงสร้างความแปรปรวนร่วมมีหลายโมเดล ได้แก่ โมเดลโครงสร้างพัฒนาการท่ีมี  
ตัวแปรแฝง (Meredith W & Tisak,1990 อ้างถึงใน สมถวิล วิจิตรวรรณา, 2543, น. 3) แนวคิดนี ้
ระบุว่า คะแนนการวดัแต่ละครัง้มีองค์ประกอบร่วมท่ีเป็นตวัแปรแฝง 2 องค์ประกอบ คือ คะแนน
เร่ิมต้น (Intercept) และอ ัตราพ ัฒนาการต ่อเนื ่องช ่วงเวลา (Slope) ซึ ่งจะท าให้ทราบถึง
ปริมาณและความสมัพันธ์ของการเปล่ียนแปลงท่ีขจดัเอาคะแนนความคลาดเคล่ือน (Error score) 
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ออกจากผลการวัด คะแนนการเปล่ียนแปลงท่ีได้จากการวดัการเปล่ียนแปลงแนวใหม่นีจ้ะเรียกว่า 
คะแนนพัฒนาการ (Growth score) ปัจจุบนัการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตวัแปรแฝง 
ได้รับการพัฒนาพรมแดนการวิเคราะห์ให้มีความหลากหลาย สามารถตอบวตัถปุระสงค์ของการ
วิเคราะห์พัฒนาการได้หลายลักษณะ เช่น Multi-factors LGCM, Higher-order LGCM, Multi-level 
LGCM เป็นต้น (Saengprom, Erawan, Damrongpanit & Sakulk, 2015; อ้างถึงใน สุนทรพจน์ 
ด ารงค์พานิช, 2559, น. 3) 

ส าหรับงานวิจยัท่ีมีการน าตวัแปรร่วมมาศึกษาพฒันาการคณุภาพการศกึษาผ่านโมเดล
โค้งพฒันาการ ของ กนกกร  ศิริสุข (2556, น. 29) พบว่า โมเดลโค้งพฒันาการผลคะแนนการ
ทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ที่ไม่มี 
ตวัแปรร่วม ส ่วนใหญ่มีอตัราคะแนนพฒันาการลดลง ในขณะที่อตัราคะแนนพฒันาการ  
ของนกัเรียนมีตวัแปรร่วมมีผลแตกต่างกัน เช่นเดียวกับ ส ุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช (2559) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผล การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และพัฒนาการของผล
คะแนน O-NET ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบโค้ง
พัฒนาการล าดบัขัน้ท่ีสอง โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือจดักลุ่มคุณภาพโรงเรียนตามผลการประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ศกึษาพฒันาการของผลคะแนน O-NET จากกลุ่ม
โรงเรียนตามผลการประเมินคณุภาพภายนอกของ สมศ. จ าแนกตามช่วงชัน้ และศึกษาอิทธิพล
ก ากับของปีท่ีได้รับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม กลุ่มคณุภาพโรงเรียน ขนาดโรงเรียน 
สังกัดโรงเรียน และท่ีตัง้โรงเรียนท่ีมีต่อความแตกต่างของพัฒนาการของผลคะแนน O-NET  
ของนักเรียน ทัง้นี ้ผลจากการศึกษาท่ีเก่ียวกับการศึกษาด้านขนาด และท่ีตัง้ของสถานศึกษา  
(ในเมือง/นอกเมือง) พบว่า อิทธิพลก ากับต่อพัฒนาการของผลคะแนน O-NET ของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6 นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 และนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ของโรงเรียน
ที่มีขนาด และที่ตัง้ต่างกัน มีระดบัพัฒนาการของผลคะแนน  O-NET ต่างกันในทุกวิชาและ
ทกุระดบัชัน้  

จากผลการศกึษางานวิจยัดงักล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าผลการประเมินคณุภาพภายนอก 
ยังคงเป็นตัวชีว้ัดหนึ่งท่ีบ่งบอกถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนัน้ ถึ งแม้การ
ก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี ้หรือเกณฑ์การให้ระดับคุณภาพของการประเมินในแต่ละรอบ  
ไม่เหมือนกันทัง้หมด แต่มาตรฐานและตวับ่งชีเ้หล่านัน้อยู่ภายใต้สิ่งท่ีเป็นกรอบมาตรฐานส าคญั
ของการจดัการศึกษาทัง้สิน้ ซึ่งเม่ือน ามาตรฐานและตวับง่ชีจ้ากการประเมินคณุภาพภายนอกทัง้สาม
รอบมาพิจารณาเทียบกับข้อก าหนดในกฎกระทรวงท่ีว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ  
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ประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 จะพบว่าในแตล่ะรอบการประเมินมีการก าหนดมาตรฐาน
และตวับง่ชี ้ภายใต้ข้อก าหนดในกฎกระทรวง ฯ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ผลการจดัการศกึษาในแตล่ะระดบั
และประเภทการศึกษา 2) การบริหารจัดการศึกษา และ 3) การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียน 
เป็นส าคญั ส่วนมาตรฐานด้านท่ี 4 การประกันคณุภาพภายใน จะไม่มีปรากฏเป็นมาตรฐานส าหรับ
การประเมินภายนอกรอบแรก และยังไม่มีใครศึกษาถึงโค้งพัฒนาการคณุภาพการศึกษาจากผล
การประเมินคุณภาพภายนอก ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาพัฒนาการคุณภาพการศึกษาผ่านโมเดล 
โค้งพฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอก ภายใต้เหตผุล 4 ประการ คือ 1) การศึกษา
พฒันาการระยะยาวผ่านโมเดลโค้งพฒันาการ ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาพฒันาการของผู้ เรียน 
แต่การศึกษาระยะยาวผ่านโมเดลโค้งพัฒนาการจากผลการประเมินคณุภาพภายนอกของ
หน่วยงาน หรือองค์กร นบัว่าเป็นมิติใหม่ท่ียงัไม่มีใครศึกษาค้นคว้ามาก่อน ผลการศึกษาจะท า
ให้ทราบพฒันาการผลการประเมินคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างแท้จริง 2) มาตรฐาน
และตวับ่งชีส้ าคญัท่ีน ามาใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกในแต่ละรอบการประเมินสามารถ
เช่ือมโยงกนัได้ภายใต้ข้อก าหนดในกฎกระทรวง ฯ ปี พ.ศ. 2553 3) ตวัแปรร่วม ได้แก่ ภาค ท่ีตัง้ใน
เมือง/นอกเมือง และขนาดของสถานศึกษา จะมีผลต่อคะแนนพฒันาการของสถานศึกษา และ 
4) สถานศึกษาท่ีมีระดบัผลพัฒนาการคุณภาพการศึกษาสูง  และตัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีแตกต่างกัน 
มีการด าเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในอย่างไร โดยการศึกษาเชิงลึกด้านการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือน าไปสู่การจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีเป็นแนวทาง 
การด าเนินการเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในแก่สถานศึกษาในพืน้ท่ีหรือบริบท 
ท่ีแตกตา่งกนัได้ 

 
ค าถามการวิจัย 

ผู้วิจยัก าหนดค าถามการวิจยัในการศึกษาพฒันาการคณุภาพการศึกษาด้วยโมเดลโค้ง
พัฒนาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอก เพ่ือการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการ
ประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้

1. โมเดลวัดพัฒนาการคุณภาพการศึกษาจากผลคะแนนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ผลการจัดการศึกษา 2) การบริหารและการจัดการศึกษา และ  
3) การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั แต่ละด้านเป็นอย่างไร ภาพรวมทัง้สามด้าน
เป็นอย่างไร และโมเดลดงักล่าวนีท่ี้ไม่มีตวัแปรร่วมสถานศึกษากลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หรือไม ่อยา่งไร 
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2. คณุภาพการศกึษาจากผลการประเมินคณุภาพภายนอกในแตล่ะด้านมีพฒันาการ
เป็นอยา่งไร 

3. โมเดลวดัพฒันาการคณุภาพการศกึษาจากผลการประเมินคณุภาพภายนอกของ
สถานศึกษาท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีต่างกัน ได้แก่ ภาค เขตในเมือง/นอกเมือง และขนาดของสถานศึกษา 
แตกตา่งกนัหรือไม ่รวมทัง้โมเดลดงักลา่วนีท่ี้มีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์หรือไม ่อยา่งไร 

4. สถานศึกษาที่ตัง้อยู่ในภาคที่แตกต่างกัน หรือสถานที่ตัง้ในเมือง/นอกเมือง 
หรือขนาดที่ต่างกันท่ีมีระดบัพฒันาการคณุภาพสูง มีรูปแบบและวิธีการด าเนินงานเก่ียวกับการ
ประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา เป็นอยา่งไร และมีปัจจยัอะไรบ้าง  

5. ข้อเสนอเชิงนโยบายของหน่วยงานบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาระดับ
มหัพภาค (กระทรวงศึกษาธิการ / ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และเขตพืน้ท่ี
การศึกษา) และระดบัจลุภาค (สถานศกึษา) ที่ควรน าไปใช้  “ขบัเคลื่อน” เพื่อพฒันาระบบการ
ประกนัคณุภาพภายในมีอะไรบ้าง 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาโมเดลโค้งพฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศกึษา  
1.1 โมเดลโค้งพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  

ท่ีไมมี่ตวัแปรร่วมของสถานศกึษา  
1.2 โมเดลโค้งพฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษาท่ีมี 

ตวัแปรร่วมของสถานศกึษา  
2. เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจเชิงลึกในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศกึษาท่ีมีพฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอกสงู  
3. เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผล ท่ี ได้ รับจากการศึกษาวิจัยค รั ง้ นี  ้ท า ให้ทราบถึ งพัฒ นาการในการศึกษ า  

การเปล่ียนแปลงระยะยาวของผลการประเมินคณุภาพการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของ
สถานศึกษาสังกัดส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื น้ฐาน ที่ผู้ วิจ ัยคาดหมายจะมี
ประโยชน์เชิงวิชาการและการประยกุต์ใช้ ดงัตอ่ไปนี ้
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ประโยชน์เชิงวิชาการ 
1.ได้องค ์ความรู้เกี ่ยวกบัปัจจยัที ่ม ีผลตอ่พฒันาการคณุภาพการศกึษาด้วย

การศกึษาการเปล่ียนแปลงระยะยาวของโมเดลโค้งพัฒนาการจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในด้านวิธีวิทยาการวดัพฒันาการและการประยกุต์ใช้ 

2.ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษา ตลอดจนแนวโน้มของพฒันาการคณุภาพการศกึษาในแตล่ะด้านจากสถานศกึษาท่ีมี
ผลพัฒนาการคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีดีท่ีเป็นต้นแบบ (Best 
practice) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขัน้พืน้ฐาน ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา และผู้ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ สามารถน าไปสู่การวางแผนการ
สง่เสริมสนบัสนนุสถานศกึษาให้มีคณุภาพยิ่งขึน้ 

ประโยชน์เชิงประยุกต์ใช้    
1.สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึน้พืน้ฐาน สามารถน า 

แบบแผนพฒันาคณุภาพของสถานศกึษาไปประยกุต์ใช้ในการบริหารจดัการภายในของ
สถานศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลให้สถานศึกษามีพฒันาการ
ด้านคณุภาพการศกึษาดียิ่งขึน้ 

2.ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา น ารูปแบบแนวทางท่ีมีผลต่อการยกระดบัคณุภาพ
การศกึษา ไปขยายผลในสถานศกึษาท่ีตนดแูล  

3.หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ใช้ข้อมลูสารสนเทศท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ สามารถ
อธิบายปรากฏการณ์ระหว่างข้อมลูผลการประเมินคณุภาพการศกึษาทัง้ภายในและภายนอกของ
สถานศกึษา ระดบัประเทศอย่างชดัเจน และลึกซึง้ รวมทัง้เป็นแบบอย่างแก่วงวิชาการทาง
การศกึษาได้เห็นคณุค่าของการใช้ผลการประเมินท่ีมีการรวบรวมข้อมูลระยะยาว ซึ่งสามารถพบ
รูปแบบงานวิจยัลกัษณะนีไ้ด้ยาก เน่ืองจากเป็นข้อจ ากดัด้านระยะเวลาในการรวบรวมข้อมลู  

4.หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีปฏิรูปการศกึษาน าข้อมูลไปใช้ประกอบเพ่ือก าหนดนโยบาย
การปฏิรูปการศกึษาให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

 

สมมตฐิานของการวิจัย  
1.โมเดลโค้งพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาท่ีไม่มี  

ตวัแปรร่วมมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
2.โมเดลโค้งพฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษาท่ีมีตวัแปรร่วม 

มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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3.ตวัแปรร่วม (ภาค ท่ีตัง้ และขนาด) มีผลตอ่คะแนนการพฒันาคณุภาพของสถานศกึษา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจยัออกแบบการศึกษาวิจยัแบบผสมผสานวิธีการ (Mixed methods 

research approach) ระหวา่งวิธีการวิจยัเชิงปริมาณและวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ มีจ านวน 3 ระยะ 
โดยแต่ละระยะอาศัยแนวด าเนินการวิจัยหลัก (Major research approaches) ในแต่ละระยะ 
มีขอบเขตการวิจยั ดงันี  ้

ระยะที่  1 การศึกษาพัฒนาการคุณภาพการศึกษาผ่านโมเดลโค้งพัฒนาการ 
การด าเนินการในระยะนีใ้ช้แนวด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative approach) เป็น
การศึกษาพัฒนาการคุณภาพการศึกษาผ่านโมเดลโค้งพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือตอบค าถามการวิจยั ข้อ 1 ข้อ 2 และ  
ข้อ 3 ผู้วิจยัใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากผลการประเมินคณุภาพภายนอกของ สมศ. 
โดยเลือกใช้ข้อมลูผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศกึษาท่ีได้รับการประเมินครบทกุครัง้
ในปีท่ีส่ีของการประเมินในแตล่ะรอบ (รอบแรก ปี พ.ศ. 2547 รอบสอง ปี พ.ศ. 2552 และรอบสาม 
ปี พ.ศ. 2557) ทัง้นี ้เพราะปีท่ีส่ีของการประเมินในแตล่ะรอบเป็นปีท่ีมีจ านวนสถานศกึษาได้รับการ
ประเมินครบทัง้สามรอบมากท่ีสุด อีกทัง้สถานศึกษาและผู้ประเมินมีความคุ้นเคยกับมาตรฐาน  
ตวับ่งชี ้และเกณฑ์การประเมินในแต่ละรอบแล้ว และเน่ืองจากมาตรฐานและตวับ่งชี ้รวมทัง้
เกณฑ์การให้คะแนนและระดบัคุณภาพของการประเมินทัง้สามรอบมีความแตกตา่งกนั ดงันัน้ 
ผู้ วิจัยจึงวิเคราะห์เช่ือมโยง และจัดกลุ่มตวับ่งชีใ้หม่ โดยยึดตามกรอบมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 38 
กล่าวคือ มาตรฐานท่ีว่าด้วย 1) ผลการจดัการศึกษา 2) การบริหารและการจดัการศึกษา 3) การ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และ 4) การประกนัคณุภาพภายใน รวมทัง้การศึกษา
ข้อมูลและเอกสารต่างๆ เก่ียวกับการก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่ส าคญั  และการพิจารณา
จากตวับ่งชีท่ี้ถูกน ามาใช้ในทุกรอบของการประเมิน จัดกลุ่มตวับ่งชีใ้หม่จ าแนกเป็นรายด้าน ตาม
แนวคิดการท างานเชิงระบบ (System Approach) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัย กระบวนการ และ
ผลผลิต ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงสรุปมาตรฐานท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ประกอบด้วยมาตรฐานด้านผลผลิต 
(ผลการจัดการศึกษา) ด้านกระบวนการ (การบ ริหารจัดการศึกษา) และด้านปัจจัย  
(การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั) โดยมีตวับ่งชีท่ี้ได้รับการประเมินครบทัง้สามรอบ 
การประเมิน จ านวน 10 ตวับง่ชี ้และมีปัจจยัร่วมในการศกึษาคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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ได้แก่ ภาค ท่ีตัง้ในเมือง/นอกเมือง และขนาดของสถานศกึษาท่ีแตกตา่งกัน มาเป็นตวัแปรร่วมใน
การศกึษาครัง้นีด้้วย  

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ี
ได้รับการประเมินครบจ านวนสามครัง้ ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง กล่าวคือ เป็นสถานศกึษาท่ี
ได้รับการประเมินคณุภาพภายนอกในปีท่ีส่ีของการประเมินในแต่ละรอบ ได้แก่ สถานศึกษาท่ีได้รับ
การประเมินรอบแรก ในปี พ.ศ. 2547 รอบที่สอง ปี พ.ศ. 2552 และรอบที่สาม ปี พ.ศ. 2557  
รวมจ านวนตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาระยะท่ี 1 จ านวน 1,964 แหง่  

ตัวแปรที่เก่ียวข้องในการวิจัย ได้แก่ 
1) ตวัแปรแฝง (Latent variable) คือ ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษารอบท่ี

หนึ่ ง รอบท่ี สอง และรอบท่ีสาม รวมจ านวนสามครั ง้ จ าแนกเป็นมาตรฐาน 3 ด้ าน ได้ แก่  
1) ผลการจดัการศกึษา 2) การบริหารจดัการศกึษา 3) การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  

2) ตัวแปรร่วม (Covariate variable) คือ ตัวแปรท่ีส่งผลต่อคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ได้แก่ ภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก  
ภาคตะวนัตก และภาคใต้) เขตท่ีตัง้ (ในเมือง/นอกเมือง) และขนาดของสถานศกึษา (ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 
และใหญ่พิเศษ) 

ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย คือ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) คะแนนผลการประเมิน
คณุภาพภายนอกท่ีด าเนินการประเมินโดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) ในชว่งเวลา ตัง้แต ่ปี พ.ศ. 2543 – 2558 ซึง่จดัเป็นข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary data) ดงันัน้ ข้อมลู
ท่ีจะต้องใช้ในการวดัพัฒนาการ จึงเป็นผลการประเมินของสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินครบทัง้สาม
ครัง้ของรอบการประเมินในช่วงระยะเวลาห่างเท่าๆ กัน และเพ่ือให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบนัมากที่สดุ 
และมีจ านวนเพียงพอ เพื่อปอ้งกนัปัญหาจากการเปรียบเทียบคา่พารามิเตอร์ระหว่างกลุ่ม ซึ่งมี
จ านวนกลุ่มย่อยไม่เพียงพอ และเป็นการเพิ่มความคงทน (Robustness) ในการทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติ ผู้ วิจัยจึงก าหนดเลือกสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินในปีท่ีส่ีของการประเมินในแต่ละรอบครบ 
ทุกรอบ คือ รอบที่หนึ่ง ปี พ.ศ. 2547 รอบที่สอง ปี พ.ศ. 2552 และ รอบที่สาม ปี พ.ศ. 2557 
รวมจ านวน 1,964 แหง่ 

ระยะที่  2 การศึกษาเชิงลึกการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
การศ ึกษาในระยะท่ี 2 นี  ้ใช้แนวด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative approach) เป็น
การศึกษาเฉพาะพหกุรณี (Multi-case study) เพ่ือท าความเข้าใจเชิงลึกในการด าเนินการประกัน
คณุภาพภายในของสถานศกึษาท่ีมีระดบัพฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอกสงู เพื่อ
ตอบค าถามการวิจยัว่าสถานศกึษาที่มีระดบัพฒันาการผลการประเมินคณุภาพภายนอกสงูท่ี
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ตัง้อยู่ในภาคท่ีแตกตา่งกนั หรือในเมือง/นอกเมือง หรือสถานศกึษาท่ีมีขนาดตา่งกนั มีรูปแบบและ
วิธีการด าเนินงานเก่ียวกับการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา เป็นอย่างไร และมีปัจจัย
อะไรบ้าง  

ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คือ สถานศึกษาท่ีมีคะแนนอัตราพัฒนาการผลการประเมิน
คณุภาพภายนอกอยูใ่นระดบัสงู จ าแนกตามภาค เขตในเมือง/นอกเมือง และขนาดของสถานศกึษา ขนาด
ละ 2 แหง่ โดยในแตล่ะภาคจะเป็นสถานศกึษาท่ีตัง้อยูใ่นเมือง 1 แห่ง และนอกเมือง 1 แห่ง เลือกตวัอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) กระจายทุกภาค รวมจ านวนตวัอย่างสถานศึกษา 8 แห่ง ผู้ ให้ข้อมลู
หลกั ได้แก่ ผู้อ านวยการ ครูผู้ รับผิดชอบงานประกนัคณุภาพการศกึษา หวัหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ครูผู้สอน กรรมการสถานศกึษา และผู้ปกครอง จ านวน 6-12 คน ตอ่สถานศกึษา 1 แหง่ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบบนัทึก
การสมัภาษณ์ แบบบนัทกึการสนทนา เคร่ืองบนัทกึเสียง 

ข้อมูลการวิจัย ข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยัเป็นข้อมูลเชิงคณุภาพท่ีได้จากการลงพืน้ท่ีศึกษา
โดยผู้ วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง จากบุคลากรในสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายจ านวน  
8 แห่งๆ ละ 6 -12 คน รวม 70 คน ข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน 9 คน ร่างข้อเสนอ
เชิงนโยบายท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม จ านวน 12 คน ข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบโดยผู้ เช่ียวชาญ  
จ านวน 11 คน และผลจากการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย จ านวน 62 คน 

ระยะที่  3 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา การด าเนินการในระยะท่ี 3 นี ้ใช้แนวด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
(Qualitative and Quantitative approach) ซึ่งเป็นแนวด าเนินการวิจัยแบบผสมผสานวิ ธีการ  
(Mixed methods approach) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงคุณภาพ (qual         quan)  
เพ่ือตอบค าถามการวิจัยว่าข้อเสนอเชิงนโยบายของหน่วยงานบริหารจดัการคุณภาพการศึกษา
ระดับมหัพภาค (2 ระดับใหญ่ คือ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน และระดับเขตพืน้ท่ีการศึกษา) และระดบัจ ุลภาค (1 ระดบั ย่อย คือ 
สถานศึกษา) ที่ควรน าไปใช้   “ข ับเคลื่อน” เพื่อพ ัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในมี
อะไรบ้าง โดยใช้ตวัแบบทางด้านกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic process model) 
เป็นกรอบในการแบ่งระดับข้อเสนอเชิงนโยบายตามแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (2551) ทัง้นี ้
ผู้ วิจัยดัดแปลงขัน้ตอนการศึกษาจากการวิจัยเชิ งนโยบาย (Policy research) แบบมีส่วนร่วม 
แบ่งเป็น 2 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 การจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยการสงัเคราะห์ข้อมลู
จากการศกึษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ ทรงคุณวุฒิ  และการสนทนากลุ่มยกร่างข้อเสนอ 
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เชิงนโยบาย และขัน้ตอนท่ี 2 การตรวจสอบและประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีพฒันาขึน้ในด้าน
ความเหมาะสม (Propriety) ความเป็นไปได้ (Feasibility) ความสอดคล้อง (Congruity) ความเป็น
ประโยชน์ (Utility) และความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability)  

ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ผู้ วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) ดงันี ้ 

1) ผู้ ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน เพ่ือสัมภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินการ
ประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จ โดยก าหนดเกณฑ์การคดัเลือกผู้ทรงคณุวุฒิ 
จากคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

1.1) เป็นผู้บริหารท่ีเคยหรือยงัคงด ารงต าแหนง่หน้าท่ีในต าแหนง่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย
ด้านตา่ง  ๆของกระทรวงศกึษาธิการ 

1.2) เป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา 
1.3) เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ท างานหรือเป็นผู้บริหารการด าเนินงานท่ีส านกังานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคณุภาพภายนอก (องค์การมหาชน) 
1.4) เป็นอาจารย์สอนวิชาการประกนัคณุภาพการศกึษาในระดบัมหาวิทยาลยั 
1.5) เป็นศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
2) ผู้ ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus group) จ านวน 12 คน เพ่ือระดมความคิดเห็น และยกร่าง

ข้อเสนอเชิงนโยบาย ก าหนดคณุสมบตั ิโดย 
2.1) เป็นผู้ มีบทบาทในการการจดัท านโยบายด้านการศึกษา หรือการก าหนดประกาศ 

หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา ในระดบักระทรวงศกึษาธิการ  
2.2) เป็นผู้ น านโยบายไปสู่การขับเคล่ือนการปฏิบัติระดบัเขตพืน้ท่ีการศึกษา ได้แก่ 

ผู้ อ านวยการ/รองผู้ อ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ผู้ อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการศกึษา/ศกึษานิเทศก์  

2.3) เป็นผู้น านโยบายไปปฏิบตัใินระดบัสถานศกึษา ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศกึษา  
3) ผู้ เช่ียวชาญท าหน้าท่ีตรวจสอบข้อเสนอท่ียกร่างจากผลการสนทนากลุ่ม จ านวน 11 คน 

ผู้วิจยัเลือกผู้ เช่ียวชาญแบบเจาะจง (Purposive sampling) พิจารณาจากคณุสมบตั ิดงันี ้
3.1) ด้านคณุวฒุิทางการศกึษาไมต่ ่ากวา่ระดบัปริญญาเอก  
3.2) มีประสบการณ์ในการจดัท านโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ  
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3.3) เป็นผู้ ท าหน้าท่ีในการขับเคล่ือนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ใน
สว่นกลาง และสว่นภมูิภาค  

4) ผู้ประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายฯ จ านวน 62 คน ประกอบด้วย  
4.1) บุคลากรท่ีเคยร่วมเป็นคณะท างานเก่ียวกบัการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ

การศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สว่นกลาง  
4.2) ผู้ ขับเคล่ือนนโยบาย ได้แก่ ผู้ อ านวยการ/รองผู้ อ านวยการ และศึกษานิเทศก์ 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา  
4.3) ผู้ปฏิบตั ิได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา และครู  
4.4) ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศกึษา และ ผู้ปกครอง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบ
บนัทึกการสมัภาษณ์ แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม เคร่ืองบนัทึกเสียง แบบตรวจสอบร่างข้อเสนอ
เชิงนโยบาย และแบบประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ข้อมูลการวิจัย ข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยัเป็นข้อมูลเชิงคณุภาพท่ีได้จากการสมัภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน ข้อมูลท่ีได้จากการสนทนากลุ่ม จ านวน 12 คน ข้อมูลท่ีได้จากการ
ตรวจสอบโดยผู้ เชี่ยวชาญ จ านวน 11 คน และข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณ ที่ได้จากการประเมิน
ข้อเสนอเชิงนโยบายจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย จ านวน 62 คน 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

1.พัฒนาการ (Growth) หมายถึง ความเปล่ียนแปลงของผลการประเมินคุณภาพ
การศกึษาจากการประเมินภายนอก สามรอบการประเมินของสถานศกึษาตามมาตรฐาน จ านวน 
3 ด้าน ตามท่ีผู้ วิจัยสังเคราะห์และจัดกลุ่มให้ครบตามด้านท่ีระบุตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2553 
ได้แก่ 1) ด้านผลการจดัการศกึษา 2) ด้านการบริหารจดัการศกึษา และ 3) ด้านการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

2.คุณภาพการศึกษา (Quality of education) หมายถึง ผลท่ีได้จากการจัดการศึกษา 
ท่ีเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา และชุมชน ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ โดยมี
จดุมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน มีการวางแผนและด าเนินงานตามแผน การบริหารจดัการ 
เพ่ือท าให้ผู้ เรียนซึ่งเป็นผลผลิตเกิดการพัฒนา มีคณุลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรทัง้ด้าน
ร่างกาย สตปัิญญา และจิตใจ 
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3.โมเดลโค้งพัฒนาการ (Growth curve model) หมายถึง เทคนิควิธีการทางสถิติท่ี
ใช้การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณท่ีมีการวดัซ า้ (Repeated measured data) ตัง้แตส่ามครัง้ขึน้ไป 
ใช้เพ่ือประมาณค่าพารามิเตอร์น า้หนกัองค์ประกอบ ระหว่างผลการวดัซ า้กบัองค์ประกอบตวัแปรแฝง 
2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบค่าเร่ิมต้น (Initial factor) และองค์ประกอบความชัน (Slope 
factor) เป็นการศึกษาผลคะแนนว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างไร เปล่ียนแปลงลกัษณะใด และเพ่ือ
การท านายแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

4.คะแนนความสามารถ เร่ิม ต้น  (Latent initial score ห รือ  Intercept) หมายถึ ง
ความสามารถเดิมก่อนการเรียนรู้ เป็นคะแนนจริงท่ีมีคา่คงท่ีตลอดช่วงการวดัได้จากการวิเคราะห์
หาคา่อิทธิพลของคะแนนการวดับนตวัคงท่ี หรือจดุตดัของเส้นทางการเปล่ียนแปลงท่ีประมาณได้
บนแกนตัง้ของการวดัครัง้แรก 

5.อัตราพัฒนาการ (Latent growth rate หรือ Slope) หมายถึง ปริมาณคะแนนจริงท่ี
เพิ่มขึน้ คงที่ หรือลดลงจากความสามารถเดิม โดยคิดเป็นอตัราเฉลี่ยต่อ 1 หนึ่งหน่วยเวลา 
ตลอดช่วงเวลาการวดัได้จากสมัประสิทธิ์การถดถอยบนตวัแปรอิสระ หรือเป็นความชนัของ
เส้นทางการเปล่ียนแปลงท่ีประมาณได้ 

6.อตัราพัฒนาการคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก (Slope of 
external school quality evaluation) หมายถึง ปริมาณคะแนนท่ีได้จากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศกึษา โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) ที่เพิ ่มขึน้ คงที่ หรือลดลงจากความสามารถเดิม โดยคิดเป็นอตัราเฉลี่ยตอ่  
1 หน่วยเวลา ตลอดช่วงเวลาการวดั ได้จากสมัประสิทธ์ิการถดถอยบนตวัแปรอิสระ หรือเป็นความชนั
ของเส้นทางการเปล่ียนแปลงท่ีประมาณได้ ในการวิจัยครัง้นี ้ก าหนดการวดัพฒันาการคุณภาพ
การศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินรอบ ท่ีหนึ่ง  
ในปี พ.ศ. 2547 รอบท่ีสอง ปี พ.ศ. 2552 และ รอบท่ีสาม ปี พ.ศ. 2557 จากสถานศกึษาแห่งเดิม 
แตล่ะครัง้หา่งกนัครัง้ละห้าปี  

7.ความเท่ียงตรงของโมเดล (Model accuracy) หมายถึง การท่ีโมเดลตามสมมติฐาน
ทางทฤษฎี (Proposed model) ท่ีพัฒนาขึน้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
ซึง่พิจารณาได้จากคา่ 2 ท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ คา่สถิติวดัระดบัความกลมกลืน ได้แก่ 2 / df, 
ดชันี Tucker-Lewis Index (TLI), ดชันีวัดระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI), ดชันีรากของ
คา่เฉล่ียก าลงัสองของการประมาณคา่ความคลาดเคล่ือน (RMSEA), ดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงั
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สองของส่วนเหลือมาตรฐาน (SRMR), ดชันีรากของคา่เฉล่ียก าลงัของส่วนเหลือ (RMR) และดชันี
วดัระดบัความกลมกลืน (GFI)     

8.ตัวแปรแฝง (Latent variable) หมายถึง ผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา
จ านวนสามครัง้ จ าแนกเป็นมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ผลการจัดการศึกษา 2) การบริหาร 
จดัการศกึษา และ 3) การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

9.ตัวแปรร่วม (Covariate variable) หมายถึง ตัวแปรท่ีส่งผลต่อคะแนนคุณภาพ
การศึกษา โดยยึดการแบ่งตามเกณฑ์ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา (2555) ดงันี ้

9.1 ภาค (Region) หมายถึง พืน้ท่ีของสถานศึกษาท่ีใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 6 
ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  

9.2 ท่ีตัง้สถานศึกษา (Location) หมายถึง การจัดกลุ่มสถานท่ีตัง้ของสถานศึกษา
เป็นกลุ่มในเมือง คือสถานศกึษาท่ีตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอเมืองของทกุจงัหวดั รวมถึงกรุงเทพมหานคร 
สว่นกลุม่นอกเมือง คือ สถานศกึษาท่ีไมไ่ด้ตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอเมืองของทกุจงัหวดั  

9.3 ขนาด (Size) หมายถึง การจดัประเภทของสถานศกึษาโดยใช้จ านวนนกัเรียนใน
สถานศกึษานัน้ๆ เป็นเกณฑ์ในการแบ่งขนาดสถานศึกษา ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
คือ ขนาดเล็ก มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 300 คน ขนาดกลาง มีจ านวนนักเรียน 301 - 1,000 คน 
ขนาดใหญ่ มีจ านวนนักเรียน 1,001 - 2,000 คน และขนาดใหญ่พิเศษ มีจ านวนนักเรียนตัง้แต ่
2,001 คนขึน้ไป  

10.ผลการประเมินคุณภาพภายนอก (External school quality evaluation) หมายถึง 
คะแนนท่ีได้จากการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาจากหน่วยงานภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือบคุคล หรือหน่วยงานภายนอกที่ส านกังานดงักล่าวรับรอง  
โดยผลคะแนนที่ใช้ในการศึกษาคุณภาพสถานศึกษาครบสามครัง้ปีท่ีก าหนดคือ ครัง้ท่ี 1 ปี พ.ศ. 
2547 ครัง้ท่ี 2 ปี พ.ศ. 2552 และครัง้ท่ี 3 ปี พ.ศ. 2557  

11. การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality assurance) หมายถึง การปฏิบตัิภารกิจหลัก
อย่างมีระบบตามแบบแผนท่ีก าหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality control) การ
ตรวจสอบคณุภาพ (Quality auditing) และการประเมินคณุภาพ (Quality assessment) จนท าให้
เกิดความมัน่ใจในผลลพัธ์ของการจดัการศกึษา จากผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  
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12. การประกันคุณภาพภายใน (Quality insurance) หมายถึง การประเมินผลและ 
การติดตามตรวจสอบคณุภาพ และมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากร
ของสถานศกึษา หรือโดยหนว่ยงานต้นสงักดัท่ีมีหน้าท่ีก ากบัดแูลสถานศกึษานัน้ 

13. การประกันคุณ ภาพภายนอก  (External quality assurance) หมายถึ ง  การ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก
ภายนอกโดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
หรือบคุคล หรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านกังานดงักล่าวรับรองเพ่ือเป็นการประกนัคณุภาพและให้
มีการพฒันาคณุภาพ และมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  

14. ระบบและกลไก หมายถึง ขัน้ตอนการด าเนินงานต่างๆท่ี มีความสัมพันธ์และ
เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ โดยอาศยับุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ มาตรการ แนวปฏิบตัิ 
และปัจจัยต่างๆ เป็นกลไกให้การด าเนินงานบรรลเุปา้หมาย 

15. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) หมายถึง ผลคะแนนการประเมินคณุภาพภายนอกของ
สถานศกึษาท่ีส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
ประเมินและรวบรวมไว้ในลักษณะของฐานข้อมูล ได้แก่ ครัง้ท่ี 1 ปี พ.ศ. 2544 - 2548 ครัง้ท่ี 2 
พ.ศ. 2549 - 2553 และครัง้ท่ี 3 พ.ศ. 2554 – 2558 และผู้ วิจัยได้น ามาใช้ในการศึกษาโดยไม่ต้อง
ประเมินใหม ่ 

16. ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Evaluation policy) หมายถึง กระบวนการศึกษารวบรวม
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอแนะต่างๆ (Recommendations) 
ตลอดจนแนวทางปฏิบตัิท่ีอาจจะเป็นไปได้ ในการแก้ปัญหาหรือการพฒันาในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งใน
ระดับนโยบายที่ผู้ วิจยัจะสื่อสารแก่บุคลากรที่ท าหน้าที่ในการตดัสินใจ (Decision-makers) 
เพ่ือให้เกิดการขบัเคล่ือน หรือปรับปรุงแก้ไขนโยบาย กลยทุธ์หรือโครงการตา่ง ๆ ตอ่ไป  

17. ข้อเสนอเชิงนโยบายของหน่วยงานบริหารจดัการคณุภาพการศึกษาระดบัมหพัภาค 
หมายถึง แนวทางการด าเนินการของระดับองค์กรใหญ่ ๆ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และระดบัเขตพืน้ที่การศกึษา ส่วนระดบัจลุภาค 
เป็นแนวทางการด าเนินงานขององค์กรระดบัยอ่ย ในท่ีนี ้หมายถึง ระดบัสถานศกึษา 

18. การบริหารจัดการเชิงสมดุล (Balanced Scorecard: BSC) หมายถึง เคร่ืองมือในการ
บริหารองค์การทัง้หมดท่ีผู้บริหารสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการบริหารองค์การ โดยอาศยั
การวดัหรือการประเมินเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนกลยุทธ์ขององค์การไปสู่การปฏิบตัิ การก ากับ 
และติดตามผลการด าเนินงาน ประกอบด้วยมมุมอง 4 ด้าน คือ 1. มมุมองด้านการเงิน (Financial 
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perspective) (งบประมาณ และทรัพยากร) 2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer perspective) 
(คุณภาพของผู้ เรียน และความพึงพอใจของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย) 3. มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน (Internal perspective) (การบริหารจดัการศึกษา) และ 4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการ
พฒันา (Learning and growth perspective) (การพฒันาและสร้างสรรค์คณุคา่)  

19. การประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย หมายถึง การตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยการอิง
ผู้ เช่ียวชาญ และตัวแทนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความ
สอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ และความพร้อมรับผิดชอบ  

19.1 ด้านความเหมาะสม (Propriety) หมายถึง การตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบาย  
เพื่อการพิจารณา จากความครอบคลมุองค์ประกอบ การใช้ถ้อยค าส านวน การจดักลุ่มหรือล าดบั
ของเนือ้หา ตลอดจนความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

19.2 ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) หมายถึง การตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ในเร่ือง การน าไปสู่การปฏิบตัิ การมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบตัิให้ส าเร็จได้ ภาวะความเส่ียงท่ี
จะเกิดขึน้ และการมีระเบียบกฎหมายท่ีเอือ้ให้สามารถปฏิบตัิตามข้อเสนอดงักลา่วได้ 

19.3 ด้านความสอดคล้อง (Congruity) หมายถึง การตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ในเร่ือง ความสอดคล้องกบันโยบายระดบัชาติ บริบทของสถานศกึษา และความสอดคล้องภายใน
ขององค์ประกอบแตล่ะด้าน 

19.4 ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) หมายถึง การตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ในเร่ืองผลดีท่ีจะเกิดขึน้ตอ่สถานศกึษา ครู และบุคลากรทางการศกึษา นกัเรียน ผู้ รับบริการและผู้ มี
สว่นได้สว่นเสีย 

19.5 ความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การตรวจสอบข้อเสนอ 
เชิงนโยบายในเร่ือง การปฏิบัติท่ียึดหลักความรับผิดชอบมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
รวมถึงความถูกต้องและรับผิดชอบต่อผลท่ีจะเกิดขึน้ต่อสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นกัเรียน ผู้ รับบริการและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาพัฒนาการคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย  
การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ออกแบบการวิจยัตามแนวด าเนินการ 
ด้วยวิ ธีวิจัยแบบผสมผสานวิ ธีการ (Mixed methods research approach) แบ่งระยะของ
การศึกษาออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะท่ี 1 การศึกษาพัฒนาการคุณภาพการศึกษาผ่าน
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โมเดลโค้งพัฒนาการ ด าเนินการวิจัยตามแนวด าเนินการเชิงปริมาณ (QUAN) ระยะท่ี 2 การศึกษา 
เชิงลึกการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา ตามแนวด าเนินการเชิงคณุภาพ (QUAL) และ
ระยะท่ี 3 การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา ใช้วิธีแบบ
ผสมผสาน (qual        quan) 
 

 
การด าเนินการในระยะท่ี  1 การศึกษาพัฒนาการคุณภาพการศึกษาผ่านโมเดลโค้ง

พฒันาการ ตามแนวด าเนินการเชิงปริมาณ (QUAN) ก าหนดกรอบเพ่ือการจดักลุ่มด้านมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก วิเคราะห์เชื่อมโยงมาตรฐานและตวับ่งชีที้่ใช้ในการประเมิน
คุณภาพภายนอกทัง้  สามรอบ และจัดกลุ่มมาตรฐานในแต่ละด้านโดยพิจารณามาตรฐานและ 
ตวับ่งชีเ้ฉพาะท่ีน ามาใช้ในการประเมินครบทัง้ สามรอบการประเมิน และมีความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีก าหนดไว้ในประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 ใช้การวิเคราะห์โมเดลโค้งพฒันาการ
แบบมีตวัแปรแฝง (Latent growth curve) เป็นกรอบการวิเคราะห์พฒันาการด้วยเหตผุล 3 ประการ 
คือ 1) มีลกัษณะเก็บข้อมูลระยะยาวจากการวดัหลายครัง้ โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้างหรือการ
วิเคราะห์โครงสร้างความแปรปรวนร่วมท่ีวิเคราะห์ความคลาดเคล่ือนในการวดัและน าตวัแปรแฝง
มาวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง 2)ตวัแปรมีระดบัข้อมลูเป็นอนัตรภาคชัน้ (Interval) 3) คะแนนการวดัซ า้
มีย้อนหลงัสามครัง้ (พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2557) และด้วยข้อมลูผลการประเมินมีการวดัซ า้
เพียงสามปี สามารถทดสอบพัฒนาการเชิงเส้นตรง (Linear trend) เพียงลกัษณะเดียว กล่าวคือ 
การประมาณคา่พารามิเตอร์พฒันาการผลการประเมินเป็นรายด้าน 3 ด้าน และผลการประเมินใน
ภาพรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้านของมาตรฐาน 3 ด้าน โดยมีตวัย่อยเป็นรายมาตรฐาน
ตามกรอบการวิจยัท่ีก าหนด วิเคราะห์พฒันาการแยกตามกลุ่มการวิเคราะห์ ตัง้แตก่ารวิเคราะห์
ความเที่ยงตรงของโมเดล การวิเคราะห์พฒันาการของแตล่ะระดบัเป็นรายด้าน 3 ด้าน ร่วมกับ 
ตวัแปรร่วม และศกึษาอิทธิพลของตวัแปรร่วมตอ่คณุภาพการศกึษา ซึ่งประกอบด้วย ตวัแปรร่วมท่ี
เป็นภาค ท่ีตัง้ในเมือง/นอกเมือง และขนาดของสถานศกึษา และเน่ืองจากตวัแปรก ากบัทัง้สามเป็น
ตวัแปรเชิงคุณภาพ อยู่ในระดับการวัดนามบัญญัติ (Nominal scale) โดยระเบียบวิธีการทาง
สถิติ ดงันัน้ การวิเคราะห์ลักษณะนีจ้ะช่วยให้ผลการวิจัยสามารถเทียบความแตกตา่งระหว่าง
กลุม่ยอ่ยในรายพารามิเตอร์  

 QUAN             QUAL               (qual       quan)  
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การด าเนินการระยะท่ี 2 การศึกษาเชิงลึกการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ตามแนวด าเนินการเชิงคุณภาพ (QUAL) เป็นการศึกษาเฉพาะพหุกรณี (Multi-case study)  
ท าความเข้าใจเชิงลึกการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาท่ีมีพฒันาการของผล
การประเมินคณุภาพภายนอกสูง โดยผู้ วิจยัพิจารณาเลือกสถานศึกษามีท่ีมีระดบัพฒันาการสูงท่ี
อยู่ในพืน้ที่ที่แตกต่างกันในแต่ละภาค ทัง้เขตในเมือง/นอกเมือง และมีขนาดของสถานศึกษาท่ี
ต่างกัน เพ่ือศึกษารูปแบบหรือวิธีการด าเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษานัน้ๆ โดยก าหนดกรอบในการศึกษาตามทฤษฎีการบริหาร
จัดการในเชิงสมดุล (Balanced Scorecard : BSC) (Kaplan R. S. & Norton D.P, 1996, 2000)  
ซึ่งครอบคลุมการด าเนินงานของสถานศึกษาในมุมมอง 4 ด้าน คือ 1). มุมมองด้านการเงิน  
2) มุมมองด้านลูกค้า 3) มุมมองด้านกระบวนการภายใน และ 4) มุมมองด้านการเรียนรู้และ 
การพฒันา  

การด าเนินการระยะท่ี 3 การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายการประกนัคณุภาพภายในของ
สถานศึกษา ออกแบบแนวด าเนินการตามแนวด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
(Qualitative and Quantitative approach) ใช้แนวด าเนินการวิจยัแบบผสมผสานวิธีการ (Mixed 
methods approach) ระหว ่างการว ิจ ยั เช ิงคณุ ภาพและเช ิงคณุ ภาพ  (qual        quan) 
ประยุกต์ใช้วิธีการวิจยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม ตามขัน้ตอนของ วิโรจน์  สารรัตนะ (2556) 
และอาศัยกรอบแนวคิดในการก าหนดระดับของนโยบายแบบทางด้านกระบวนการของระบบ
ราชการ (Bureaucratic process model) ของ วรเดช  จนัทรศร (2551)  
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ผูบ้ริหารและครูปฏบิตังิานตาม

บทบาทหนา้ที่โดยมุง่เป้าการพฒันาที่

คุณภาพผูเ้รียน

ผูเ้รียนมคุีณภาพดา้น

วชิาการและดา้น

คุณลกัษณะ

ผูป้กครอง ชุมชน ศิษยเ์ก่า 

หน่วยงานเอกชน 

ใหก้ารช่วยเหลอื สนบัสนุน

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
        

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

สถานศกึษา  สพท. สพฐ. 
 

 
 

 

ก าหนดระดบันโยบายแบบระบบราชการ 
(วรเดช  จนัทรศร, 2551)  

หมายเหต ุ            แทน กิจกรรมการด าเนินการวจิยัตามแนวทางเชิงปริมาณ 

แทน กิจกรรมการด าเนินการวจิยัตามแนวทางเชิงคณุภาพ 

ภาค ที่ตัง้ ขนาด
พัฒนาการ 

ของผลการประเมิน 
1. ด้านคณุภาพผู้ เรียน 
2. ด้านการบริหารจดัการ  
3. ด้านการจดัการเรียนการ
สอน 

(กฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ 
หลกัเกณฑ์ฯ พ.ศ. 2553) 

ระ
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ที่ 
1 
: ก
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ศึก

ษา
พัฒ
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รคุ
ณ
ภา

พ
กา

รศ
ึกษ

าโ
ค้ง

พัฒ
นา

กา
ร 

รอบ 
หนึง่

รอบ 
สอง

รอบ 
สาม สถานศกึษาทีม่ี

พฒันาการสงู 

การประกนัคณุภาพสถานศกึษาที่มีระดบัคะแนนพฒันาการ 
ผลการประเมินคณุภาพภายนอกสงู 

(ทฤษฎีการบริหารจดัการในเชิงสมดลุ (BSC) Kaplan & Norton, (1996) 

1. ด้านการเงิน 2. ด้านลกูค้า 3. ด้านกระบวนการภายใน  

4. ด้านการเรียนรู้และการพฒันา 
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ยะ
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นศ
ึกษ
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รูปแบบ/แนวทางการ
ด าเนินการประกนั

คณุภาพฯ 

การประกนัคณุภาพภายในที่มี
ประสทิธิภาพ 

(การรวบรวมข้อมลูจากหลายแหลง่  
(องอาจ นยัพฒัน์, 2561) และการวิจยัเชิง

นโยบายแบบมีสว่นร่วม (Majchrzak ,1984 และ
วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) 

เลก็ 
กลาง 
ใหญ่ 

ใหญ่พิเศษ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ตัวแปรร่วม 

ภาค 
ที่ตัง้ 
ขนาด 

 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย  
( วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์  

และแนวทางปฏบิตั)ิ 
 

กระบวนการของระบบราชการ  
(วรเดช  จนัทรศร, 2551)  

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั    
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 บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจยัครัง้นี ้เป็นการศึกษาพฒันาการคณุภาพการศึกษาผ่านโมเดลโค้งพฒันาการ

ของผลการประเมินคณุภาพภายนอกเพ่ือพฒันาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการประกนัคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผู้ วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีในเร่ืองส าคัญ ท่ี
เก่ียวข้อง และได้น าเสนอเป็น 5 ตอน ตามล าดบัตอ่ไปนี ้ 

ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการศึกษา 
1.1 ความหมาย ลกัษณะ และองค์ประกอบเก่ียวกบัการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
1.1.1 ความหมายคณุภาพการศกึษา 
1.1.2 ความหมายของการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
1.1.3 ลกัษณะของสถานศกึษาท่ีมีคณุภาพ 
1.1.4 องค์ประกอบเก่ียวกบัการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
1.1.5 ปัจจยัและตวัแปรร่วมท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพการศกึษา 
1.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพการศกึษา 
1.3 แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

ตอนที่  2 การประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

2.1 แนวคิด และความเป็นมาของการประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐาน
การศกึษา 

2.2 การประเมินคณุภาพภายนอก 
2.2.1 ผลการประเมินคณุภาพการศกึษาโดยหนว่ยงานภายนอก 
2.2.2 ความเช่ือมโยงของมาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน  
2.3 งานวิจยัท่ีศกึษาการประกนัคณุภาพภายในและการประเมินคณุภาพภายนอก 

ตอนที่ 3 แนวคิด และการศึกษาโมเดลโค้งพัฒนาการ 
3.1 แนวคดิและความเป็นมาของการวดัการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาการ 
3.2 การวดัการเปล่ียนแปลงแบบดัง้เดมิ 
3.3 แนวคดิของการวดัการเปล่ียนแปลงแนวใหม ่

3.4 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบระยะยาว 
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3.5 โมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝง 
3.6 เปรียบเทียบโมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงกบัโมเดลพหรุะดบั 
3.7 งานวิจยัท่ีศกึษาโมเดลโค้งพฒันาการ 

ตอนที่ 4 แนวคิดของการบริหารดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) 
4.1 ความหมายของ Balanced Scorecard 
4.2 ความส าคญัของ Balanced Scorecard 
4.3 การน ามมุมอง Balanced Scorecard ไปใช้ในองค์กร 
4.4 ประโยชน์ของ Balanced Scorecard 
4.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการน า Balanced Scorecard ไปใช้ 

ตอนที่ 5 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย 
5.1 ความหมายของนโยบาย 
5.2 ความส าคญัของนโยบาย 
5.3 องค์ประกอบของนโยบาย 
5.4 ข้อคดิของการท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
5.5 ลกัษณะส าคญัของนโยบาย 
5.6 ขัน้ตอนการจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
5.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 

ตอนที่ 1 แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการศึกษา 
1.1. ความหมาย ลักษณะ และองค์ประกอบเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

1.1.1 ความหมายคุณภาพการศึกษา 
คณุภาพ โดยทัว่ไปมีลกัษณะคือ การมีมาตรฐานความเป็นเลิศโดยมีการก าหนดมาตรฐาน

นัน้ไว้ตายตวั กล่าวคือ เป็นความเหมาะสมตรงกับจดุหมายท่ีก าหนดไว้ (Quality as fitness for purpose) 
เป็นประสิทธิภาพ (Quality as efficiency) และเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงให้ดีขึน้ (Quality as 
achievement) ส่วนใหญ่ม ักจะมองค ุณภาพในล ักษณะ คือ  การมีประสิทธิภาพตาม
วตัถปุระสงค์และศกัยภาพในการปรับปรุงและฟืน้ฟูตนเองอย่างตอ่เนื่อง หรือกล่าวอีกนยัหนึ่ง 
การมองคณุภาพในเชิงความสามารถในการพฒันาตนเองท าให้ “คณุภาพมิใช่เป้าหมายท่ีจบลง ณ 
จุดใดจุดหนึ่ง แต่เป็นการเดินทางท่ีไม่มีวนัสิน้สุด” (Quality is a journey not destination) (มหาวิทยาลัย
ศลิปากร, 2540, น. 1  อ้างถึงใน  เกษม  เสือนวล, 2551, น. 14)  



  26 

ในขณะท่ี ยูเนสโก (UNESCO, 2005) ได้เสนอว่า การศกึษาท่ีมีคณุภาพสามารถพิจารณา
ได้จากรายละเอียด ตอ่ไปนี ้  

1. ลกัษณะของผู้ เรียน ได้แก่ นกัเรียนมีสขุภาวะท่ีดี ภาวะโภชนาการท่ีสมบูรณ์ และมี
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

2. กระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ ครูมีคุณภาพในการสอนและมีเทคนิคการสอนท่ี
กระตือรือร้น การวดัและประเมินผลการเรียนรู้นิยามชดัเจนโดยครอบคลุมการวดัความรู้ ทกัษะ เจตคต ิ
และคณุคา่ 

3. เนือ้หาสาระ ได้แก่ หลักสูตรสอดคล้องและสนองความต้องการของสังคมและท่ี
พฒันามาจากความรู้และประสบการณ์ของครูและผู้ เรียน 

4. ระบบ ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์การศึกษามีเพียงพอเหมาะสม 
สภาพแวดล้อมเอือ้ตอ่การเรียนรู้ เป็นระเบียบเรียบร้อย ถกูสขุลกัษณะ และมีความปลอดภยั การบริหาร
จดัการแบบมีสว่นร่วม เคารพและผกูพนักบัชมุชนท้องถ่ิน และวฒันธรรม 

นอกจากนี ้คณุภาพการศึกษา ยงัหมายความถึง คณุภาพของผู้ เรียนที่เกิดจาก
ความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่าย ได้แก่ พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนท่ีเอาใจใส่การจัดการศึกษา หน่วยงาน
ระดบันโยบายและระดบัปฏิบตัิมีระบบการบริหารท่ีได้มาตรฐาน และโดยเฉพาะระดบัปฏิบัติซึ่งหมายถึง
สถานศึกษามีระบบการเรียนการสอนท่ีลงถึงระดบัห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ อันเป็นผลมาจากการมี
ผู้บริหารและครูมืออาชีพ รวมทัง้มีคณะกรรมการสถานศกึษาท่ีให้การค าปรึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ จน
สามารถส่งผลให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตร
ก าหนด ซึ ่งการพฒันาคณุภาพของสถานศึกษานัน้  จะต้องมีการพฒันาคณุภาพภายใน
ผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหารและการจดัการเรียนการสอนตามปกติของสถานศกึษาเพ่ือพฒันา
คณุภาพของผู้ เรียนอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นการสร้างความมัน่ใจว่าสถานศึกษาจะจดั
การศึกษาให้มีคณุภาพไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด เพ่ือท าให้เดก็ไทยเป็นคนดีมีความสามารถและมี
ความสุขจะได้ช่วยกันสร้างสรรค์สงัคมไทยให้มีสนัติสิ่งแวดล้อมยัง่ยืนเศรษฐกิจมัน่คงสามารถร่วมมือ 
และแขง่ขนักบัประเทศอ่ืน  ๆได้อยา่งมีศกัดิ์ศรีในสงัคมโลกตอ่ไป คณุภาพการศกึษา เป็นการท าให้ลกูค้า
พึงพอใจด้วยการท าให้ความต้องการและความหวังของลูกค้าได้รับการตอบสนอง คือ คุณภาพใน
การศึกษา สถานศกึษาท่ีมีคณุภาพจะต้องเป็นสถานศกึษาท่ีมีการบริหารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพใน
เร่ือง มีความเป็นผู้น าระดบัมืออาชีพ ผู้บริหารต้องมีความมัน่คง มีความมุ่งหวงัใช้วิธีการท่ีส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม และเป็นมืออาชีพระดับแนวหน้า มีเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีวัตถุประสงค์ท่ีเป็น
เอกภาพ มีการปฏิบตังิานท่ีคงท่ี สม ่าเสมอ มีลกัษณะท่ีเป็นองค์กรร่วม มีความร่วมมือ มีสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้
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ตอ่การเรียนรู้ บรรยากาศในสถานศกึษามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย จดัการเรียนการสอนท่ีเข้มแข็ง เน้น
ความส าเร็จ มีการเสริมแรงในเชิงบวก ระเบียบกฎเกณฑ์มีความชัดเจน และเป็นธรรม มีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ การติดตามความก้าวหน้า ติดตามการปฏิบัติของนักเรียน ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา ส่งเสริมความรับผิดชอบของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเคารพนับถือตนเอง ส่งเสริมการ
รับผิดชอบตามต าแหน่งหน้าท่ี ควบคุมการปฏิบัติงาน มีความร่วมมือระหว่างบ้านและสถานศึกษา 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนของนักเรียน และมีการจัดการเรียนท่ีเป็นระบบ ใช้สถานศึกษา  
เป็นฐานส าหรับการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ซึ่งผลผลิตรวมของสถานศึกษาจะได้ผลงาน 
เป็นผู้ ส าเร็จการศึกษา ผลงานและผลการจัดการศึกษาท่ีประกอบด้วยคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ 
ของผู้ผลิตนัน้ อนัจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า หรือผู้ ที่เก่ียวข้องและมีผลกระทบต่อ
สงัคม โดยรวมในทางท่ีดีน่าปรารถนา (ธร สุนทรายุทธ, 2551; รัตนา ดวงแก้ว, 2556ก; ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. 2550)  

ดงันัน้ คณุภาพการศึกษา จึงหมายถึง ผลท่ีได้จากการจดัการศึกษาท่ีเกิดจากความ
ร่วมมือของบุคลากรในสถานศึกษา และชุมชน ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ โดยมีจุดมุ่งหมายและ
วตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน มีการวางแผนและด าเนินงานตามแผน การบริหารจดัการ เพ่ือท าให้ผู้ เรียนซึ่งเป็น
ผลผลิตเกิดการพฒันามีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ตามหลกัสตูรทัง้ด้านร่างกาย สตปัิญญา และจิตใจ 

1.1.2 ความหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การพฒันาคณุภาพการศกึษา เป็นกระบวนการเปลี ่ยนแปลง หรือปรับปรุง

พฒันาการจดัการศกึษาเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงั เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ สร้างความ
พึงพอใจให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และสงัคมโดยทัว่ไป ความหมายของ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” 
ตามแนวคิด ISO 9000 (Hoyle D, 2009) การพฒันาคณุภาพ หรือการปรับปรุงคณุภาพ
การศึกษาเป็นการด าเนินการทั่วทัง้องค์การเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรม 
(Activities) และกระบวนการ (Processes) เพ่ือให้เกิดสิทธิประโยชน์แก่ทัง้องค์การ ผู้ปกครอง และ
ชุมชน หรืออาจกล่าวง่าย ๆ ว่า การพฒันาคณุภาพการศกึษาเป็นอะไรก็ตามที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบตัิงานท่ีมีคณุภาพ และในการพฒันาหรือปรับปรุงคณุภาพ
การศึกษาตามแนวทางของ ISO 9000 สามารถด าเนินการได้ 2 วิธีพืน้ฐาน ได้แก่ วิธีการควบคมุท่ีดีกว่า 
(Better control) แล ะวิ ธี ก ารส ร้ างม าต รฐานห รื อน วั ต ก รรม  (Raise standards/innovation)  
(รัตนา ดวงแก้ว, 2556) ซึง่อธิบายได้ดงันี ้

1. การพัฒนาหรือปรับปรุงโดยวิธีการควบคุมท่ีดีกว่า เป็นกระบวนการปรับเปล่ียน
มาตรฐานการศกึษาชดุเดิม ไม่ใช่กระบวนการท่ีสงวนรักษาหรือสร้างมาตรฐานใหม่ มาตรฐานท่ี
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ได้จากวิธีนีเ้ป็นมาตรฐานท่ีได้รับการปรับปรุงผ่านกระบวนการของการเลือก การวิเคราะห์ และการ
ปรับแก้ไขของผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการใช้ 

2. การพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพโดยวิ ธีการสร้างมาตรฐานหรือนวัตกรรม  
เป็นกระบวนการท่ีไม่เก่ียวกับการสงวนรักษาหรือปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาท่ีมีอยู่เดิม แต่จะสร้าง
มาตรฐานขึ น้มาใหม่ผ่ านกระบวนการท่ี เร่ิมต้นจากการศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนา 
ผ่านกระบวนการวิจยัและพัฒนา (R & D) มาตรฐานท่ีสร้างขึน้ใหม่จะผ่านการทดลองน ามาใช้งานแบบ
ท าซ า้ มาตรฐานดังกล่าวนีถื้อว่าเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปทัง้ด้านนวัตกรรม 
เทคโนโลยี การตลาดและการจดัการ 

นอกจากนี  ้รัตนา ดวงแก้ ว (2556) ได้ สรุป  “การพัฒนาคุณภาพการศึ กษา”  
จากแนวคิดของออฟสเต็ด (Ofsted) ไว้ว่า “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” จะใช้ในความหมาย
แตกต่างกัน ใน 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) ยกระดบัมาตรฐาน (Raise standards) 2) เพิ่มคุณภาพ (Enhance 
quality) 3) เพิ่มประสิทธิภาพ (Increase efficiency) และ 4) บรรลุเป้าหมายในการพัฒนานักเรียน
ทั ง้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม สังคม และวัฒนธรรม จากความหมายทั ง้ 4 ลักษณะดังกล่าว 
สถาบนัการศกึษาสามารถน ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบคณุภาพการศกึษา
โดยพิจารณาทัง้ด้านกระบวนการและเป้าหมายหรือผลลัพธ์ว่ามีการพ ัฒนาเพิ ่มขึน้หรือไม่
เพียงใด โดยมีแนวค าถามในการตรวจสอบ 4 ข้อ ได้แก่ 1) สภาพท่ีเป็นอยู่ในขณะนีเ้ป็นอย่างไร  
2) ต้องการเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง 3) เม่ือเวลาผ่านไปจะบริหารการเปล่ียนแปลงได้อย่างไร และ  
4) จะทราบได้อยา่งไรวา่ การบริหารการเปล่ียนแปลงนัน้ประสบความส าเร็จ  

ดงันัน้ การพฒันาคณุภาพการศกึษา จงึเป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินการท่ีมุง่หวงัให้
เกิดการเปล่ียนแปลงเพ่ือยกระดบัคณุภาพของผู้ เรียนให้บรรลุผลตามมาตรฐานท่ีก าหนด และผู้ปกครอง 
ชมุชน และสงัคมมีความพงึพอใจ 

1.1.3 ลักษณะของสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 
สถานศกึษาท่ีมีคณุภาพ ควรท่ีจะมีแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาท่ีประกอบด้วย

มิติท่ีสัมพันธ์กัน 3 มิติ คือ คุณภาพของทรัพยากรท่ีใช้ในการเรียนการสอนและคุณภาพของครูและ
บคุลากรทางการศกึษา (Input) คณุภาพของกระบวนการเรียนการสอน (Teaching Process) และคณุภาพ
ของผลผลิต (Output) การพิจารณาส่วนประกอบของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพจะใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบต่างๆ ของสถานศึกษาทัง้ในส่วนท่ีเป็นบริบท (Context) ปัจจัย (Input) กระบวนการ
(Process) และผลผล ิต (Output) ซึ ่ง เป็นแนวค ิดการใช้องค ์ประกอบเช ิงระบบ (System 
Approach) เข้ามาเป็นกรอบการพิจารณา การก าหนดองค์ประกอบและตวัชีว้ดัความเป็นสถานศกึษา
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คณุภาพ พิจารณาจากความเป็น “สถานศึกษาคุณภาพ” ประยุกต์รูปแบบเชิงระบบ (CIPP Model)  
มีองค์ประกอบหลักและตัวชีว้ัดในองค์ประกอบต่างๆ ทัง้ในส่วนของบริบท (Context) ปัจจัย (Input) 
กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output หรือ Product) ทัง้นี ้IIEP (1992, p. 93; อ้างถึงใน นันทิดา 
ทองเจือ, 2554, น. 58) ได้สรุปสถานศกึษาคณุภาพไว้ ดงันี ้ 

1) บริบทการจดัการศกึษาของสถานศกึษา (School Context)  
สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาให้สนองความต้องการและเกิดความพึงพอใจ 

ช่ืนชมศรัทธาตอ่คณะผู้บริหาร ผู้สอน ความสมัพนัธ์ของชมุชนกบัสถานศกึษา เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีส่งผลต่อ
คณุภาพการเรียนการสอน ความสมัพนัธ์นี ้ได้แก่ การแก้ปัญหาร่วมกนั การให้ความรู้และบริการแก่ชมุชน 
(ความช่วยเหลือ) ความสมัพนัธ์ระหว่างชมุชนกบัสถานศกึษา จงึเป็นบริบทส าคญัท่ีจะท าให้สถานศกึษา
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของการจดัการศกึษาได้นอกจากบริบทนอกสถานศึกษา คือ ชุมชนแล้วใน
สถานศึกษาควรจดับรรยากาศท่ีดีด้วย เช่น ร่มร่ืน สะอาด สวยงาม มีรายงานไว้ว่า คณุภาพสถานศกึษา
ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีดีและก าหนดตวับ่งชีท่ี้เก่ียวข้อง 
กับบริบทของสถานศึกษาไว้ 4 ตัวบ่งชี  ้คือ ความเป็นผู้ น า (School Leadership) เป้าหมาย (Goal) 
ผู้ เช่ียวชาญในชมุชน ( Professional Community Discipline) และสิ่งแวดล้อม (Academic Environment) 

2) ปัจจยัสถานศกึษา (School Input)  
ปัจจัยหลักของสถานศึกษาเป็นทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ครูบุคลากรทาง

การศึกษาบคุลากร/ผู้ทรงคณุวฒุ ิในชมุชน และ ทรัพยากรวตัถุ ได้แก่ หลกัสตูร/สื่อการเรียน 
การสอน แหล่งการเรียนรู้ในชมุชน สถานภาพ และความพร้อมด้านงบประมาณเพ่ือจดัการศกึษา 

2.1) ปัจจัยเก่ียวกับตัวครู (Presage Variables) ท่ียูเนสโก เสนอไว้ ได้แก่  
1) ประสบการณ์การฝึกอบรม เชน่ การรับการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลยั การฝึกอบรมตามโครงการ / เร่ือง 
ฯลฯ 2) การฝึกปฏิบัติ เช่น การสอน และ 3) คุณสมบัติความเป็นครู เช่น ทักษะการสอน สติปัญญา 
แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชีข้องการก ากับติดตามด้านครูท่ีกรมสามัญศึกษาของ
สหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Education, 2000, pp. 2-5 อ้างถึ งใน นันทิดา ทองเจือ, 2554,  
น. 58) ก าหนดไว้ 4 ตัวบ่งชี ้ได้แก่ ทักษะด้านความรู้ทางวิชาการ (Teacher Academic Skill) การ
เตรียมเนือ้หาท่ีจะสอนมีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน (Teacher Assignment) ประสบการณ์
มาท าหน้าท่ีสอน (Teacher Experience) การพฒันาวิชาชีพของครู (Professional Development) 

2.2) ปัจจัยเก่ียวกับสถานศึกษา ตวัแปรท่ีเป็นปัจจัยของสถานศึกษา ได้แก่ 
ขนาดสถานศึกษาตามขนาดของพืน้ท่ี (มี 3 ขนาด) สภาพแวดล้อม (ท่ีตัง้ ความสะอาดสวยงาม และ
สิ่งจ าเป็นในสถานศึกษาอาคารและอุปกรณ์) ห้องสมุด (บรรยากาศดี บริการดี มีความหลากหลาย  
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มีหนงัสือเพียงพอ) จ านวนนกัเรียน (ตามขนาดสถานศึกษา เช่น 500 - 2,000 คน จ านวนนกัเรียนต่อห้อง 
เช่น 20 -30 คน ต่อ 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนต่อครู เช่น 15 - 30 คน ต่อครู 1 คน) ครู จ านวนครูตอ่
นกัเรียนตอ่วิชาท่ีสอน เช่น ควรมีครบตามรายวิชาท่ีสอน ครูสนบัสนนุการสอน เช่น ควรมีปริมาณ
ที่เหมาะสมบุคลิกภาพของครู ผู้ บริหาร (นักพัฒนามีความคิดริเร่ิม เอาใจใส่การบริหาร) หลักสูตร 
(หลกัสตูรเฉพาะของสถานศกึษาเน้นความเป็นชาต ิยืดหยุน่ตามสภาพสงัคมและความสนใจของนกัเรียน) 

3) กระบวนการศกึษา (School Process)  
ตวัแปรด้านกระบวนการเน้นท่ีพฤติกรรมในห้องเรียนของครูและนักเรียนการ

พฒันาครู ในเร่ืองเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ซึ่งขึน้กับการจดัการเรียนรู้ นกัเรียนเป็นศูนย์กลางของการจัด
กิจกรรมทัง้ปวง การให้ความส าคัญกับผู้ บริหารในประเด็นท่ีผู้ บริหารต้องจัดสภาพความพร้อมของ
สถานศึกษาเพื่อลงมือพัฒนา ต้องมียุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาต้องสร้างสิ่งจูงใจให้
เกิดความพอใจในการท างาน ผู้บริหารจะต้องเป็นนกับริหารและนกัวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ 

4) ผลผลิต/ผลลพัธ์ (School Output/Outcome หรือ School Product) 
ผลผลิตในระยะสัน้ ได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทัง้วิชาการและไมใ่ชวิ่ชาการ 

(Cognitive & Non-Cognitive) ทกัษะ เจตคติ และเป็นผลผลิตในระยะยาว ได้แก่ บคุลิกภาพ การเรียนต่อ 
การมีงานท า / การประกอบอาชีพ ซึง่เป็นตวัแปรเดียวกบัท่ียเูนสโกก าหนด 

1.1.4 องค์ประกอบเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
การพฒันาคณุภาพการศกึษา มีผู้กลา่วถึงองค์ประกอบท่ีแตกตา่งกนัทัง้นี ้ขึน้อยู่กบับริบท

ท่ีต้องการพัฒนา รัตนา ดวงแก้ว (2556, น. 8) ได้เสนอแนวคิดไว้ว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงกระบวนการจดัการศกึษาและผลลพัธ์ แตก็่ยงัไม่สามารถลงข้อสรุปเก่ียวกบั
องค์ประกอบและแนวทางปฏิบตัิได้อย่างชัดเจน เน่ืองจากขึน้อยู่กับความสนใจและความเช่ือของนัก
การศึกษาแต่ละคนท่ี มีต่อผลการเรียนรู้ของนักเรียน (Learning outcomes) ในยุคท่ีสังคมก าลัง
เปล่ียนแปลงไป ทัง้นี ้ได้น าเสนอไว้วา่องค์ประกอบของโมเดลการพฒันาคณุภาพการศกึษาท่ีมุ่งเน้นท่ีการ
เรียนรู้ของนักเรียนเป็นส าคัญ ใน 2 แนวคิด ได้แก่ รูปแบบส่ีประสาน (The four circles model) และ
รูปแบบการยกระดบัคณุภาพการศกึษาแบบองค์รวม โดยแนวคิดแรกเหมาะส าหรับระดบัโรงเรียนและลง
ถึงระดับห้องเรียนซึ่งเป็นแนวทางท่ีทัง้ผู้ บริหาร โรงเรียนและครูควรให้ความสนใจอย่างยิ่ง  ส่วน
แนวคิดท่ีสอง นกัการศึกษาท่ีสนใจการพฒันาคณุภาพการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ได้ทัง้ในระดบั
เขตพืน้ท่ีการศกึษาและระดบัโรงเรียน 

นอกจากนี ้ยังได้เสนออีกทางเลือกหนึ่งที่เกิดจากการประยุกต์ใช้แนวคิดการ
พัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21 ซึ่งเป็นข้อเสนอจากงานวิจยัของสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศ
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ไทย หรือ TDRI (2555) โดย TDRI เสนอว่า หัวใจส าคญัของการพัฒนาคณุภาพการศึกษาอยู่ท่ีการสร้าง
ระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของทุกฝ่ายในสงัคม นบัตัง้แต่ภาคประชาคม ภาครัฐบาล และ
กระทรวงศกึษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยปฏิบตัิซึง่หมายถึงโรงเรียนต้องมีความรับผิดชอบโดยตรง
ตอ่ผู้ปกครองและนกัเรียนมากขึน้ ควรเป็นหน่วยหลกัในการพฒันาคณุภาพการศกึษาและมีอิสระในการ
บริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการออกแบบหลักสูตร วิธีการสอน และวิธีการวัดผลตามแนวคิด
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์ของโรงเรียนซึ่งต้องตอบสนองต่อ
สภาพปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองและชมุชน รวมถึงการฝึกอบรม พฒันาครูและการประเมิน
คณุภาพสถานศึกษาภายใน โดยมีการปฏิรูประบบการจดัท าและเผยแพร่ข้อมูล เก่ียวกับคณุภาพของ
สถานศกึษาต่อสาธารณะเพ่ือช่วยการตดัสินใจของผู้ปกครองในการคดัเลือกโรงเรียน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ต้องปรับวิธีการจดัสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสมกบันกัเรียนและโรงเรียนท่ีมีความจ าเป็นพิเศษ 
เพ่ือสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการจดัการศกึษา ดงันัน้ จึงสรุปได้ว่า การพฒันาคณุภาพ
การศึกษายุคใหม่จึงควรด าเนินการร่วมกันในทัง้ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักสูตร ส่ือการสอนและ
เทคโนโลยี 2) ระบบการประเมินผลผู้ เรียน 3) ระบบประเมินและพฒันาคณุภาพครู 4) ระบบการประเมิน
คณุภาพสถานศกึษา และ 5) ระบบการเงินเพ่ือการศกึษา ทัง้นี ้การพฒันาคณุภาพการศกึษาตามแนวคิด
นี ้ต้องด าเนินไปทัง้สองระดบั คือ ระดบัประเทศ ท่ีต้องสร้างความรับผิดชอบของสงัคมโดยเน้นบทบาท
ของรัฐเป็นส าคญั และระดบัสถานศึกษา ในฐานะเป็นหน่วยหลกัท่ีมีความเป็นอิสระในการจดัการเรียน
การสอนและการพฒันาคณุภาพการเรียนการสอนอยา่งเช่ือถือได้  

 
ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบการพฒันาคณุภาพการศกึษาเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 ท่ีมา สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย (2555) ข้อเสนอเพ่ือการปฏิรูประบบการศกึษา 
ขัน้พืน้ฐาน เพ่ือการเรียนรู้แหง่ศตวรรษท่ี 21 สืบค้นเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 จาก www.tdri.or.th 

การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21

1) หลกัสตูร สื่อ
การสอนและ
เทคโนโลยี

2) ระบบการ
ประเมินผล
ผู้ เรียน 

3) ระบบประเมิน
และพฒันา
คณุภาพครู 

4) ระบบการ
ประเมินคณุภาพ
สถานศกึษา 

5) ระบบ
การเงินเพื่อ
การศกึษา 

http://www.tdri.or.th/
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จากภาพประกอบ  2 ส ามารถอธิบายองค ์ป ระกอบการพ ัฒ นาค ุณ ภาพ
การศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (สมเกียรติ   ตัง้กิจวานิชย์ และคณะ, 2556) พอสงัเขป
ดงันี ้

1. หลกัสตูร ส่ือการสอน และเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีเก่ียวกบัการจดั การ
เรียนรู้ โดยแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของหลกัสตูรทัง้เนือ้หา สมรรถนะ (ทกัษะ) และคณุลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ของนกัเรียนท่ีมีความสอดคล้องกับทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยหลกัสตูรมีโครงสร้างกระชบั มี
ความยืดหยุ่น เน้นกระบวนการคิดขัน้สูง และบูรณาการ ดงัเช่น แนวคิดหลกัและค าถามส าคญัในสาระ
การเรียนรู้ผา่นโครงงานและการท างานเป็นทีม และการใช้ ICT ในการเรียนรู้ 

2. ระบบการประเมินผลผู้ เรียน เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวกบัการวดัคณุภาพ
ผู้ เรียนโดยใช้การทดสอบมาตรฐานในระดบัประเทศ ซึง่ควรเป็นการทดสอบเพ่ือวดัความรู้ความเข้าใจและ
ทกัษะ (Literacy-based test) โดยประยกุต์เนือ้หาเข้ากบัโจทย์จริงในชีวิตประจ าวนัได้และการน าผลการ
ทดสอบมาตรฐานระดบัประเทศ ไปสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึน้ในระบบการศึกษา เช่น 
การประเมินผลงานของครู การประเมินสถานศกึษาเพ่ือพฒันาคณุภาพและเข้าชว่ยเหลือสถานศกึษาท่ี
มีปัญหา รวมถึงการประเมินผลและให้รางวัลแก่ผู้บริหารสถานศึกษา นอกจากนีย้ังเก่ียวกับ
การมีระบบสารสนเทศ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายของรัฐและการเลือกสถานศึกษาของ
ผู้ปกครอง ส าหรับในระดบัโรงเรียน นอกจากนี ้การวดัและประเมินผลนกัเรียนในระดบัห้องเรียนควรมีวิธี
หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นการประเมินผลเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และวิเคราะห์ผู้ เรียน 
(Formative test) 

3. ระบบประเมินและพฒันาคณุภาพครูเป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวกับการพฒันาครูแบบ
ใหม่ซึง่สนบัสนนุให้เกิดระบบชมุชนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกนั (Professional Learning Community) แทน
การฝึกอบรมครูท่ีรัฐเป็นผู้ก าหนด ให้เปล่ียนบทบาทมาเป็นผู้ก ากบัดแูลคณุภาพและส่งเสริมการจดัการ
ความรู้โดยให้โรงเรียนเป็นหนว่ยพฒันาหลกั ได้รับการจดัสรรงบประมาณ และมีอ านาจในการตดัสินใจ
เลือกหล ักส ูตรและผู้ อบรมเองและให้ความส าคญัก ับการน าความรู้ไปสู ่การปฏิบตั ิจริง 
นอกจากนี ้ระบบการประเมินครูเพื่อให้ผลตอบแทนต้องขึน้อยู่กบัพฒันาการของผลการทดสอบ
มาตรฐานระดับประเทศของนักเรียน และควรใช้วิธีสังเกตการณ์ร่วมกับการพิจารณาเอกสาร ทัง้นี ้
ก าหนดให้มีการประเมินคงสภาพวิทยฐานะทุก 5 ปี และปรับลดงานธุรการของครูลง ให้ เน้น
หน้าท่ีในการสอนเป็นส าคญั 
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4. ระบบการประเมินคณุภาพสถานศกึษา เป็นองค์ประกอบเก่ียวกบัระบบการประเมิน
คณุภาพภายในของโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยหลกัในการประเมินเพ่ือพฒันาคณุภาพ ส่วนระบบการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) เป็นหน่วยสนบัสนุนด้านความรู้ให้แก่โรงเรียน ก ากับคณุภาพของโรงเรียน และประเมิน
โรงเรียนตามระดบัปัญหา (Riskbased inspection) เพ่ือให้ความชว่ยเหลืออยา่งเหมาะสม 

5. ระบบการเงิน เพื ่อการศ ึกษา เป็นองค์ประกอบเกี ่ยวก ับการจ ัดสรร
ทรัพยากรในระบบการศกึษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบและลดความเหล่ือมล า้ระหวา่งพืน้ท่ี โดยมีการใช้
ข้อมลูผลการประเมินผู้ เรียนซึง่เป็นคะแนนการทดสอบมาตรฐานขัน้ต ่าของนกัเรียนในการพิจารณาจดัสรร
เงินอดุหนนุให้แก่โรงเรียนในเขตพืน้ท่ีด้อยโอกาสอย่างเหมาะสม รวมทัง้ใช้ประเมินผลการท างานและให้
รางวลัแก่ผู้บริหาร และควรปรับเปลี่ยนงบประมาณด้านการศกึษาไปสู่ระบบการเงินด้านอปุสงค์
คือตวัผู้ เรียนมากขึน้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการสร้างความรับผิดชอบทางการศกึษา 

จึงสรุปได้ว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง หรือปรับปรุง
พฒันาการจดัการศกึษาเพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ตามท่ีคาดหวงัเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ อนัจะน ามาซึ่ง
ความพอใจของผู้ ปกครองชุมชน และสังคมโดยทั่วไป ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต้องอาศัย 
ความรับผิดชอบร่วมกนัทัง้ในระดบัประเทศ และระดบัสถานศกึษา 

1.1.5 ปัจจัย และตัวแปรร่วมที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
คณุภาพการศกึษา อาจมีผลจากปัจจยัหลาย  ๆด้าน ซึง่การแบง่ประเภทหรือด้านของปัจจยั

ขึ น้อยู่ กับวัตถุประสงค์ ท่ี ต้ องการศึ กษา โดยอาจมีทั ง้ปั จจัยทางตรงและปั จจัยทางอ้อม  
ดงัตวัอยา่งของการศกึษาหรือเสนอความคดิเห็นจากนกัการศกึษาไว้ดงันี ้ 

เกรียงศักดิ์   เจริญวงศ์ศักดิ์  (2556: Online) วิ เคราะห์ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อ
การศกึษาไทย โดยสรุปไว้ 5 ปัจจยั ได้แก่ 1. ปัจจยัด้านเทคโนโลยี 2. ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ 3. ปัจจยัด้าน
ระบบราชการ 4. ปัจจยัด้านการเมือง และ 5. ปัจจยัด้านวฒันธรรม ในขณะท่ี ศิราภรณ์  ช่วยบ ารุง (2556) 
ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื น้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พบว่า ปัจจ ัยที่ส ่งผลต่อค ุณภาพการศึกษาของโรงเรียน คือ 
ปัจจ ัยด้านกระบวนการบริหาร ด้านกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านกระบวน 
การเรียนการสอน ส่งผลต่อคณุภาพการศึกษา ส่วน ศิริชยั กาญจนวาสี (2555: Online) กล่าวถึงปัจจยั
ส าคัญของสถานศึกษาท่ีดีว่าสถานศึกษาท่ีดีครูจะต้องพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้ เรียน ครูจะต้องท าให้
ห้องเรียนมีชีวิตชีวาและมีบรรยากาศท่ีท าให้เด็กในห้องมีความสุขในการเรียน ครูจะต้องสร้าง
ความคุ้นเคยรวมถึงท าตัวให้เด็กรู้สึกเป็นมิตรมากกว่าหวาดกลัว เพราะจะช่วยท าให้ห้องเรียนอบอุ่น  
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ท่ีส าคญัจะต้องมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์ให้เด็กได้ใช้ความคิดริเร่ิมและจินตนาการให้มาก
ขึน้ โดยครูจะต้องพดูให้น้อยลง ให้เด็กคิดให้มากขึน้ ให้เด็กนกัเรียนมีส่วนร่วมทัง้ภาคทฤษฎีและ
ปฏิบตัิให้มากขึน้ และท่ีส าคญันกัเรียนต้องเรียนให้สนุก เกิดการเรียนรู้ ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ผลการ
ประเมินคณุภาพภายนอก กฤษณธรรม  ถาพนัธุ์ (2553) ศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายนอกของสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบรูณ์ เขต 1 พบว่า ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้านกระบวนการด าเนินงานในสถานศกึษา ด้านการมีสว่น
ร่วมของชุมชน และด้านการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในภาพรวม และ
รายด้านมีผลต่อการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก ทัง้นี ้ด้านผู้บริหาร รายการท่ีมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบั
มากท่ีสดุ คือ มีคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ อทุิศเวลาการปฏิบตัิงาน 
เพ่ือประโยชน์ของสถานศึกษา มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าท่ี และมีความขยนัหมัน่เพียรในการ
ท างาน ส่วนด้านครู รายการท่ีมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ มีความสามารถในการ
ศึกษาวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน ส าหรับด้านกระบวนการด าเนินงานในสถานศึกษา  
มีปัจจยัย่อย ได้แก่ การบริหารสถานศึกษา การพฒันางานและระบบงาน การพฒันาระบบสารสนเทศ 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การติดต่อส่ือสาร และการท างานเป็นทีม ทัง้ในภาพรวม 
แต่ละปัจจยัย่อย และแต่ละรายการ มีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก สุดท้ายด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รายการท่ีมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมากท่ีสุดคือ สถานศึกษาจัดตัง้คณะกรรมการสถานศึกษาท่ี
เป็นตวัแทนจากชุมชน อย่างแท้จริง และด้านการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ใน
ภาพรวมและรายการมีการปฏิบตัอิยูใ่นระดบัมาก 

ส่วน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2557: Online) ได้กล่าวถึง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อคุณภาพ
การศึกษา” ได้แก่ 1) คณุภาพผู้สอน คนเก่งไม่มาเป็นครูสอนหนงัสือ 2) หลกัสตูรและระบบการเรียนการ
สอน ท่ีทนัสมัยสอดคล้องกับความต้องการของสงัคม และมีระบบการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้างทกัษะ
การคิด การวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ โดยเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง แตปั่ญหาหลกัของระบบการ
เรียนการสอนของไทยคือการสอนให้ท่องจ า ไม่มีทักษะในการคิดและวิเคราะห์ ท าให้ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์ 3) ผู้ เรียน สง่เสริมให้เดก็มีโอกาสได้พฒันาตามทกัษะของตนให้เตม็ความสามารถ เดก็ทกุคนก็
จะมีโอกาสประสบความส าเร็จตามความสามารถของตนได้ แต่ปัญหาหลักก็คือเด็กจ านวนมากไม่มี
โอกาสได้พัฒนาตามทักษะท่ีตนถนัด ท าให้กลายเป็นคนด้อยความสามารถไปโดยปริยาย 4) ปัจจัย
ส่งเสริมการเรียนการสอนอ่ืน ๆ เช่น ห้องสมุด ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการฝึกงาน 
ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศ อุปกรณ์กีฬา และดนตรี เป็นต้น สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา
จ านวนมากไม่สามารถจัดหาปัจจยัส่งเสริมการเรียนการสอนดงักล่าวได้อย่างเหมาะสม ท าให้การจัด



  35 

การศึกษาไม่มีคณุภาพ 5) การบริหารจัดการการศึกษา ซึ่งถือว่ามีความส าคญัอย่างยิ่งเพราะผู้บริหาร
สถาบนัการศึกษาต้องรับผิดชอบการจัดการศึกษาให้มีคณุภาพ ทัง้เร่ืองการจดัให้มีผู้สอนท่ีมีคณุภาพ 
การจดัหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคณุภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารต้องมี
ภาวะผู้น าในการขบัเคล่ือนสถาบนัการศกึษาให้บรรลเุปา้หมายของการจดัการศกึษาอย่างมีคณุภาพ แต่
ปัญหาหลกัของไทยคือมีสถาบนัการศึกษาจ านวนมากท่ีผู้บริหารไม่มีภาวะผู้น าและไม่ใส่ใจใน
การพฒันาให้การศกึษามีคณุภาพ นอกจากนีย้งัมีผลงานวิจยัยืนยนัว่าปัจจยัส่งเสริมคณุภาพการศกึษา
ท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ความเอาใจใส่ของครอบครัว ด้วย โดยสอดคล้องกับข้อมูลท่ี ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศกึษา (2552ข, น. 2) ได้สรุปแปลเอกสารรายงานเร่ืองระบบสถานศกึษาคณุภาพระดบั
โลกขึน้มาสู่ความเป็นสถานศึกษาคุณภาพชัน้น าได้อย่างไร ซึ่งเป็นการสรุปผลจากการวิจยัระบบของ
สถานศึกษา OECD ในประเทศต่าง ๆ 25 ประเทศ รวมทัง้ประเทศท่ีมีผลการประเมินในโครงการ
ประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) 
สูง ในสิบอันดบัแรก โดยพบว่า ประสบการณ์ของประเทศที่มีผลการประเมินสูงอยู่ในสิบ
อันดบัแรกสรุปได้ถึงปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพของระบบสถานศึกษา 3 ประการ ดงันี ้
1) การคดัคนท่ีเหมาะสมเพ่ือเป็นครู 2) การพัฒนาให้เป็นผู้ สอนท่ีมีประสิทธิภาพ และ 3) การ
ประกันระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีดีท่ีสุดส าหรับนักเรียนทุกคน ซึ่งผลจากการศึกษา สรุปได้ว่า  
การท่ีระบบสถานศกึษาซึ่งสอนได้ดีท่ีสดุสามารถประสบความส าเร็จได้ในทัง้ 3 ปัจจยัข้างต้น ไม่เก่ียวกบั
วฒันธรรม โดยพบว่าคณุภาพการศึกษาท่ีสูงขึน้สามารถเกิดขึน้ในเวลาไม่นานนกั และหากมีการ
ประยุกต์ใช้แนวทางการสอนที่ดีที่ส ุดเหล่านีอ้ย่างแพร่หลาย จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของ
ระบบสถานศึกษาท่ีไม่ประสบความส าเร็จได้ ไมว่า่จะอยู ่ณ ท่ีแหง่ใดก็ตาม  

ดงันัน้ จึงสรุปได้ว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคณุภาพการจดัการศึกษาท่ีส าคญัสามารถ
แบ ่งออกเป็น ด้านคุณภาพผู้ สอน ด้านผู้ เรียน ด้านหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน  
ด้านการจัดการศึกษา (ผู้ บริหาร) ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555;  
สมบตั ิธ ารงธญัวงศ์, 2557; ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2552ข) 

ส าหรับตวัแปรร่วมอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อคณุภาพการจดัการศึกษา พบว่า มีการศึกษาวิจยั
ตวัแปรร่วมท่ีมีผลตอ่คณุภาพการศกึษา ได้แก่ สถานท่ีตัง้ของสถานศกึษาท่ีอยูใ่นภาคตา่ง ๆ  ของประเทศ 
การตัง้อยูเ่ขตในเมือง/นอกเมือง และขนาดของสถานศกึษา ดงันี ้

1) ภาค 
การแบ่งภูมิภาค ส าหรับงานจดัท าอกัขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยของ

ราชบัณฑิตยสถาน ยึดถือตามการแบ่งภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ของคณะกรรมการภูมิศาสตร์
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แห่งชาติภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งได้เสนอขอความ
เห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเม่ือ พ.ศ. 2520 การแบ่งดงักล่าวนี ้ได้อาศยัเกณฑ์ในด้านลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นส าคญั แต่ก็ได้น าลักษณะทางด้านภูมิอากาศ วฒันธรรมด้านเชือ้ชาติ ภาษา และ
ความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาด้วย ทัง้นีไ้ด้ แบ่งประเทศ
ไทยออกเป็น 6 ภาค คือ  

ภาคท่ี 1 ภาคเหนือ มี 9 จงัหวดั ได้แก่ เชียงราย น่าน พะเยา 
เชียงใหม ่แมฮ่อ่งสอน แพร่ ล าปาง ล าพนู และอตุรดติถ์                    

ภาคท่ี 2 ภาคกลาง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และอีก 
21 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยนาท 
อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครนายก ปทุมธานี นนทบุรี 
นครปฐม สมทุรปราการ สมทุรสาคร และสมทุรสงคราม                  

ภาคท่ี 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 19 จังหวัด ได้แก่ 
หนองคาย นครพนม สกลนคร อุดรธานี หนองบัวล าภู เลย มุกดาหาร กาฬสินธุ์  ขอนแก่น 
อ านาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ชยัภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ
อบุลราชธานี                    

ภาค ท่ี  4 ภาคตะวันออก มี  7 จังหวัด  ได้แก่  สระแก้ว 
ปราจีนบรีุ ฉะเชิงเทรา ชลบรีุ ระยอง จนัทบรีุ และตราด                    

ภาคท่ี 5 ภาคตะวันตก มี 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก กาญจนบุรี 
ราชบรีุ เพชรบรีุ และประจวบคีรีขนัธ์                

ภาคท่ี 6 ภาคใต้ มี 14 จงัหวดั ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์
ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พงังา ภเูก็ต พทัลงุ ตรัง ปัตตานี สงขลา สตลู นราธิวาส และยะลา  

จากการศึกษาวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาท่ีน าความแตกต่างของ
สถานศึกษาท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีของแต่ละภาคมาเป็นตวัแปรในการศึกษาด้านคณุภาพของผู้ เรียน ผลจาก
การศึกษาโดยจ าแนกข้อมูลตามภาคดังกล่าว พบว่า มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างชัดเจน 
โดยเฉพาะในด้านโอกาสในการได้รับการศกึษา ซึ่งสถานศกึษาท่ีอยู่ในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ/ปริมณฑล
มีโอกาสสงูกว่าภาคอ่ืนๆ หรือเด็กในกรุงเทพมหานครมีโอกาสสงูกวา่ภาคอ่ืนๆ มาก แสดงให้เห็นถึงความ
ไม่เสมอภาคระหว่างจงัหวดัอย่างชดัเจน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2552ก, น. 57) สอดคล้อง
กบัการจดัอนัดบัคณุภาพการจดัการศกึษาระหว่างโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงในกรุงเทพฯ และ เมืองใหญ่ 300 
กว่าแห่ง กับโรงเรียนท่ีอยู่อ าเภอรอบนอกสามหม่ืนกว่าแห่ง พบว่า มีความแตกต่างกันมากในเร่ืองผล 
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การจัดการเรียนการสอน ซึ่งเม่ือน ามาเฉล่ียทัง้ประเทศจึงมีคุณภาพต ่า (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2555, น. 5) แสดงให้เห็นว่าระบบการศึกษายังคงมีความไม่เสมอภาคในด้านผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนในแตล่ะพืน้ท่ีก่อผลกระทบถึงการขาดโอกาสในการศกึษาตอ่และหางานท า  

นอกจากนี ้ปัญหาคุณภาพของสถานศึกษาจากการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบแรก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระหว่างปี 
2544-2548 เมื่อจ าแนกตามภาค พบว่า ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยู่ในเกณฑ์
พอใช้ แต่ต้องปรับปรุงมากกว่าภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก และภาคกลาง ซึ่งอาจแสดงว่าสถานศึกษา
ในภาคท่ีหา่งไกลจากกรุงเทพฯได้รับบริการทางการศกึษาน้อยจึงเสียเปรียบภาคท่ีอยูใ่กล้ๆ กรุงเทพฯ และ
ผลการประเมินภายนอกเม่ื อจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก  
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ปรากฏวา่ ผลการประเมินของสถานศกึษาท่ีมีขนาดใหญ่จะ
อยู่ในเกณฑ์ดีเป็นสัดส่วนสูงขึน้ตามล าดับ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2552ค, น. 80) 
นอกจากนีง้านวิจยัของ อมุาภรณ์  ภทัรวาณิชย์ และปัทมา  อมรสิริสมบูรณ์ (2550, น. 6) การศึกษาเร่ือง
ความเท่าเทียมของการจัดการศึกษาในด้านโอกาสในการศึกษาตามความแตกต่างของภาค พบว่า 
ภาคเหนือมีสดัส่วนของการได้รับการศึกษาตามเกณฑ์สูงกว่าภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ภาคใต้ตามล าดับ จังหวัดท่ีมีคะแนน O-NET ชัน้ ม.6 ปีการศึกษา 2548 สูงสุด ติด 1 ใน 10 อันดับ
ต่อเน่ือง 5 ปี จ านวน 7 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ นครนายก นครปฐม นนทบุรี  ภูเก็ต 
สมุทรปราการ ส่วนจังหวัดท่ีมีคะแนนติด 1 ใน 10 อันดับสุดท้าย ต่อเน่ือง 5 ปี จ านวน 6 จังหวัด คือ 
กาฬสินธุ์  ปัตตานี ยะลา นราธิวาส แม่ฮ่องสอน และหนองบัวล าภู (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาต ิ(องค์การมหาชน), 2553ก, น.16 ) 

งานวิจยัที่เก่ียวกบัการจดัการศกึษาในลกัษณะของภาคนี ้มีการกล่าวถึงเร่ือง
ของการจดัสรรงบประมาณทางการศกึษาไม่เท่าเทียมกัน โดยฟูลเลอร์ (Fuller W.P, 1972, p. 44) ศึกษา
พบว่า การจดัสรรงบประมาณการศึกษาจ าแนกตามภูมิภาค ปรากฏว่า จงัหวดัที่ประชาชนมี
การศึกษาอย่างแพร่หลายต้องเสียต้นทุนต่อหัวของการจัดการศึกษาสูงกว่าจังหวัด ที่มีการ
บริการการศึกษาไม่แพร่หลาย และยงัมีอตัราการเพิ่มขึน้ของรายจ่ายเพ่ือการศึกษายงัสงูกว่าเดิมด้วย 
ดงันัน้ จึงสามารถยืนยนัได้ว่าจงัหวดัท่ีมีประชากรมีการศึกษาค่อนข้างดีอยู่แล้วจะได้รับการสนบัสนุน
ทางการเงินจากรัฐบาลมากกว่าจงัหวดัท่ีมีประชากรด้อยการศกึษา ทัง้นี ้สามารถพิจารณาจากรายจ่าย
ของรัฐบาลในการจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษาทัง้ตอนต้นและตอนปลาย เม่ือเฉล่ียตอ่นกัเรียนหนึง่คน 
รายจ่ายต่อหัวของนกัเรียนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีค ่าต ่าที่ส ุด  สามารถสงัเกตข้อม ูล
ประกอบได้จากอตัราการเข้าเรียนระดบัประถมศึกษาตอนต้นในภาคนีต้ ่ากว่าภาคอ่ืนๆ รัฐบาลมิได้
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จดัสรรงบประมาณการศึกษาจากความขาดแคลนปริมาณการศึกษาตามภูมิภาค ไม่เพียงแต่นกัเรียนใน
ภูมิภาคนีจ้ะมีโอกาสไม่ทดัเทียมกับเด็กในภูมิภาคอ่ืนในการเข้าเรียนระดบัประถมศึกษาตอนต้นเท่านัน้ 
หากทว่าโอกาสในการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาตอนปลายยังน้อยกว่าอีกด้วย สอดคล้องกับ
การศึกษาของโอเวอร์แมนและกิบบอนส์ (Overman & Gibbons, 2011, pp. 23-24) ในเร่ืองของความ 
ไม่เสมอภาคของรัฐต่างๆ ในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะในเร่ืองของพืน้ที่ต่างๆที่ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐไม่เท่าเทียมโดยตวัชีว้ดัอยา่งหนึง่คือการศกึษาท่ียงัมีความเหล่ือมล า้ในแตล่ะภมูิภาค
อยู่มาก เช่นเดียวกับในประเทศสหรัฐอเมริกายงัมีความแตกต่างกันในเร่ืองของภูมิภาคหรือ  
มลรัฐเก่ียวกับการจดัการศกึษาให้เกิดประสิทธิภาพ กล่าวคือ การศกึษา เร่ืองความไม่เสมอภาค
ของพืน้ที่การศกึษาที่มีความแตกต่างระหว่างพืน้ท่ีส่งผลให้เกิดความแตกต่างในเร่ืองของผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยเฉพาะในเร่ืองของการสอบแข่งขนัระดบัประเทศ (Oakes J. Rogers Silver D. Horng E. 
and Goode J, 2004, p. 7) 

จะเห็นว่า จากการศึกษาทัง้ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ พบว่า ผลจากการศึกษา
ของในแต่ละภาคยงัมีความแตกต่างในด้านคณุภาพของเด็ก โดยเฉพาะในเร่ืองผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน ซึ่งอาจเกิดจากความเหล่ือมล า้ไม่เท่าเทียมกันในเร่ืองของงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล หรือการจดัโอกาสทางการศึกษา การศึกษาตวัแปรภูมิภาคควบคู่ไปกับผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาจะท าให้เห็นภาพรวมของแต่ละภูมิภาคในการท่ีจะเข้าไปแก้ปัญหาการจัด
การศกึษาได้ตรงจดุมากขึน้ 

2) เขตในเมืองและนอกเมือง 
การก าหนดความหมายเพ่ือแบง่เขต “พืน้ท่ีเมือง” (Urban Area) หมายถึง พืน้ท่ีของเขต

เทศบาล เทศบาลแบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ เทศบาลนคร (มีประชากรตัง้แตห้่าหม่ืนคนขึน้ไป) เทศบาล
เมือง (ประชากรตัง้แต่หนึ่ งหม่ืนคนขึ น้ไป) และเทศบาลต าบล (ไม่ก าหนดจ านวนประชากร  
ยกฐานะจากท้องถิ่นตามพระราชกฤษฎีกา) ตามความหมายนี ้ประชากรที่อาศยัอยู ่ในเขต
เทศบาลทกุประเภทจงึถือวา่เป็นประชากรเมือง (Urban Population) ทัง้หมด 

งานวิจัยท่ีมีการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการจัดการศึกษาท่ีจ าแนกตามการแบ่งเขต
เมือง/เขตชนบทของสถานศกึษา โดย ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (2555, น. 5) พบวา่ คณุภาพการ
จดัการศกึษามีความแตกตา่งกนัมากระหวา่งสถานศกึษาท่ีมีช่ือเสียงในกรุงเทพ ฯ และเมืองใหญ่สามร้อย
กวา่แห่งกบัสถานศึกษาท่ีอยู่อ าเภอรอบนอกสามหม่ืนกว่าแห่ง ผลการเรียนการสอนเม่ือเฉล่ียทัง้ประเทศ
จึงมีคุณภาพต ่า สอดคล้องกับงานวิจัยร่วมของ ภัทราวาณิชย์ , ลินดี ,้ โทมัส, และอาชวนิชกลุ 
(Pattaravanich, Lindy, Thomas, & Archavanitkul, 2005, pp. 580 - 582) ท่ีได้ศกึษาการเรียน



  39 

ตอ่ระดบัมธัยมปลายหรือเทียบเท่า ผลการศึกษาพบความแตกต่างระหว่างเขตเมืองและชนบทท่ียงัเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยในด้านโอกาสในการศึกษา 
พบว่า เยาวชน อาย ุ16-18 ปี ในเขตเมืองได้เปรียบในด้านการได้รับการศกึษาตามเกณฑ์มากกวา่เยาวชน
ในเขตชนบท กล่าวคือร้อยละ 44 ของเยาวชนเขตเมืองได้เรียนตามเกณฑ์เปรียบเทียบกับเยาวชนเขต
ชนบทท่ีมี เพียงร้อยละ 29 เท่านัน้ท่ีได้เรียนตามเกณฑ์ ดังนัน้ ความเป็นเมืองและชนบทยังคงมี
ความสมัพนัธ์กับโอกาสในการศึกษาของเยาวชนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า นอกจากนี ้
การศึกษาของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 (2552, น. 60-61)  
ได้ด าเนินการทดสอบนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 5 ด้วยข้อสอบระดบัท้องถ่ิน ผลการศกึษา พบวา่ จาก
สถานภาพทางสังคมหรือเก่ียวข้องทางสังคม (Social Implication) เป็นสิ่งท่ีก่อให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มผู้สอบแตล่ะกลุ่มได้ และความไม่เท่าเทียมกนัด้านโอกาสทางการศกึษาของกลุ่ม
นกัเรียนท่ีอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองกบันกัเรียนท่ีอยูน่อกเขต โดยมากกลุม่นกัเรียนท่ีอยู่นอกเขตอ าเภอเมืองมี
สภาพความเป็นอยู่ที่เป็นชนบท ขาดความพร้อมทางด้านอุปกรณ์การเรียน ขาดงบประมาณ 
ขาดครูผู้สอนท่ีมีคณุวฒุิทางการศกึษาสงู ขาดโอกาสในการรับรู้ส่ือท่ีทนัสมยั เม่ือเทียบกบักลุม่นกัเรียน
ท่ีอยูใ่นเขตอ าเภอเมืองท่ีเป็นสงัคมเมืองและมีความพร้อมในด้านตา่ง  ๆมากกวา่  

งานวิจยัในตา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัการศกึษาของเขตเมืองและเขตชนบทนัน้ พบได้หลาย
ประเทศ เช่น การศึกษาในประเทศแคนาดา (Canadian Council on Learning, 2006, p. 3) พบว่า 
มีความแตกต่างมีช่องว่างของการศึกษาระหว่างสถานศึกษาในเขตเมืองและชนบทเมืองท่ีเลวร้ายท่ีสุด 
ดังนัน้ สิ่งส าคัญเร่งด่วน คือ การหาวิธีการลดช่องว่างระหว่างเขตเมืองและเขตชนบทในด้านการจัด
การศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของประเทศจีนโดย หวู (Wu Xiaogang, 2011, , pp. 33-34) ท่ีพบว่า
โอกาสทางการศึกษาของประเทศจีนขาดความเท่าเทียมกันในเขตเมืองและเขตชนบทโดยวิเคราะห์จาก
ข้อมูลการส ารวจระดบัชาติในปี 2005 และกระท ามาอย่างต่อเน่ืองแสดงให้เห็นถึงช่องว่างทาง
การศกึษาอยา่งมีนยัส าคญั 

ดงันัน้ เม่ือพิจารณาจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงักล่าวข้างต้นส่วนใหญ่ พบวา่ เกิดความ
ไม่เสมอภาคทางการศกึษาของสถานศกึษาระหวา่งเขตพืน้ท่ีในเมืองและพืน้ท่ีนอกเมือง โดยเฉพาะโอกาส
ทางการศึกษา รองลงมา เร่ืองความพร้อมในการจดัการศกึษาท่ียงัขาดความเท่าเทียมกัน ตวัแปรท่ีตัง้ใน
เมืองและนอกเมืองจงึเป็นตวัแปรส าคญัอยา่งหนึง่ท่ีผู้วิจยัให้ความสนใจในการศกึษาครัง้นี ้
                     3) ขนาดสถานศกึษา 
                         การแบง่ขนาดของสถานศกึษาตามเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2549 แบง่เป็น 4 ระดบั ดงันี ้ 
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                          (1) โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนท่ีมีผู้ เรียนตัง้แต ่1-120 คน 
                          (2) โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนท่ีมีผู้ เรียนตัง้แต ่121-600 คน 
                          (3) โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีผู้ เรียนตัง้แต ่601-1,500 คน 
                          (4) โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีผู้ เรียนตัง้แต ่1,501 คน ขึน้ไป 
                         สว่นการแบง่ขนาดของสถานศกึษาตามเกณฑ์ของส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคณุภาพการศกึษา แบง่เป็น 4 ระดบั โดยก าหนดจ านวนของนกัเรียนแตล่ะระดบั
แตกตา่งกนักบัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้
                         (1) โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนท่ีมีผู้ เรียนตัง้แต ่1- 300 คน 
                         (2) โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนท่ีมีผู้ เรียนตัง้แต ่301-1,000 คน 
                         (3) โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีผู้ เรียนตัง้แต ่1,101- 2,000 คน 
                         (4) โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีผู้ เรียนตัง้แต่ 2,000 คนขึน้ไป 

ส าหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัขนาดของสถานศกึษาจากการศกึษาปัญหาคณุภาพของ
สถานศกึษาจากผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอกรอบแรก โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) ระหว่างปี 2544 - 2548 โดยสรุปผลการประเมินจ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ปรากฏว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นสดัส่วนสูงขึน้ตามล าดบั (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552ค, น. 80) 
และคณุภาพของการศึกษายงัมีความแตกตา่งกันสงูระหว่างสถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาดกลางใน
เมือง และสถานศึกษาขนาดเล็กในชนบท และชุมชนแออัดในเมือง นอกจากนี ้ในส่วนของการ
กระจายตวัของนกัเรียนต่อห้องในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานของไทยมีลกัษณะแตกตา่งกนัมาก
ระหว่างเขตพืน้ที่การศกึษาและในสถานศกึษาขนาดเล็กในชนบท ที่ส่งผลต่อผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552ข, น. 17 ) ปัญหาสถานศึกษา
ขนาดเล็ก เป็นปัญหาท่ีส าคญัประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เน่ืองจากมีสถานศึกษา 
ขนาดเล็ กจ านวนหนึ่ งในสามของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐานทัง้หมด  ซึ่งสถานศกึษาส่วนใหญ่เหล่านัน้ ขาดความพร้อมในการบริหารจดัการและจดัการ
เรียนการสอนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากข้อจ าก ัดหลายประการท าให้นกัเรียนใน
สถานศกึษาขนาดเล็กขาดโอกาสท่ีจะได้รับการศกึษาท่ีมีคณุภาพ ส่งผลตอ่ปัญหาทัง้ด้านประสิทธิภาพ
ในการจดัการศกึษาและคณุภาพศกึษาโดยรวม ดงัจะเห็นได้จากผลการประเมินคณุภาพภายนอกของ 
สมศ.พบว่า สถานศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กที่อยู่ใน ชนบท
หา่งไกล (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2551, น. 33) สอดคล้องกบัรายงานจากสถาบนัทดสอบทาง
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การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2553, น. 22) ท่ีพบว่าขนาดของสถานศึกษาต่างกัน ผลคะแนน  
O-NET ก็ต่างกัน โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีคะแนน O-NET สูงกว่าสถานศึกษาอื่นๆ 
รองลงมาคือ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ส่วนสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางมีคะแนน  
O-NET ชัน้ ม.6 แตกต่างกันเล็กน้อย โดยมีข้อสังเกตว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษมี
คะแนน O-NET ท่ีแยกให้เห็นระดบัท่ีชดัเจนกวา่สถานศกึษาขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีมีคะแนนแตกตา่ง
กัน อาจเป็นเพราะว่าขนาดของสถานศึกษาแยกกันไม่ชัดเจน โดยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  
แมคมินแลน (McMillen, 2004, p. 5) ศึกษาขนาดสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า 
ขนาดของสถานศึกษามีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉพาะสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่พิเศษและ 
ขนาดใหญ่ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าสถานศึกษาขนาดกลางและเล็ก ขนาดของสถานศึกษา
ก่อให้เกิดช่องว่างทางการศึกษา เช่นเดียวกับงานวิจยัของ The of  Wake Education Partnership (2003, 
p. 8) ท่ีพบว่าสถานศึกษาขนาดเล็กนัน้เสียเปรียบกว่าสถานศึกษาขนาดอ่ืนๆ ในเร่ืองของผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการศกึษาของนกัเรียน 

ดังนัน้ จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าตัวแปรร่วมในด้านภาค ท่ีตัง้ของ
สถานศกึษาในเขตเมืองและเขตชนบท และขนาดของสถานศกึษา มีผลตอ่คณุภาพการจดัการศกึษาของ
สถานศึกษา ผู้ วิจ ัยจึงเห็นควรศึกษาเพิ ่มเติมผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาที่มี
ความแตกตา่งกนัในด้านภมูิภาค ท่ีตัง้ในเขตเมืองและเขตชนบท และขนาดของสถานศกึษา  

1.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา สามารถด าเนินการได้หลายวิธี ดงัเช่น ดิลกะ  

ลัทธพิพัฒน์ (2556) ได้ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรุปได้ว่า การปฏิรูป
การศกึษาจะประสบความส าเร็จได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากผู้ ปกครอง การปฏิรูปต้องเร่ิมต้นท่ีข้อมูล โดยจะต้องมีระบบการสอบวัดมาตรฐานท่ี
สามารถวดัความสามารถของนกัเรียนได้จริงในหลายระดบัชัน้ ผลการสอบจะต้องมีความหมายทัง้
ส าหรับนกัเรียนและครู และจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนต่อสาธารณะ มี
ระบบให้คณุให้โทษตอ่ครูและผู้บริหารของโรงเรียนท่ีผกูกบัผลสมัฤทธ์ิดงักล่าว องค์กรในพืน้ท่ีและ
ผู้ปกครองจะต้องร่วมกันตรวจสอบคุณภาพโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และเมื่อโรงเรียนมีระบบ
ตรวจสอบและกลไกความรับผิดชอบท่ีดีแล้ว การปฏิรูปการกระจายอ านาจการบริหารสู่โรงเรียน
จงึจะสง่ผลดีตอ่การพฒันาคณุภาพทางวิชาการของนกัเรียนได้ 
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การพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดคุณภาพนัน้ สามารถท าได้ในหลายวิธี หาก
พิจารณาถึงเทคนิคการพฒันาคณุภาพการศกึษาท่ีหน่วยงานตา่งๆ ได้น ามาปฏิบตัิ อาจจ าแนกได้
ดงันี ้

1. การพัฒนาปัจจัยในการจดัการศึกษา ปัจจัยในการจดัการศึกษานัน้มีมากมายหลาย
อย่าง เช่น การได้รับการพฒันาส่งเสริม หรือช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ การจดัสร้างอาคารเพ่ือการ
สอนส าหรับวิชาเฉพาะ การจดัท าส่ือการเรียนการสอนชนิดตา่ง  ๆการเพิ่มงบประมาณในการจดัการศกึษา 

2. การพัฒนากระบวนการจดัการศึกษา ได้แก่ การฝึกอบรมบุคลากรในเร่ืองการวางแผน
การศึกษา การฝึกอบรมเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือการฝึกอบรมเก่ียวกับการควบคุม
คณุภาพแรงงาน การฝึกอบรมเก่ียวกบัการนิเทศการศกึษา การอบรมเก่ียวกบัเทคนิคการจดัการเรียนการ
สอน การใช้ส่ือและนวตักรรมตา่ง ๆ ตลอดจนการวดัและประเมินผลการศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ  การ
พฒันากระบวนการจดัการศกึษาเหลา่นีเ้ป็นการมุ่งใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ถือวา่เป็นเร่ือง
ของการพฒันาคณุภาพในการท างานและจดัวา่เป็นวิธีท่ีมีคณุคา่มากท่ีสดุ 

3. การควบคมุและตรวจสอบคณุภาพของผลผลิตจากการจดัการศึกษา เป็นอีกวิธีหนึ่งท่ี
เป็นตวัเร่งในการพฒันาคณุภาพในการจดัการศกึษา วิธีการควบคมุและตรวจสอบคณุภาพของผลผลิตใน
การจดัการศกึษาเป็นวิธีการควบคมุการบริหารซึง่เป็นการบริหารงานโดยยึดจดุประสงค์ แตมี่จดุอ่อน คือ 
การแข่งขนัคณุภาพของผลผลิตในการจดัการศึกษา เน่ืองจากสภาพของปัจจยัในการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละแห่งนัน้แตกต่างกนั ทัง้ในด้านสภาพปัจจบุนัท่ีมีอยู่และในสภาพความพร้อมของการ
ปฏิบตั ิ

การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จตามแนวทางขององค์ประกอบเชิงระบบ 
หนว่ยงานท่ีมีสถานศกึษาจ าเป็นต้องก าหนดเกณฑ์ของดชันีชีว้ดัเฉพาะของตนเองตามกรอบปัจจยั
หลกัความส าเร็จ และดชันีชีว้ดัสถานศกึษาคณุภาพ โดยสถานศกึษาสามารถพฒันาตนเองอย่างเต็ม
ศักยภาพสู่ความเป็นสถานศึกษาคุณภาพ มีขัน้ตอนในการด าเนินการในระดับสถานศึกษา  
7 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขัน้เตรียมการและสร้างความเข้าใจ เป็นขัน้ของการเตรียมการ และสร้างความเข้าใจของ
สถานศึกษาก่อนเร่ิมด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นสถานศึกษาคุณภาพ โดยด าเนินการ
เตรียมการ และสร้างความเข้าใจ ดงันี ้

1.1 ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษาต้องศึกษาแนวคิดสถานศึกษาคณุภาพอย่างลึกซึง้ 
สร้างความเช่ือมโยงกับแนวคิดการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษาก าลังด าเนินการโดยเฉพาะการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือให้เกิดแนวคิดในการพฒันาแบบองค์รวม รับฟังความคิดเห็นเบือ้งต้นของคณะกรรมการ



  43 

สถานศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษารวมทัง้พิจารณาตดัสินใจและประกาศ
นโยบายในการพฒันาสถานศกึษาสูค่วามเป็นสถานศกึษาคณุภาพ 

1.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เก่ียวข้อง ผู้ บริหารจะต้องด าเนินการให้ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษาได้ศึกษา และสร้างความเข้าใจในแนวคิด
สถานศึกษาคุณภาพ ตระหนักถึงความจ าเป็นของการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นสถานศึกษา
คณุภาพ เปิดโอกาสให้ครูในสถานศกึษาได้แสดงความคดิเห็น และสร้างคา่นิยมร่วมในการพฒันา 

1.3 ผู้ ร ับผ ิดชอบด าเน ินการ ผู้บริหารจะต้องจดัให้ม ีผู้ ร ับผ ิดชอบในการ
ด าเนินการ ซึ่งอาจจดัตัง้ในรูปคณะกรรมการหรือคณะท างานหรือทัง้คณะกรรมการและคณะท างาน เพ่ือ
รับผิดชอบในการก าหนดแนวทาง ประสานการพฒันาตรวจสอบติดตามประเมินผลการด าเนินการพฒันา 
สถานศกึษาสู่ความเป็นสถานศกึษาคณุภาพ รวมทัง้สร้างความเข้าใจและมอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบมีการ
เตรียมการเพ่ือด าเนินการพฒันา 

1.4 ข้อมลู ผู้บริหารจะต้องจดัให้มีการเตรียมข้อมลูในภาพรวมของโรงเรียน โดยเฉพาะ
ข้อมูลตามดชันีชีว้ดั (Key Performance Indicators : KPI) ของสถานศึกษาคณุภาพ รวมทัง้จัดให้มีการ
เตรียมการน าเสนอข้อมลูเพ่ือการตดัสินใจอย่างเป็นรูปธรรมสมัฤทธ์ิผลของการด าเนินการในขัน้ของการ
เตรียมการ และสร้างความเข้าใจ คือ ผู้บริหาร ครู บคุลากรทางการศกึษาและผู้ เก่ียวข้องมีความตระหนกั
ในความส าคญัจ าเป็น ต้องการและมุ่งมั่นในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นสถานศึกษาคุณภาพ 
รวมทัง้สถานศกึษามีผู้ รับผิดชอบและมีข้อมลูท่ีพร้อมในการด าเนินการ 

2. ขัน้ตรวจสอบสถานภาพสถานศึกษา การตรวจสอบสถานภาพเป็นการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาว่าอยู่  ณ จุดใดของการเป็นสถานศึกษาคุณภาพ ซึ่งมี 14 องค์ประกอบ โดย
ตรวจสอบว่าแต่ละองค์ประกอบ มีสถานภาพในระดบัใด แล้วตรวจสอบว่าภาพรวมสถานศึกษาอยู่ใน
ระดบัใดของการเป็นสถานศึกษาคณุภาพ การรู้ระดบัสถานภาพของแต่ละองค์ประกอบของสถานศกึษา
คุณภาพ จะท าให้สถานศึกษารู้ว่าจะเน้นยกระดับองค์ประกอบใดก่อน-หลัง ตามความพร้อมและ
สมรรถนะของตนเองรวมทัง้รู้วา่การบรรลผุลส าเร็จของปัจจยัหลกัความส าเร็จจะต้องด าเนินการพฒันาใน
ปัจจยัใดบ้างและ ก่อน-หลงั อย่างไร ในการตรวจสอบสถานภาพของสถานศกึษาจะใช้เคร่ืองมือท่ีประเมิน
ตามองค์ประกอบปัจจัยหลักความส าเร็จ และดัชนีชีว้ัดของสถานศึกษาคุณภาพ แต่ละปัจจัยหลัก
ความส าเร็จจะก าหนดระดับผลการประเมินไว้ 3 ระดับเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในดัชนีชีว้ัด สถานศึกษา
สามารถน าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้เป็นแนวทางในการพฒันาเล่ือนระดบัสถานภาพได้  

การด าเนินการตรวจสอบสถานภาพของสถานศกึษามี 2 ขัน้ตอน คือ 
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2.1 ตรวจสอบสถานภาพตนเองในแตล่ะองค์ประกอบของการเป็นสถานศกึษาคณุภาพ
สถานศกึษาสามารถด าเนินการได้ 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 ตรวจสอบโดยก าหนดให้ทกุ
ปัจจัยหลักความส าเร็จมีความส าคัญเท่ากัน คือ ไม่ก าหนดน า้หนักของปัจจัยหลักความส าเร็จ ถ้า
สถานศึกษาเลือกแนวทางนี ้สถานศึกษาจะด าเนินการยกระดบัคุณภาพโดยให้ความส าคญัของแต่ละ
ปัจจยัหลกัความส าเร็จเท่ากนั และเลือกยกระดบัตามความพร้อมของตนเอง ทางเลือกท่ี 2 ตรวจสอบโดย
ก าหนดให้แต่ละปัจจัยหลกัความส าเร็จมีความส าคญัไม่เท่ากัน ด้วยการก าหนดน า้หนักความส าคญั
ตามท่ีกรมต้นสงักดัหรือสถานศกึษาเป็นผู้ก าหนด ทางเลือกนีใ้ช้ได้กบัองค์ประกอบท่ีมีมากกวา่ 1 ปัจจยั 
หลักความส าเร็จการให้ความส าคญัไม่เท่ากันนีเ้พ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ยกระดบัคุณภาพว่าควร
ยกระดบัปัจจยัหลกัความส าเร็จใดก่อน-หลงัตามคา่น า้หนกัท่ีก าหนด 

หลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบสถานภาพ ถ้าองค์ประกอบใดมี 1 ปัจจยัหลกัความส าเร็จ 
มีดัชนีชีว้ัดมากกว่า 1 ตัว ให้ตรวจสอบ 1 ปัจจัยหลักความส าเร็จ และค านวณหาค่าเฉล่ียระดับ 
ผลการประเมิ นของดัชนี ชี ว้ัด แล้ วสรุปผลการประเมิ นเป็นระดับสถานภาพองค์ประกอบ  
ถ้าองค์ประกอบใดมีตัง้แต่ 2 ปัจจัยหลักความส าเร็จขึน้ไป ให้ด าเนินการตรวจสอบทุกปัจจัยหลัก
ความส าเร็จ และค านวณหาค่าเฉล่ียระดับผลการประเมินของปัจจัยหลักความส าเร็จ แล้วแปล
ความหมายตามเกณฑ์ ได้ผลการประเมินเป็นระดบัสถานภาพองค์ประกอบนัน้ๆเม่ือได้ระดบัสถานภาพ
ของแต่ละองค์ประกอบแล้ว ให้สรุปผลการตรวจสอบทัง้ 14 องค์ประกอบ เป็นสถานภาพการเป็น
สถานศึกษาคุณภาพ ขัน้ตอนนีส้ถานศึกษาต้องตรวจสอบทีละองค์ประกอบจนครบ 14 องค์ประกอบ 
ดงันี ้1) แตล่ะองค์ประกอบ ให้ตรวจสอบปัจจยัหลกัความส าเร็จขององค์ประกอบนัน้ๆ ทีละปัจจยั
หลกัความส าเร็จเคร่ืองมือและวิธีเก็บรวบรวมได้เสนอไว้ในภาคผนวก โดยทุกปัจจยัหลกัความส าเร็จได้
ก าหนดระดับผลการประเมิน (ระดับ 1 ระดับ 2 และ ระดับ 3) และเคร่ืองมือ / วิธีเก็บรวบรวมก ากับ 
ไว้ ด้วย 2) ถ้าองค์ประกอบมี ปัจจัยหลักความส าเร็จ 1 ปัจจัย และมีดัชนี ชี ว้ัดมากกว่า 1 ตัว  
ให้ค านวณหาค ่าเฉลี ่ยระดบัผลการประเม ินของดชันีชี ว้ดั  ผลที ่ได้ค ือ ระดบัสถานภาพ
องค์ประกอบดงัแสดงในตวัอยา่งท่ี 1 ถ้าองค์ประกอบใดมีปัจจยัหลกัความส าเร็จมากกว่า 1 ปัจจยั ต้อง
ค านวณหาค่าเฉล่ียระดบัผลการประเมินของปัจจยัหลกัความส าเร็จเพ่ือน าผลมาเป็นระดบัสถานภาพ
องค์ประกอบโดยมีทางเลือกปฏิบตั ิ2 ทาง คือ ทางเลือกท่ี 1 ไม่ก าหนดคา่น า้หนกัปัจจยัหลกัความส าเร็จ 
ดงัแสดงในตวัอยา่งท่ี 2 ทางเลือกท่ี 2 ก าหนดคา่น า้หนกัปัจจยัหลกัความส าเร็จ 

2.2 สรุปการตรวจสอบสถานภาพการเป็นสถานศกึษาคณุภาพ การตรวจสอบสถานภาพ
ของการเป็นสถานศึกษาคุณภาพต้องด าเนินการตามข้อ 3.2.1 คือ ตรวจสอบสถานภาพของแต่ละ
องค์ประกอบ รวม 14 องค์ประกอบ 
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3. ขัน้ก าหนดเปา้ประสงค์ของการพฒันา การก าหนดเปา้ประสงค์ของการพฒันา เป็น
การก าหนดจุดหมายวัตถุประสงค์ และระดับความส าเร็จท่ีเป็นเป้าหมายของการพัฒนาร่วมกัน  
การพฒันาสถานศกึษาสูค่วามเป็นสถานศกึษาคณุภาพมีสภาพความส าเร็จท่ีพึงประสงค์ของสถานศกึษา
คุณภาพ(ทุกองค์ประกอบ) เป็นจุดหมายของการพัฒนา มีปัจจัยหลักความส าเร็จ (CSFs) ซึ่งเป็น
ความส าเร็จท่ีต้องท าให้บรรลุในแต่ละองค์ประกอบ และเป็นวัตถุประสงค์ของการพัฒนา และ 
มีดชันีชีว้ัดเป็นสิ่งบ่งบอกความส าเร็จ การก าหนดเป้าประสงค์ของการเป็นสถานศึกษาคุณภาพ  
ต้องอาศัยข้อมูลการตรวจสอบสถานภาพของสถานศึกษาตาม 2.2 รวมทัง้เง่ือนไขเวลาการพัฒนา
สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาคุณภาพโดยสถานศึกษาจะต้องด าเนินการพัฒนาทุกองค์ประกอบ 
ของสถานศกึษาคณุภาพ และเน้นองค์ประกอบท่ีสถานศกึษาต้องการยกระดบัก่อน-หลงั ตามสภาพความ
พร้อมของสถานศกึษา 

4. ขัน้ก าหนดแผนปฏิบตั ิการยกระดบั  การจดัท าแผนปฏิบตั ิกา รยกระดบั
สถานศึกษาสู่ความเป็นสถานศกึษาคณุภาพมุง่ให้สถานศกึษาสามารถพฒันาตนเองตามศกัยภาพความ
พร้อม และความเป็นไปได้ในบริบทของสถานศึกษาท่ีแตกต่างกันเพ่ือน าไปสู่ความเป็นสถานศึกษา
คณุภาพ ในวิธีการท่ีสถานศึกษาสามารถปฏิบตัิได้โดยอาจก าหนดเป็นส่วนหนึ่งของแผนพฒันา
สถานศึกษาท่ีด าเนินการตามปกติ หรือแยกเป็นแผนพฒันาสถานศกึษาสูค่วามเป็นสถานศกึษาคณุภาพ
ตา่งหาก ซึง่ขึน้อยูก่บัดลุพินิจของสถานศกึษา โดยมีแนวด าเนินการดงันี ้ 

4.1 ศึกษา และวิเคราะห์องค์ประกอบ สถานศึกษา ศึกษาและวิเคราะห์ องค์ประกอบ 
14 องค์ประกอบ และปัจจยัหลกัความส าเร็จของสถานศกึษาคณุภาพ แล้วน าผลการศกึษา วิเคราะห์ผล
การตรวจสอบสถานภาพของสถานศึกษา ตลอดจนเป้าประสงค์ของการพัฒนาสถานศึกษา
มาพิจารณาก าหนดยทุธศาสตร์ 

4.2 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา สถานศึกษาก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถานศกึษาสู่ความเป็นสถานศกึษาคณุภาพ 6 ด้าน ซึ่งเป็นกลุ่มขององค์ประกอบด้านปัจจยักระบวนการ 
และบริบท ประกอบด้วย 

1) การพฒันาบคุลากร 
2) การจดัการทรัพยากร เทคโนโลยีและงบประมาณ 
3) การจดักระบวนการเรียนรู้ 
4) การประกนัคณุภาพการศกึษา 
 5) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
6) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา 
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การเน้นยทุธศาสตร์ด้านใดก่อน-หลงั ในช่วงปีใดให้เป็นไปตามผลการตรวจสอบสถานภาพ
ความเป็นสถานศึกษาคุณภาพ ท่ีได้ด าเนินการมาแล้วข้างต้น โดยมีกลยุทธ์การด าเนินการในแต่ละ
ยทุธศาสตร์ กลา่วคือ 

1) การพัฒนาบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศกึษาของสถานศกึษาให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีขวญัก าลงัใจในการปฏิบตัิงาน 
รวมทัง้จดัหาให้มีจ านวนเพียงพอ เหมาะสมกับภารกิจของสถานศึกษา โดยก าหนดกลยุทธ์ด าเนินการ 
ดงันี ้

1.1)  สร้างความเข้าใจเก่ียวกบัการปฏิบตังิานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
1.2)  เสริมสร้างคณุธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
1.3)  ก าหนดความรับผิดชอบ และภาระงานท่ีเหมาะสมเป็นธรรม 
1.4)  จดัสวสัดกิารและกิจกรรมสร้างเสริมขวญัก าลงัใจของบคุลากร 
1.5) จัดตัง้กองทุนพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการพัฒนาด้วยรูปแบบ ท่ี

หลากหลาย 
1.6)  จดัหา/จดัสรรครูให้มีเพียงพอและเป็นไปตามอตัราส่วนครูต่อนกัเรียนท่ี

ก าหนด 
1.7)  ก าหนดเปา้หมายการปฏิบตังิานของบคุลากรท่ีเน้นคณุภาพผู้ เรียน 
1.8) ก าหนดเป้าหมายการปฏิบตัิงานของบุคลากรท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจ 

ความศรัทธา ความช่ืนชม การเป็นแบบอยา่งแก่ชมุชน และสถานศกึษาอ่ืน 
2) การจัดการทรัพยากร เทคโนโลยี และงบประมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง

ลกัษณะทางกายภาพของสถานศกึษาให้ได้มาตรฐาน พฒันาสาระหลกัสตูรสถานศกึษาให้เหมาะสมกบั
ผู้ เรียนและสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคม ภ ูม ิปัญญาท้องถิ่น จดัสื ่อ อปุกรณ์ และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้หลากหลาย และจัดงบประมาณด้วยระบบ
งบประมาณมุง่เน้นผลงาน (Performance Based Budgeting : PBB) โดยก าหนดกลยทุธ์ด าเนินการ ดงันี ้

2.1) ปรับปรุงบริเวณพืน้ท่ีสถานศึกษาให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ การพักผ่อนและ
การจดักิจกรรมกีฬาและนนัทนาการตา่งๆ 

2.2) จัดโครงสร้างพืน้ฐานให้เหมาะสมต่อประโยชน์ใช้สอยทัง้อาคารและ
สถานท่ีตา่ง  ๆภายในสถานศกึษา 
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2.3) จดักระบวนการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาท่ีเน้นการมีสว่นร่วมเพ่ือให้ได้
หลักสูตรท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ินและเหมาะสมกับศักยภาพของ
สถานศกึษา (จากการตรวจสอบสถานภาพสถานศกึษา) 

2.4) จัดหา พัฒนา ปรับปรุงส่ือ อุปกรณ์  และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ  
มีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัการใช้งาน 

2.5) ออกแบบการจัดแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาท่ีสามารถดึงดูดความสนใจ
ของผู้ เรียนให้เข้าไปแสวงหาความรู้ 

2.6) ปรับระบบการบริหารงบประมาณให้เป็นระบบงบประมาณ มุง่เน้นผลงาน
พร้อมทัง้พฒันาบคุลากรท่ีมีหน้าท่ีด้านงบประมาณของสถานศกึษา 

2.7) ระดมทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอ่ืน ในชุมชนเพ่ือการศึกษาด้วย
รูปแบบหลากหลาย และเหมาะสมกบัสภาพของท้องถ่ิน 

3) การจดักระบวนการเรียนรู้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้างศกัยภาพของสถานศกึษาให้
สามารถจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนส าคญัท่ีสดุ และจดับรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่การพฒันา
คณุภาพของผู้ เรียนได้ตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ โดยก าหนดกลยทุธ์ด าเนินการ ดงันี ้

3.1) เสริมสร้างความรู้และทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ี เน้น ผู้ เรียน
ส าคญัท่ีสดุให้กบัครูทกุคนในสถานศกึษา 

3.2) สร้างความเข้าใจเก่ียวกบัแนวการจดักระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ให้กับนกัเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาให้มีความเข้าใจตรงกันและสนบัสนุนแนวการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของสถานศกึษา 

3.3) จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
ชมุชนมีสว่นร่วมด าเนินการ 

3.4) พฒันาอาคารสถานท่ี บริเวณสถานศกึษาให้มีความร่มร่ืน สวยงาม และมี
บรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 

3.5) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมชมรมและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเพ่ือการสร้าง
วฒันธรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน 

3.6) จดัเครือขา่ยแหลง่เรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกบัชมุชน 
4) การประกันคณุภาพการศึกษา มีวตัถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีระบบ 

การประกนัคณุภาพการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 โดยเน้นให้มีการประกนั
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คณุภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพฒันาคณุภาพการศกึษา และ
รองรับการประกนัคณุภายนอก โดยก าหนดกลยทุธ์ด าเนินการ ดงันี ้

4.1) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
ของผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 

4.2) จัดระบบการควบคมุคณุภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคณุภาพ
ตามขัน้ตอนของการประกนัคณุภาพทางการศกึษา 

4.3)  เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคณุภาพภายนอก 
4.4) จดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SSR & SAR) 
4.5) รายงานและประชาสมัพนัธ์ผลการด าเนินงานของสถานศกึษา 

5) การเพิ่ มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริหาร
สถานศึกษามีประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถระดมทรัพยากรในชุมชนทัง้ทรัพยากรท่ีเป็นภูมิปัญญา
ท้องถ่ินและทรัพยากรอ่ืนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสดุในการจดัการศกึษา รวมทัง้การสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกรูปแบบโดยก าหนดกลยุทธ์
ด าเนินการ ดงันี ้

5.1) บริหารจดัการโดยใช้สถานศกึษาเป็นฐาน 
5.2) เพิ่มบทบาทคณะกรรมการสถานศกึษาให้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบผลท่ี

เกิดจากการจดัการศกึษาของสถานศกึษามากขึน้ 
5.3) จดัระบบเครือขา่ยแหลง่เรียนรู้และการเทียบโอนผลการเรียน 
5.4) จดัระบบข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการ 
5.5) บริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

6. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้
สภาพแวดล้อมบริเวณรอบสถานศกึษามีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยตอ่การจดัการศกึษาท่ีมี
คณุภาพ ทัง้ด้านสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม ประเพณีท้องถ่ิน ความร่วมมือของชุมชน การปลอดจาก
มลภาวะและแหลง่อบายมขุและมีแหลง่เรียนรู้ในชมุชนหลากหลาย โดยก าหนดกลยทุธ์ด าเนินการดงันี ้

6.1) จดักิจกรรมชมุชนสมัพนัธ์และร่วมงานประเพณีท้องถ่ิน 
6.2) จดัเครือขา่ยความร่วมมือชมุชนเพ่ือปอ้งกนัปัญหาอบายมขุและมลภาวะ 
6.3) จดัจราจรอาสาเพ่ือความปลอดภยัจากการจราจรของนกัเรียน 
6.4) จดัหนว่ยเฝา้ระวงัการมัว่สมุของนกัเรียนโดยชมุชนอาสา 
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6.5) จัดค่ายเยาวชนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมโดยประสานความ
ร่วมมือกบัหนว่ยงานอ่ืน และองค์กรชมุชน 

4.3 จดัล าดบัความส าคญัของกลยุทธ์ สถานศึกษาจดัล าดบัความส าคญัของ
กลยุทธ์ตามสถานภาพของสถานศกึษาและความต้องการ จ าเป็นเร่งดว่นท่ีสถานศกึษาจะต้องได้รับการ
พฒันา (ความคดิเห็นของผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง) 

4.4 วิเคราะห์เป้าประสงค์ของการพัฒนา และก าหนดเป้าหมายรายปีสถานศึกษา
วิเคราะห์เป้าประสงค์ของการพฒันาและน ามาก าหนดเป้าหมายรายปีตามสถานภาพของสถานศึกษา 
และความต้องการท่ีจะยกระดบัในแตล่ะองค์ประกอบโดยพิจารณาความเป็นไปได้ของการด าเนินงานทัง้
ในด้านบคุลากร งบประมาณและปัจจยัอ่ืน  ๆท่ีเก่ียวข้อง 

4.5 ก าหนดแนวทางด าเนินการยกระดับสถานศึกษาก าหนดแนวทางด าเนินการ
ยกระดบั (แผนงาน/งาน/โครงการ และดชันีชีว้ดัความส าเร็จ) โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบสถานภาพ
ของสถานศกึษาในขัน้ตอนท่ี 2.2 ซึง่มีแนวพิจารณา ดงันี ้

1) สถานศึกษาท่ี มีลักษณะความเป็นสถานศึกษาคุณภาพระดับสูง  
ควรด าเนินการพัฒนาทุกองค์ประกอบ เพ่ือให้เป็นสถานศึกษาคุณภาพ ภายใน 1 ปี และพัฒนา 
อยา่งตอ่เน่ือง 

2) สถานศึกษาท่ีมีลักษณะความเป็นสถานศึกษาคุณภาพระดับปานกลาง 
ควรด าเนินการพัฒนาทุกองค์ประกอบ และเน้นองค์ประกอบท่ีสถานศึกษาต้องการยกระดบัเพ่ือให้เป็น
สถานศกึษาคณุภาพภายใน 3 ปี และพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

3) สถานศึกษาท่ีมีลักษณะความเป็นสถานศึกษาคุณภาพระดับต ่า ควร
ด าเนินการพัฒนาทุกองค์ประกอบ และเน้นองค์ประกอบท่ีสถานศึกษาต้องการยกระดับเพ่ือให้เป็น
สถานศึกษาคุณภาพภายใน 5 ปี และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้การจัดท าแผนต้องให้ครูด าเนินการ 
ตามแผนด้วยจิตส านกึของตนเอง 

5. ขัน้ด าเนินการยกระดับสู่ความเป็นสถานศึกษาคุณภาพ การยกระดับสถานศึกษา 
สูค่วามเป็นสถานศกึษาคณุภาพ มีแนวทางการด าเนินการ ดงันี ้

5.1 สถานศึกษาประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการเพ่ือให้ครูบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้บริหาร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบภารกิจท่ีสถานศึกษาจะ
ด าเนินการ มีความเข้าใจ ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ (วิธีคิด วิธีท างาน และวิธีบริหารจดัการ) ของตนเอง 
และมีสว่นร่วมในการด าเนินการยกระดบัสถานศกึษาให้เป็นสถานศกึษาคณุภาพ 
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5.2 ก าหนดกลไกและภารกิจ สถานศึกษาก าหนดองค์คณะบุคคลรับผิดชอบในการ
ด าเนินการติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงาน โดยเน้นการระดมสรรพก าลงั และสร้างจิตส านึกของ
การเป็นเจ้าของ ก าหนดพันธกิจท่ีชดัเจน มอบหมายงานต่างๆ ให้ผู้ เก่ียวข้องทุกคน ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัง้สถานศกึษาในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว 

5.3 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษาด าเนินการตามยุทธศาสตร์พัฒนา
สถานศกึษาคณุภาพทัง้ 6 ด้าน ครอบคลมุมิติองค์ประกอบของสถานศกึษาคณุภาพ ทัง้ 14 องค์ประกอบ 
โดยด าเนินการตามสถานภาพของสถานศึกษาและช่วงระยะเวลาท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ใน 
แผนปฏิบัติการรวมทัง้กระตุ้ นและเสริมแรงให้ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ บริหารและผู้ มีส่วนได้ 
สว่นเสียร่วมกนัด าเนินการตามแผนปฏิบตักิาร 

เง่ือนไขความส าเร็จของการยกระดบั 
1) ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ (วิธีคิด วิธีการท างาน และวิธีบริหารจดัการ) ของ

ครู บคุลากรทางการศกึษา ผู้บริหารสถานศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษาและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
2) สร้างกลไก ความรับผิดชอบท่ีชดัเจน 
3) สร้างผู้น าการเปล่ียนแปลง 
4) เรียนรู้ร่วมกัน ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเรียนรู้ของบุคคล องค์กร และ 

ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
5) เปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร

ทางการศกึษา และผู้บริหารสถานศกึษาได้ใช้ศกัยภาพ ร่วมคดิร่วมท าเตม็ก าลงัความสามารถ 
6) จดัสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่ความส าเร็จ 

6. ขัน้ประเมินความเป็นสถานศกึษาคณุภาพ 
การประเมินความเป็นสถานศึกษาคุณภาพมุ่งหวงัให้น าผลการประเมินมา

พฒันาสถานศกึษาสูค่วามเป็นสถานศกึษาคณุภาพยิ่งขึน้ การประเมินขัน้นีแ้บง่เป็น 3 ลกัษณะ คือ 
6.1 สถานศึกษาประเมินตนเอง เม่ือสถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนา 

ตามแนวทางในขัน้ตอนท่ีผ่านมาระยะหนึง่แล้ว สถานศกึษาจะต้องประเมินความเป็นสถานศกึษาคณุภาพ
แบบของตนเอง เพ่ือทบทวนหรือตรวจสอบการพัฒนาท่ีผ่านมาว่ามีการพัฒนาตามองค์ประกอบและ
ปัจจยัหลกัความส าเร็จของความเป็นสถานศึกษาคณุภาพมากน้อยเพียงใด ทัง้นีเ้คร่ืองมือท่ีใช้ใน
การประเมินอาจเป็นเคร่ืองมือเดียวกันกับการประเมินตรวจสอบสถานภาพในช่วงแรกซึ่งอาจจะเป็น
เคร่ืองมือมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการหรือของต้นสงักัดหรือสถานศึกษาอาจจะพัฒนาเคร่ืองมือ
ของสถานศกึษาเอง 
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การประเมินตนเอง เป็นการประเมินภายในสถานศึกษา มีวตัถุประสงค์หลัก
เพ่ือทราบผลการพัฒนาของตนเอง แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและเตรียมการ
พฒันาในปีตอ่  ๆไป ซึง่จะท าให้สถานศกึษาพฒันาตนเองให้มีคณุภาพสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองโดย 

สถานศึกษาท่ีมีสถานภาพการเป็นสถานศึกษาคุณภาพระดับสูงสามารถ
พฒันาตนเองให้เป็นสถานศกึษาคณุภาพได้อยา่งรวดเร็วภายใน 1 ปี ควรประเมินภาพรวมในปีท่ี 1 

สถานศกึษาท่ีมีสถานภาพการเป็นสถานศกึษาคณุภาพระดบักลางอาจใช้เวลา 
3 ปี จงึจะสามารถพฒันาตนเองเป็นสถานศกึษาคณุภาพ ควรประเมินภาพรวมในปีท่ี 3 

สถานศึกษาท่ีมีสถานภาพการเป็นสถานศึกษาคุณภาพระดับต ่า อาจ
จ าเป็นต้องใช้เวลานานถึง 5 ปี ในการพฒันาตนเองเป็นสถานศึกษาคณุภาพ ควรประเมิน
ภาพรวมในปีท่ี 5 ตลอดช่วงเวลาของการพฒันาสถานศกึษาต้องประเมินภาพรวมของตนอย่าง
ตอ่เน่ืองไปด้วยทกุปี เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได้ทนัการณ์ 

6.2 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาเป็นผู้ ประเมิน การประเมินในขัน้นี มี้
วัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ประกาศยกย่องสถานศึกษาท่ีมีผลการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดเพ่ือเป็นกรณีตวัอย่างเรียนรู้ (Show Case) โดยใช้เคร่ืองมือมาตรฐานท่ีกรมต้นสงักัด/เขตพืน้ท่ี
การศึกษาก าหนด และให้การช่วยเหลือสถานศึกษาท่ีมีผลการพัฒนาน้อย หรือมีปัญหาต้องการความ
ช่วยเหลือ ตลอดจนสนบัสนุนให้สถานศึกษาท่ีสามารถพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ืองจนมีผลส าเร็จเป็นท่ี
ปรากฏได้รับการพิจารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ และรวบรวมข้อมลูผลการประเมินไว้เป็น
ฐานข้อมลู 

6.3 กระทรวง/องค์กรหลักเป็นผู้ประเมิน การประเมินในขัน้นีมี้วตัถุประสงค์
เพ่ือยกย่อง สถานศกึษาท่ีสามารถพฒันาเป็นสถานศกึษาคณุภาพ เป็นท่ีปรากฏชดัเจนโดยกระทรวงอาจ
สุ่มประเมินสถานศึกษาท่ีเขตพืน้ท่ีการศึกษา เสนอทุกปี การประเมินในขัน้นีใ้ช้เคร่ืองมือมาตรฐาน  
ที่กระทรวง / องค์กรหลกัก าหนด และประกาศยกย่องเป็นสถานศึกษาคณุภาพระดบักระทรวง / องค์กร
หลกัจดัท าฐานข้อมลูสถานศกึษาคณุภาพระดบักระทรวง / องค์กรหลกัและเผยแพร่สูส่าธารณชนตอ่ไป 

6.4 กระบวนการประเมิน เกณฑ์ เคร่ืองมือ และข้อมูล มีแนวคิดของการ
พิจารณาเพ่ือให้เห็นพฒันาการของสถานศกึษาท่ีมีกระบวนการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง ใช้ข้อมลูสภาพจริง
และประโยชน์ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาผู้ เรียนเป็นส าคัญ และผลการประเมินจะสะท้อนให้สถานศึกษา
ผู้ เก่ียวข้อง และสาธารณชนรับทราบผลการพฒันาสูค่วามเป็นสถานศกึษาคณุภาพ ตามเจตนารมณ์ 

7. ขัน้สร้างความยั่งยืนในการเป็นสถานศึกษาคุณภาพ ขัน้นี เ้ป็นขัน้ท้ายของ
กระบวนการพฒันา แตม่ิใชข่ัน้สดุท้ายแล้วจบการพฒันา เพราะขัน้นีจ้ะเป็นจดุเช่ือมสูก่ารพฒันารอบใหม ่
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หรือสู่การพัฒนาต่อเน่ืองต่อไปได้อย่างเหมาะสมและในขัน้ตอนนีส้ถานศึกษา ต้นสังกัด เขตพืน้ท่ี
การศึกษา กระทรวงและผู้ มีส่วนเก่ียวข้องจะมีบทบาทเสริมกันและกันท่ีจะผดงุการพฒันาให้เกิดความ
ตอ่เน่ืองและยัง่ยืนตอ่ไปกลา่วคือ 

7.1 สถานศึกษาประเมินความเป็นสถานศึกษาคณุภาพ สถานศึกษาประเมิน
ความเป็นสถานศกึษาคณุภาพ แล้วน าผลการประเมินมาร่วมกนัทบทวนสรุปจดุส าเร็จ จดุท่ีต้องปรับปรุง
แก้ไขและร่วมกบับุคลากรหรือผู้ เก่ียวข้องช่ืนชมผลงานท่ีได้ท า น าประสบการณ์ผลงานสู่การแลกเปล่ียน
เรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืนๆ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ และมีการก าหนดจุดเด่น จุดท่ีจะปรับปรุง แล้วก าหนด
แผนผดงุพฒันาท่ีจะด าเนินการตอ่ไป 

7.2 เขตพืน้ท่ีการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ / องค์กรหลกัยกย่องและประกาศ
รับรอง เขตพืน้ท่ีการศกึษา และกระทรวงศกึษาธิการ / องค์กรหลกัรวบรวมข้อมลูความส าเร็จ และ
ผลงานการพฒันาท่ีน่าช่ืนชมแล้วจดัยกย่องประกาศรับรอง และอาจจดัเวทีน าเสนอผลงาน แลกเปล่ียน
เรียนรู้กบัสถานศกึษาอ่ืน ผู้ เก่ียวข้องและสาธารณชน เพ่ือเปิดมิติการพฒันาให้กว้างขวางยิ่งขึน้และ
ให้ทกุฝ่ายได้รับทราบผลการพฒันาท่ีเกิดขึน้ ซึ่งแต่ละระดบัความสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามความ
เหมาะสมกบับทบาทหน้าท่ี 

นอกจากนี  ้ถวิล อรัญเวศ (2557: ออนไลน์) ได้น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับแนวทาง 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ไว้ว่าจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญของการปฏิรูปการศึกษา  
ก็คือการยกระดบัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาให้ได้มาตรฐานสงูขึน้ โดยการสร้างโอกาสให้ผู้ เรียน
เข้าถึงการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน และการเปิดโอกาสให้ภาคีทุกภาคส่วนของสังคม 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สถานศึกษามีภารกิจส าคัญในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
สถานศกึษาจึงต้องมีศกัยภาพสงูในการแปลงนโยบายและพฒันาหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานไปสู่การ
ปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ อ านวยการสถานศึกษาแต่ละแห่งจึงเป็นผู้ ท่ีมี
บทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการบริหารจดัการศึกษาจึงต้องมีคณุลกัษณะส าคญัท่ีเป็นท่ี
ยอมรับอย่างสูงทัง้ด้านความรอบรู้และความเช่ียวชาญมีความรับผิดชอบสูง มุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละ 
ซ่ือสตัย์สุจริต ยุติธรรม มีภาวะผู้น าโดยเฉพาะการเป็นผู้น าทางวิชาการท่ีมีวิสยัทัศน์ และเป็นผู้น าการ
เปล่ียนแปลงท่ีสามารถยกระดบัคณุภาพการศึกษาและสามารถพัฒนาสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคณุภาพ วิสยัทศัน์สถานศกึษาถือว่าเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีมีศกัยภาพสูง
ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพส าหรับผู้ เรียน เป็นต้นแบบของสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สังคม
สมานฉันท์และสนัติสุข ผู้ เรียนจะต้องได้รับโอกาสให้เข้าถึงการเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพอย่างทัว่ถึงและเสมอ
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ภาค เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ โดยสถานศกึษาต้องด าเนินการตามพนัธกิจ ดงันี ้

1. พฒันาสถานศกึษาให้ เป็นองค ์การแห ่งการเรียน รู้  (Learning 
Organization) และเป็น ต้นแบบขององค์การท่ีมีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
สามารถขบัเคล่ือนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้สูเ่ปา้หมายได้แท้จริง 

2. สร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพ และประกันโอกาสทาง
การศกึษาให้ผู้ เรียนเข้าถึงการเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพอยา่งทัว่ถึง และเสมอภาคอยา่งยัง่ยืนถ้วนหน้า 

3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป็นองค์กรหลกัในการพฒันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบของสงัคมแหง่คณุธรรมและสนัติสขุ
ของสงัคมอยา่งยัง่ยืน 

4. เสริมสร้างศกัยภาพของคณะกรรมการบริหาร ครูและบคุลากรทางการศกึษา
ทุกคนให้เป็นผู้น าทางวิชาการและผู้น าเชิงจริยธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อการยกระดบั
คณุภาพการศกึษารอบด้าน 

5. สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทางการศึกษา แสวงหาความร่วมมือ
และสนบัสนนุให้ทกุภาคสว่นในสงัคมเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาอยา่งหลากหลาย  

ดงันัน้ จะเห็นได้ว่าแนวทางในการยกระดบัคณุภาพสถานศกึษานัน้ขึน้อยู่กบั
ปัจจยัหลายประการ ซึ่งต้องอาศยัความร่วมมือจากบุคลากรหลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร
สถานศกึษา ครู บคุลากร ผู้ปกครองนกัเรียน และชมุชน โดยมีหน่วยงานต้นสงักดัเป็นผู้สนบัสนนุแนวคิด
ของการบริหารสถานศกึษาให้สอดคล้องกบัความต้องการของสถานศกึษาและชมุชน โดยต้องมีการ
ประเมินตนเองในระหวา่งการด าเนินงานเป็นระยะ เพ่ือการปรับแก้ไขให้ทนักบัการเปล่ียนแปลง 

1.3 ทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการศึกษา 
PDCA เป็นแนวคิดหนึ ่ง ที ่เน้นให้การด าเน ินงานเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมี

เป้าหมายให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง แนวคิด PDCA ได้รับการพัฒนาขึน้เป็นครัง้แรกโดย 
Walter Shewhart ซึ่งถือเป็นผู้ บุกเบิกการใช้สถิติส าหรับวงการอุตสาหกรรม และต่อมาวงจร 
PDCA ได้เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายมากขึน้ เม่ือปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพ อย่าง 
W.Edwards Deming ได้น ามาเผยแพร่ ให้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการปรับปรุงกระบวนการ วงจรนี ้
จงึมีอีกช่ือหนึง่วา่ “Deming Cycle” (สธุาสินี โพธิจนัทร์, 2558, น. 93 - 97) 

วงจร PDCA หรือ Deming Cycle ถกูน าเข้ามาประยกุต์ใช้ทัง้การท างานประจ า และ
การปรับปรุงงาน โครงสร้างของ PDCA ประกอบด้วย 1) Plan คือ การวางแผน 2) DO คือ การ
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ปฏิบตัิตามแผน 3) Check คือ การตรวจสอบ และ 4) Act คือ การปรับปรุงการด าเนินการอย่าง
เหมาะสม หรือ การจดัท ามาตรฐานใหม ่ซึง่ถือเป็นพืน้ฐานของการยกระดบัคณุภาพ  

ทุกครัง้ท่ีการด าเนินงานตามวงจร PDCA หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งส าหรับการ
ด าเนินงานในรอบตอ่ไป และก่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างตอ่เน่ือง  ดงัแสดงใน ภาพประกอบ 3 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 วงจร PDCA กบัการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง 

ท่ีมา: สธุาสินี โพธิจนัทร์, 2558 

จากหลกัการของวงจร PDCA หากพิจารณาเทียบกับหลายๆ เคร่ืองมือ หรือ
เทคนิคการปรับปรุงงานตา่งๆ ท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองมือ
ด้านคุณภาพอย่าง QCC เคร่ืองมือท่ีต้องใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติขัน้สูง อย่าง Six Sigma หรือ
แม้แต่เคร่ืองมือท่ีเน้นเร่ืองของการจดัการความรู้อย่าง KM พบว่า ล้วนมีพืน้ฐานของแนวคิด PDCA 
ทัง้สิน้ ดงัแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 เปรียบเทียบการด าเนินงานของ QCC  Six Sigma และ KM เทียบกบั PDCA 

 

PDCA QCC Six sigma KM 
P 1. ก าหนดหวัข้อปัญหา 

2. ส ารวจสภาพปัจจุบัน 
และตัง้เปา้หมาย 

3. วางแผนด าเนินงาน 
4. วิเคราะห์สาเหตแุละ
ก าหนดแนวทาง
แก้ปัญหา 

Define –  ร ะ บุ หั ว ข้ อ ใ น ก า ร
ด าเนินการ 

Measure – วัดสภาพปัจจุบันของ
กระบวนการ 

Analyze – วิ เค ราะ ห์ ข้อมู ล โดย
อาศัยหลักการทาง
สถิติ เพ่ือหาตัวแรกท่ี
เป็นสาเหตขุองปัญหา 

บง่ชีค้วามรู้ 

D ลงมือปฏิบตักิารแก้ไข Improve – ปรับปรุงหรือออกแบบ
กระบวนการใหม่เพ่ือ
ควบคุมตัวแปรท่ีเป็น
สาเหตขุองปัญหา 

1. สร้างและ
แสวงหาความรู้ 

2. จัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 

C ตดิตามผลการแก้ปัญหา Control – ออกแบบระบบควบคุม
กระบวนการ เพ่ื อให้
มั่นใจว่าตัวแรกท่ีเป็น
สาเหตุหลักของปัญหา 
ไ ด้ ถู ก ค วบ คุ ม  ห รื อ
ก า จั ด อ อ ก  ท า ใ ห้
ปัญหาท่ีได้รับแก้ไข ไม่
กลบัมาเกิดซ า้ได้อีก 

1. ประมวล และ
กลัน่กรองความรู้ 

2. เข้าถึงความรู้ 
3. แบง่ปัน
แลกเปล่ียนและ
เรียนรู้ 

A ท าให้เป็นมาตรฐาน 

 
จะเห็นได้วา่ ไมว่่าจะเป็นเคร่ืองมือพืน้ฐานหรือเคร่ืองมือระดบัสงู ท่ีมีเปา้หมายมุง่เน้น

ให้เกิดการยกระดบัคณุภาพ ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอด ล้วนจ าเป็นท่ีจะต้องมีการด าเนินงาน
อย่างครบถ้วน ตัง้แต่ การวางแผน การปฏิบตัิ การตรวจสอบ และการท าให้เป็นมาตรฐาน
ทัง้สิน้ เหตุผลก็เพราะจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ ถกูทิศทาง และหากพบปัญหา 
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หรืออปุสรรคระหว่างทาง ก็จะรู้ตวัได้ก่อน สามารถปรับแก้และหาทางรับมือได้ทนั เพ่ือให้สามารถ
บรรลเุปา้หมายได้ตามต้องการและเป็นพืน้ฐานท่ีดีของการตอ่ยอดการปรับปรุง 

การท ากิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพ หรือกิจกรรมปรับปรุงงานเพ่ือยกระดบัคณุภาพงาน
ภายในองค์กร ปัญหาส่วนใหญ่คือการขาดการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร หรือเป็นการท าท่ียัง 
ไม่ลงถึงระดับปฏิบัติการ และในหลายองค์กร มักพบว่า การด าเนินงานขาดความต่อเน่ือง  
ซึ่งแนวทางหนึ่งท่ีจะขจัดปัญหาท่ีกล่าวมานีใ้ห้หมดไปได้ คือ การวางระบบบริหารกิจกรรม 
อย่างเหมาะสม ซึ่งแน่นอนท่ีสุดว่าควรที่จะมีการด าเนินงานตามแนวทางของ PDCA ให้ครบ
วงจร เพราะจะท าให้การด าเนินงาน ตอบโจทย์ขององค์กรได้ตรงจุด ส่งผลให้การด าเนินงาน
สอดคล้องกับธรรมชาติของคนในองค์กร จากการวางแผนอย่างเหมาะสมด้วยการใช้ข้อมูลของ
สถานการณ์จริง และท่ีส าคญั การด าเนินการได้รับการเฝ้าติดตามอย่างเป็นระยะ ซึ่งก็จะท าให้
สามารถปรับแผน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ รวมถึงมีการสรุปบทเรียนท่ีได้หลังจากจบ
โครงการ ท าให้สามารถเรียนรู้รูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับองค์กร และน ามาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานรอบใหม่ ซึ่งจะท าให้กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพได้รับการพัฒนาและยกระดบัได้อย่าง
ตอ่เน่ือง 

 
 

ภาพประกอบ 4 ตวัอยา่งของขัน้ตอนการบริหารกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพภายในองค์กร 
ตามแนวทางของ PDCA 
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ขัน้ตอนการบริหารกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพท่ีด าเนินการสอดคล้องกับแนวทางของ 
PDCA นัน้ จะเป็นไปอย่างมีระบบ และครบถ้วน ซึ่งก็จะท าให้กิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพมีความ
เหมาะสมกับองค์กร จากการท่ีมีการส ารวจสถานการณ์ขององค์กรในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านการผลิตหรือด้านบคุลากร เพื่อมาใช้เป็นข้อมลูปอ้นเข้าส าหรับการวางแผนและก าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน มีการตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะท าให้สามารถปรับแผนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ได้ อีกทัง้ยังมีการวิเคราะห์ผลส าเร็จของโครงการท าให้รู้ถึงจุดอ่อน จุดแข็งของ
การด าเนินงาน และถือเป็นบทเรียนส าหรับการด าเนินงานต่อไป และตรงจุดนีเ้องท่ีจะท าให้
สามารถยกระดบัการปรับปรุงและพัฒนาได้จริง จึงมีโอกาสท่ีการพัฒนาต่อยอดจะเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและถูกทิศทางจะเห็นได้ว่า การด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงผ่านเคร่ืองมือการ
เพิ่มผลิตภาพ หรือการปรับปรุงคุณภาพ หรือแม้แต่การบริหารกิจกรรมภายในองค์กร การวางแผน
งานอย่างเหมาะสมจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ถือเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดี และการ
ด าเนินการท่ีสอดคล้องกับแผนจะเป็นเส้นทางที่น าไปสู่ความส าเร็จ และบรรลุตามเป้าหมาย
ท่ีวางไว้ แต่ก็จะต้องมีการตรวจสอบความคืบหน้า หรือปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้เป็นระยะ เพ่ือให้ได้
ข้อมูลท่ีสามารถน ามาใช้ในการปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ และท่ีส าคญั เม่ือการ
ด าเนินงานเสร็จสิน้แต่ละครัง้ บทเรียนต่างๆ ที่ได้รับ ก็ถือเป็นสิ ่งส าคญั หากได้มีการน ามา
ทบทวน และสรุปข้อดี ข้อด้อย หรือหาจดุปรับปรุง เพ่ือให้การด าเนินงานในรอบตอ่ไปท าได้ง่าย
ขึน้ ได้ผลลพัธ์ท่ีดีขึน้ และท่ีกล่าวมาทัง้หมดนี ้ก็คือการด าเนินงานอย่างครบถ้วนตามแนวคิดของ
วงจร PDCA  ซึง่ถือเป็นหวัใจส าคญัของการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง   

ส าหรับในการจดัการศึกษา สุวิมล ว่องวาณิช  (2544, น. 13 อ้างถึงใน อุดม ฉายา
ภักดี, 2553, น. 19) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับระบบประกันคณุภาพการศึกษาในสถานศึกษากับการ
ท างานปกติว่า การด าเนินงานในโรงเรียนให้บรรลเุปา้หมายท่ีต้องการตามแนวคิดนีมี้การท างาน 4 
ขัน้ตอน คือการวางแผนการท างาน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบหรือการ
ประเมินผล (Check) และน าผลการประเมินย้อนกลับไปปรับปรุง แก้ไขการท างาน (Action) การ
ท างานตามกระบวนการหรือวงจรนีเ้รียกว่าวงจรการท างานแบบ PDCA ซึ่ง Edward Deming ได้
เป็นผู้น ามาใช้กับการบริหารจัดการในปัจจุบนั ซึ่งในขัน้ตอนการตรวจสอบการท างานนัน้ก็ยังมี
วงจรการท างานท่ีเป็น PDCA คือ การวางแผนประเมิน การลงมือท า การประเมิน การตรวจสอบ
ผลการประเมิน และการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงาน จะเห็นวา่มีความสอดคล้องกนั 
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ตอนที่  2 การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐาน และสรุปผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

2.1 แนวคิด และความเป็นมาของการประกันคุณภาพภายใน 
ในสถานการณ์ปัจจุบนั สถานศึกษาส่วนใหญ่ยงัมีคณุภาพแตกตา่งกนัค่อนข้างมาก  

ทัง้ในด้าน งบประมาณ คณุภาพ บคุลากร หรือแม้แตปั่จจยัด้านผู้ เรียน รวมทัง้ปัจจยัเอือ้อ่ืน ๆ เช่น 
ความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา การสนบัสนุนจากชุมชน หน่วยงานหรือองค์กรท่ีอยู่
ใกล้เคียงสถานศกึษา และการติดตามชว่ยเหลืออยา่งใกล้ชิดจากส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาหรือ
หน่วยงานต้นสงักดั สิ่งเหล่านีล้้วนสง่ผลกระทบตอ่คณุภาพการจดัการศกึษา ถึงแม้ว่าสถานศกึษา
จะมีอิสระในการบริหารและจดัการศกึษาด้วยตนเอง สามารถพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาได้ตาม
บริบทและความต้องการของสถานศึกษาเอง แต่คุณภาพผู้ เรียนและคุณภาพในการบริหารและ
จดัการก็ยังมีความแตกต่างกัน นอกจากนีพ้ระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา อนัน าไปสู่การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานการประกนัคณุภาพการศกึษาจึงยงัเป็นกลไกขบัเคล่ือนการพฒันาคณุภาพสถานศกึษา
ตอ่ไป  

นอกจากนี ้พระราชบัญญัติ ดังกล่าว ยังก าหนดให้มีการจัดระบบโครงสร้างและ
กระบวนการจดัการศึกษาของไทยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย มีความหลากหลายในทางปฏิบตัิมี
การกระจายอ านาจไปสู่เขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษาดงัปรากฏในบทบญัญัติมาตรา 39 ให้
กระทรวงกระจายอ านาจ การบริหารและการจัดการศึกษาทัง้ด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและส านักงานการศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพืน้ท่ีการศึกษาโดยตรงการกระจายอ านาจดงักล่าวจะท าให้ให้สถานศึกษามี
ความคล่องตวัมีอิสระในการบริหารจดัการเป็นไปตามหลกัของการบริหารจดัการโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School-based management : SBM) ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐาน และความเข้มแข็ง
ให้กับ สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้มาตรฐาน และ
สามารถพัฒนาอย่างต่อเน่ืองอยู่บนพืน้ฐานของการ “ป้องกัน ” ไม่ให้เกิดการท างานท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพและผลผลิตไมมี่คณุภาพ จงึต้องยดึหลกัแนวคดิตอ่ไปนี ้

ผู้ เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง มีบทบาทโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
และการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดยให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อมูลเก่ียวกับผู้ เรียน และให้ข้อมูล
ย้อนกลับเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา รวมทัง้คอยติดตามผลการประเมิน
ตนเองของสถานศกึษา และมีสว่นร่วมในการน าผลการประเมินไปพฒันาปรับปรุงผู้ เรียนท่ีบ้าน 
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ชุมชน มีบทบาทโดยเข้ามามีส่วนร่วมคิด/ร่วมท า ร่วมให้และใช้ข้อมูล เพ่ือการ
ก าหนดเปา้หมาย จดัท าแผนพฒันา ตรวจสอบ ประเมินผลไปพฒันาปรับปรุงสถานศกึษา  

เขตพืน้ท่ีการศึกษา และหน่วยงานท่ีก ากับดูแล มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านวิชาการ และการสนับสนุนทรัพยากรรวมทัง้การก ากับติดตามให้สถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพให้เป็นไปตามแผนพ ัฒนาสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา สื ่อมวลชน มี
บทบาทในการประชาสมัพนัธ์ สนบัสนุนการด าเนินงานประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
และเผยแพร่ข้อมูลในเชิงสร้างสรรค์ เช่น รายงานข้อมลูเก่ียวกบัสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ
ในการประกนัคณุภาพภายใน ท่ีผู้ มีสว่นร่วมจะได้รับ 

ผู้ เรียนและผู้ปกครองมีหลกัประกันและความมัน่ใจว่าสถานศึกษาจะจดัการศึกษาท่ี
มีคณุภาพเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

ครูได้ท างานอย่างมืออาชีพ มีการท างานท่ีเป็นระบบ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ และเน้นคณุภาพ ได้พฒันาตนเองและผู้ เรียนอย่างต่อเน่ือง ท าให้
เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชมุชน 

ผู้บริหารได้ใช้ภาวะผู้น าและความรู้ ความสามารถ ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
และมีความโปร่งใส เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นท่ียอมรับและนิยมชมชอบของ
ผู้ปกครองและชมุชน ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและเป็นประโยชน์
ตอ่สงัคม 

กรรมการสถานศึกษา ได้ท างานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเหมาะสม เป็นผู้ ท่ีท า
ประโยชน์และมีสว่นพฒันาสถานศกึษาและคณุภาพทางการศกึษาให้แก่เยาวชนและชมุชนร่วมกบั
ผู้บริหารและครูสมควรท่ีได้รับความไว้วางใจให้มาเป็นกรรมการสถานศกึษา 

หน่วยงานที่ก ากับดแูล ได้สถานศึกษาที่มีคณุภาพและศกัยภาพในการพฒันา
ตนเอง ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระในการก ากับดแูลสถานศึกษาและก่อให้เกิดความมั่นใจคณุภาพ
ของทางการศกึษาและคณุภาพของสถานศกึษา 

ชมุชนและสงัคมประเทศชาติได้เยาวชนและคนท่ีดีมีคณุภาพและศกัยภาพท่ีจะช่วย
พัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคมประเทศชาติต่อไป (http://www.jr.ac.th/turakarn, 2554 : 
ออนไลน์) 

การประกันคุณภาพการศึกษา มีวิวัฒนาการเร่ิมตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2544 สืบเน่ืองจาก
การท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาต้องมีระบบ 
หลกัเกณฑ์และวิธีการเป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ดงันัน้ ในชว่งเวลาท่ียงัไมมี่กฎกระทรวง
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ได้มีการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานและปฐมวยัให้สถานศกึษาถือปฏิบตัไิปพลางก่อน 

ต่อมา ปี  พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ. 2546 ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานพฒันาสถานศึกษาโดยเน้นความร่วมมือจากทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามภารกิจ 8 ประการ ดังนี  ้1) การจัดระบบ
บริหารและสารสนเทศ 2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 3) การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การตรวจสอบและทบทวน
คณุภาพการศกึษา 6) การประเมินคณุภาพการศึกษา 7) การรายงานคณุภาพการศกึษาประจ าปี 
และ 8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงฉบับนีมี้วัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน
อย่างเป็นระบบโดยเน้นการด าเนินการประเมินตนเอง พฒันาและปรับปรุงอย่างตอ่เน่ืองและจดัท า
รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกแนวคิดการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการป้องกันเพ่ือให้การด า เนินการจัด
การศกึษาได้ผลผลิตท่ีมีคณุภาพ  

ปี พ.ศ. 2553 มีการปรับประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 โดยท่ีหลอมรวมการประกนัคณุภาพภายในของการศึกษา
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน การอาชีวศกึษา การอดุมศกึษาและการประกนัคณุภาพภายนอกไว้ใน
ฉบบัเดียวกัน กฎกระทรวงฉบบันีส้ร้างความเข้าใจเก่ียวกับระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศกึษาทัง้ภายในและภายนอกที่ชดัเจนขึน้  นอกจากนี ้ยงัก าหนดให้มีการตัง้
คณะกรรมการขึน้คณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน” ท่ีมีผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในด้านการ
จดัการศึกษา การบริหารสถานศึกษาหรือการประเมินการจัดการศึกษา จ านวนไม่เกิน 9 คน 
แต่งตัง้โดยรัฐมนตรีเพื่อช่วยในการขบัเคล่ือนการพฒันาสถานศกึษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนดรวมทัง้สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศและผู้ เรียนมีคุณภาพอยู่ใน
ระดบัต้น ๆ เม่ือเข้าร่วมแข่งขันในเวทีโลก  

หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัขิองการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน มี 8 ประการ ดงันี ้1) ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 2)จดัท าแผนพฒันา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
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3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน และ 8) จดัให้มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 

จะเห็นได้ว่า ระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาในส่วนของการศกึษา  
ขัน้พืน้ฐานนัน้ ยังคงก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิไว้เช่นเดิม กล่าวคือให้สถานศึกษามีการ
ก าหนดเป้าหมายซึ่งได้แก่ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการพัฒนาและประเมินตนเอง
อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปีใช้กระบวนการบริหารท่ีดีสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการ
บริหารและจัดการศึกษามุ่งให้การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็น “การประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงผลอันเกิดกับผู้ เรียนเป็นส าคัญท่ีสุด” (ส านักทดสอบทาง
การศกึษา, 2554ก) 

ในระยะแรก กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
เพื ่อการประกันคุณภาพภายในเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาในระดับ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาเป็นครัง้แรก เม่ือปี พ.ศ. 
2546 โดยประกอบด้วยมาตรฐาน 18 มาตรฐาน 85  ตวับ่งชี ้ต่อมา ได้มีการปรับมาตรฐาน
ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง จึงมีประกาศใช้มาตรฐานระดบัการศึกษาขัน้
พืน้ฐานใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยมี 15 มาตรฐาน 65 ตวับ่งชี ้การจดัการศกึษาของไทยนบัแต่
นัน้มาจะมุ่งเน้นไปท่ีการขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีแนวคิดเร่ืองการพฒันาคณุภาพการศึกษาในทุกระดบั จดัให้มีการประกาศกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ.2546 และฉบบัท่ีประกาศใหม ่
เม่ือปี พ.ศ. 2554 เพ่ือให้สถานศกึษาด าเนินการและจดัให้มีระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาทัง้
ภายในสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอก เพ่ือเป็นหลักประกันว่า การให้บริการ
การศกึษาของสถานศกึษาหรือท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน จะสามารถสนองความต้องการของนกัเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมได้ ดังนัน้ สถานศึกษาจึงต้องยึดมาตรฐานคุณภาพท่ีก าหนดโดย
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของตนเพื ่อเป็น
หลกัประกันว่ากระบวนการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานคณุภาพท่ี
ได้ก าหนดไว้ตลอดเวลา พร้อมทัง้มีการทบทวนตรวจสอบรับรองคณุภาพมาตรฐานจากหน่วยงาน
อิสระภายนอกเป็นระยะ ดงันัน้ จะเห็นได้ว่าการพฒันาคณุภาพการศึกษาในแนวคิดของ
ต่างประเทศและในบริบทของสงัคมไทยมีความสอดคล้องก ันในประเด็นที ่เกี่ยวก ับเป็น
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กระบวนการ “เปล่ียนแปลง” หรือ“ปรับปรุงหรือพัฒนา” ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์
ตามท่ีคาดหวงัซึง่เป็นมาตรฐานท่ีก าหนดไว้อนัจะน ามาซึ่งความพงึพอใจของผู้ปกครอง ชมุชน และ
สงัคมโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม การปฏิบตัิให้เกิดประสิทธิผลนัน้ ไม่มีสูตรเฉพาะหรือแบบแผนท่ี
ตายตวัและก็ไม่ง่ายในการขบัเคล่ือน ทัง้นีข้ึน้กบับริบทของสงัคมนัน้ ๆ และการเปล่ียนแปลงของโลก
ในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายการปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกนัคณุภาพการศกึษา จงึได้มีการท างานร่วมกนักบัส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (องค์การมหาชน) เพ่ือให้มาตรฐานและตวับ่งชีมี้ความ
สอดคล้องกนั โดยมีแนวคดิว่ามาตรฐานท่ีก าหนดต้องสามารถพฒันาผู้ เรียนให้บรรลไุด้ ประเมินได้
อย่างเป็นรูปธรรม กระชบั สามารถสะท้อนคณุภาพการศกึษาได้อย่างแท้จริง ปรับรูปแบบและวิธีการ
ประเมินแบบองค์รวม ตามสภาพและบริบทของสถานศึกษา ประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้าง
มาตรฐานระบบการประเมินเพ่ือลดภาระการจดัเก็บข้อมลู ลดการจดัท าเอกสารท่ีใช้ในการประเมิน 
รวมทัง้ให้มีการพัฒนาผู้ ประเมินคุณภาพภายในให้มีมาตรฐาน ข้อมูลท่ีได้เกิดประโยชน์ในการ
พฒันาการศึกษาทุกระดบัตัง้แต่ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพืน้ที่การศึกษา ระดบัหน่วยงาน  
ต้นส ังก ัด  และระดบัชาติ จ ึงเป็นที ่มาของการประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
เพ่ือการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา พ.ศ. 2559 โดยมีจ านวน 4 มาตรฐานหลกั ได้แก่  

มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของผู้ เรียน 
1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้ เรียน 
1.2 คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้ เรียน 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศกึษา 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั   
มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกนัคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
รายละเอียดของแตล่ะมาตรฐานมีดงันี ้
มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของผู้ เรียน  

1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้ เรียน  
1) ความสามารถในการอ่านเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์

ของแตล่ะระดบัชัน้ 
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน

ความคดิเห็น และแก้ปัญหา  
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3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลกัสตูรสถานศกึษา 
5) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาต ิ
6) ความพร้อมในการศกึษาตอ่ การฝึกงาน หรือการท างาน  

1.2 คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ของผู้ เรียน 
1) การมีคณุลกัษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขดักับ

กฎหมายและวฒันธรรมอนัดีของสงัคม 
2) ความภมูิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
3) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกนับนความแตกตา่งและหลากหลาย 
4) สขุภาวะทางร่างกาย และลกัษณะจิตสงัคม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการของผู้บริหารสถานศกึษา  
1. การมีเปา้หมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจท่ีสถานศกึษาก าหนดชดัเจน 
2. การวางแผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้ เรียน 
รอบด้าน ทกุกลุม่เปา้หมาย และด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

2.3 การวางแผนการบริหารและการจดัการข้อมลูสารสนเทศอยา่งเป็นระบบ  
2.4 การวางแผนและจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมท่ีเอือ้ตอ่การจดั 

การเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพ  
3. การมีส่วนร่วมของผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัด

การศกึษาให้มีคณุภาพและได้มาตรฐาน  
4. การก ากบั ตดิตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศกึษา 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนทกุคนมีสว่นร่วม  
2. การจดัการเรียนการสอนท่ียดึโยงกบับริบทของชมุชนและท้องถ่ิน 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ และ 

มีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานท่ี 4 ระบบการประกนัคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดบัคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี

ยิ่งขึน้  
ทัง้นี  ้สิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของการจัดการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน คือ 

คณุภาพของการศกึษา สามารถท าให้เกิดผลอย่างยัง่ยืนแก่ผู้ เรียนตามเจตนารมณ์ของหลกัสตูร
และสนองความต้องการของนกัเรียน ผู้ปกครองและชมุชน  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย และหลกัการของการจดัการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองคณุภาพและมาตรฐาน
การศกึษา โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา มาตรา 47 
ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั 
ประกอบด้วย พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ได้ก าหนดจดุมุ่งหมาย และหลกัการของการจดัการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองคณุภาพและมาตรฐาน
การศกึษา โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา มาตรา 47 
ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั 
ประกอบด้วย ระบบประกนัคณุภาพภายใน และระบบการประกนัคณุภาพภายนอก  

มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance) และให้ถือว่าการประกันคณุภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอตอ่หน่วยงานต้นสงักดั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยตอ่สาธารณชน เพื่อ
น าไปสู่การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา และเพ่ือรองรับการประเมินคณุภาพภายนอก ส่วน
การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance) มาตรา 49 ก าหนดให้มีส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรมหาชน ท าหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์วิธีการ
ประเมินคณุภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจดัการศึกษา เพ่ือให้มีการตรวจสอบคณุภาพของ
สถานศกึษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลกัการ และแนวทางการจดัการศกึษาในแตล่ะระดบัตามท่ี
ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติการศกึษา ให้มีการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษาทกุแห่งอย่าง
น้อยหนึ่งครัง้ในทุกห้าปี นับตัง้แต่การประเมินครัง้สุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและสาธารณชน 

ดังนัน้ ทุกหน่วยงานต้นสังกัด จึงได้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการ
ประกันคณุภาพภายใน โดยท่ีการประกันคณุภาพภายในจะเป็นการตรวจสอบ การควบคุม การติดตาม 
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ประเมินผลคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษา
นัน้เอง หรือโดยหน่วยงานต้นสงักัดท่ีมีหน้าท่ีก ากับดแูลสถานศึกษานัน้ ผลจากการตรวจสอบคณุภาพ
ภายใน คือ มีการวางระบบงานท่ีมีระบบและกลไกชดัเจนมีการด าเนินงานรวมทัง้มีการพฒันาฐานข้อมูล
ในด้านต่างๆ จากนัน้ สถานศึกษาจึงจะได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากส านักงานภายนอกหรือผู้ประเมิน
ภายนอกเพื่อมุ่งให้มีการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึน้ การประเมิน
คณุภาพภายใน จะเน้นการตรวจสอบและการประเมินคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาด้านตา่งๆ ของ
ปัจจยัน าเข้า (Input) และกระบวนการ (Process) ส่วนการประกนัคณุภาพภายนอกจะเน้นการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในด้านต่างๆ ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 
ดงันัน้ การประกนัคณุภาพภายในยอ่มสง่ผลถึงการประกนัคณุภาพภายนอกโดยตรง  

2.2 การประเมินคุณภาพภายนอก  
กระบวนการประเม ินคณุภาพภายนอก ประกอบด้วยขัน้ตอนการด าเน ินการ

ประเมินตามแนวคิดวัฏจักรคุณภาพ (Deming Cycle) ได้แก่ วงจร “PDCA” คือ (1) ก่อนการ
ประเมิน เป็นการเตรียมคณะผู้ประเมินภายนอก (P: Plan) ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของคณะผู้
ประเมินภายนอก การวางแผนการตรวจเย่ียมและการประเมินตามมาตรฐาน (2) ระหว่างการ
ประเมิน คณะผู้ ประเมินภายนอกเดินทางมาตรวจประเมินสถานศกึษา (D: Do) ท่ีมีกระบวนการท่ี
ส าคญั คือ การเก็บรวบรวมข้อมลู 3 วิธีคือ การศกึษาจากเอกสาร การสมัภาษณ์ การสงัเกต คณะ
ผู้ประเมินภายนอกน าเสนอผลการประเมินตอ่สถานศกึษาด้วยวาจา (C: Check) ท่ีมีกระบวนการ
ท่ีส าคญั คือ การสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ (3) หลงัการประเมิน คณะผู้ประเมินจดัท ารายงาน
สรุปผลการประเมิน (A: Act) ท่ีมีกระบวนการท่ีส าคญั คือ การจดัท ารายงาน และการติดตามการ
ใช้ผลการประเมินคณุภาพภายนอก  

2.2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหน่วยงานภายนอก 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่หน่ึง (พ.ศ. 2544 - 2548) การประเมินคณุภาพ

ภายนอกของสถานศกึษารอบแรก ด าเนินการในปี พ.ศ.2544 - 2548 มีวตัถปุระสงค์เพ่ือตรวจสอบยืนยัน
สภาพจริงของการด าเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด เพ่ือให้ได้ข้อมูลซึ่งจะช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่นจุดท่ีควรพัฒนาของสถานศึกษา สาเหตุของ
ปัญหา และเง่ือนไขของความส าเร็จ เพ่ือช่วยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพฒันาคณุภาพการศกึษาแก่
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสงักัด ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพฒันาคณุภาพและประกันคณุภาพ
ภายในอยา่งตอ่เน่ือง  
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มาตรฐานและตวับง่ชีท่ี้ใช้ในการประเมินคณุภาพรอบแรก มี 14 มาตรฐาน ดงันี ้
มาตรฐานท่ี 1 ผู้ เรียนมีคณุธรรมจริยธรรมและคา่นิยมท่ีพงึประสงค์ 
มาตรฐานท่ี 4  ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี

วิจารณญาณ มีความคดิสร้างสรรค์ คดิไตร่ตรอง และมีวิสยัทศัน์ 
มาตรฐานท่ี 5 ผู้ เรียนมีความรู้และทกัษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็นตามหลกัสตูร 
มาตรฐานท่ี 6 ผู้ เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้

และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
มาตรฐานท่ี 9 ผู้ เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน

ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้และมีเจตคตท่ีิดีตอ่อาชีพสจุริต 
มาตรฐานท่ี 10 ผู้ เรียนมีสขุนิสยั สขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี 
มาตรฐานท่ี 12 ผู้ เรียนมีสุนทรียภาพและลกัษณะนิสยัด้านศิลปะ ดนตรีและ 

กีฬา 
มาตรฐานท่ี 14 สถานศกึษาส่งเสริมความสมัพนัธ์และความร่วมมือกับชมุชน

ในการพฒันาการศกึษา 
มาตรฐานท่ี 3 สถานศกึษามีการจดัองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่าง

เป็นระบบครบวงจรให้ บรรลเุปา้หมายการศกึษา 
มาตรฐานท่ี 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้ เรียนเป็นส าคญั 
มาตรฐานท่ี 20 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจดัการ 
มาตรฐานท่ี 25 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้ เรียนและท้องถ่ินมีส่ือ

การเรียนการสอนท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพและเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
มาตรฐานท่ี 24 ครู มีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ

และมีครูเพียงพอ 
การตดัสินคณุภาพใช้เกณฑ์ประเมินคณุภาพ 3 ระดบั คือ ดี พอใช้ และปรับปรุง ข้อสรุป

จากผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบแรก ของสถานศกึษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานจากข้อมลูท่ี
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่า สถานศึกษาสังกัด สพฐ. จ านวน 
31,099 แห่ง (ข้อมลูจากการตรวจสอบกับเขตพืน้ท่ีการศกึษา 175 เขต ณ วนัท่ี 10 กรกฎาคม 2550) ส่วน
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ใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดบัคณุภาพพอใช้ จ านวน 20,412 แห่ง (ร้อยละ 65.64) สถานศกึษาท่ีมีผล
การประเมินในระดบัดีท่ีได้รับการรับรองคณุภาพมาตรฐานจากการประเมินคณุภาพภายนอกรอบแรก มี
จ านวน 10,095 แห่ง (ร้อยละ 32.46) ส่วนสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินในระดบัปรับปรุง มีจ านวน 
529 แห่ง (ร้อยละ 1.90) โดยสรุปจ านวนและร้อยละของสถานศึกษาจ าแนกตามมาตรฐานและระดับ
คณุภาพ (ด้านผู้ เรียน ด้านครู และด้านผู้บริหาร) ดงันี ้

 

ตาราง 2 สรุปผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ีหนึง่ จ าแนกตามมาตรฐาน 
 

ด้าน ไมไ่ด้มาตรฐาน ได้มาตรฐาน 

ผู้ เรียน 1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์  
มี วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  คิ ด
ไตร่ตรอง และมีวิสยัทศัน์ 

2. ความรู้และทกัษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็นตามหลกัสตูร 
3. ทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื่อง 
4. ทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถ

ท างานร่วมกับผู้ อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สจุริต 

1. ความเป็ นคนดี  มี คุณ ธรรม 

จริยธรรมและค่ านิ ยมที่ พึ ง

ประสงค์ 

2. ความสขุ มีสขุนิสยั สขุภาพกาย

และสขุภาพจิตที่ดี มีสนุทรียภาพ

และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 

ดนตรีและ กีฬา 

ผู้บริหาร 1. การบริหารวิชาการ โดยเฉพาะการมีหลักสูตร
เหมาะสมกบัผู้ เรียนและท้องถ่ินมีสื่อการเรียนการ
สอนที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ 

2. การส่งเสริมกิจกรรมและการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั 

1. ภาวะผู้น าและมีความสามารถใน
การบริหารจดัการ 

2. ความสมัพนัธ์และความร่วมมือ
กบัชมุชนในการพฒันา
การศกึษา 

ครู 1. ความเพียงพอของครู 
2. ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยา่ง

มีประสทิธิภาพ โดยเฉพาะการสอนท่ีเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญั 

วฒุิการศกึษา 

โดยรวมของ

สถานศกึษา 

66% เกือบทัง้หมดเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กใน

ชนบท 

34% 

ท่ีมา : ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา, 2550, น. 67 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549 - 2553) การประเมินคณุภาพ
ภายนอกรอบสองได้ด าเนินการต่อเน่ืองจากการประเมินคณุภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544 - 2548) มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือรับรองคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษา โดยพิจารณาให้มีการประเมินแบบอิงเกณฑ์
และอิงสถานศกึษา ซึง่การประเมินแบบอิงเกณฑ์ พิจารณาตามมาตรฐานตวับง่ชี ้และเกณฑ์การพิจารณา
ของ สมศ. ส่วนการประเมินแบบอิงสถานศึกษาให้พิจารณาจากการท่ีสถานศึกษาด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของ สมศ. และพัฒนาการของคุณภาพสถานศึกษา ตลอดจนมีผลการด าเนินงาน
บรรลมุาตรฐาน/เปา้หมายตามแผนของสถานศึกษารวมทัง้มีความตระหนกัในความส าคญัและความ
พยายามในการพฒันาสูม่าตรฐานของสถานศกึษา 

มาตรฐานและตวับ ่งชีส้ าหรับการประเม ินคณุภาพภายนอกรอบสองระดบั
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน (ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศึกษา) มี 14 มาตรฐาน 60 ตวับง่ชี ้มีรายละเอียด
ดงันี ้

มาตรฐานท่ี 1 ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมท่ีพงึประสงค์ 

มาตรฐานท่ี 2 ผู้ เรียนมีสขุนิสยั สขุภาพกาย และสขุภาพจิตท่ีดี 

มาตรฐานท่ี 3 ผู้ เรียนมีสนุทรียภาพและลกัษณะนิสยัด้านศลิปะ ดนตรี และกีฬา 
มาตรฐานท่ี 4 ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คดิสงัเคราะห์ มีวิจารณญาณ 

มีความคดิสร้างสรรค์ คดิไตร่ตรอง และมีวิสยัทศัน์ 

มาตรฐานท่ี 5 ผู้ เรียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสตูร 
มาตรฐานท่ี 6 ผู้ เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ

พฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง  
มาตรฐานท่ี 7 ผู้ เรียนมีทกัษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน

ได้และมีเจตคตท่ีิดีตอ่อาชีพสจุริต 

มาตรฐานท่ี 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ และมีครู
เพียงพอ 

มาตรฐานท่ี 9 ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

มาตรฐานท่ี 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจดัการ 
มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็น

ระบบครบวงจร ให้บรรลเุปา้หมายการศกึษา 
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มาตรฐานท่ี 12 สถานศกึษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศกึษามีหลกัสตูรท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียนและท้องถ่ิน มีส่ือการเรียน
การสอนท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 

มาตรฐานท่ี 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสมัพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการ
พฒันาการศกึษาระดบัคณุภาพของการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสองมี 4 ระดบั คือ ระดบัดีมาก ดี 
พอใช้ และปรับปรุง 

ส าหรับวิธีการประเมินในแตล่ะแบบ มีรายละเอียดดงันี ้

การสรุปผลการประเมินอิงสถานศกึษา 
1.ไมมี่พฒันาการของคณุภาพการศกึษาและไมบ่รรลมุาตรฐาน/เปา้หมายตาม

แผน ให้ 1 คะแนน (ระดบัปรับปรุง) 
2.ไม่มีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาแต่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตาม

แผนหรือมีพฒันาการของคณุภาพการศกึษา แตไ่ม่บรรลมุาตรฐาน/เปา้หมายตามแผนและ
หลกัฐานแสดงความตระหนักในความส าคัญและความพยายามในการปฏิบัติอย่างไม่เด่นชัด  
ให้ 2 คะแนน (พอใช้) 

3.มีพฒันาการของคณุภาพการศึกษาและมีหลกัฐานแสดงความตระหนักใน
ความส าคัญและความพยายามในการปฏิบัติอย่างเด่นชัดแต่ไม่บรรลุมาตรฐาน/เป้าหมายตามแผน  
ให้ 3 คะแนน (ดี) 

4.มีพฒันาการของคณุภาพการศกึษาและบรรลมุาตรฐาน/เปา้หมายตามแผน 
ให้ 4 คะแนน (ดีมาก) 

ส าหรับการรับรองมาตรฐานการจดัการศึกษาของสถานศกึษาในระดบัมาตรฐานให้เฉล่ีย
ผลประเมินระดบัมาตรฐานแบบอิงเกณฑ์และแบบอิงสถานศกึษาถ้าได้คา่เฉล่ียของผลประเมิน  2.75 
จากระบบ 4 คะแนน แสดงวา่สถานศกึษามีผลการจดัการศกึษาในมาตรฐานนัน้ ๆท่ีได้มาตรฐานคณุภาพ 
สมศ.จะให้การรับรองคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานนัน้ ๆ ของสถานศึกษา และก าหนดการรับรอง
คณุภาพและมาตรฐานของสถานศกึษาตามเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพท่ีก าหนด คือ   

1) สถานศึกษามีค่าเฉล่ียผลประเมินคุณภาพภายนอกไม่ต ่ ากว่าระดับดี  2.75  
ในระบบ 4 คะแนน 

2) สถานศกึษามีคา่เฉล่ียของผลประเมินในระดบัดีขึน้ไมต่ ่ากวา่ 3 ใน 4 ของมาตรฐานท่ี
ประเมินกลา่วคือได้ระดบัดีขึน้ไป ไมต่ ่ากวา่ 11 มาตรฐานใน 14 มาตรฐาน 
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3) สถานศกึษาไม่มีผลประเมินคณุภาพภายนอกของมาตรฐานอยู่ในระดบัปรับปรุงโดย
นบัเฉพาะมาตรฐานท่ีได้ระดบัปรับปรุงทัง้แบบอิงเกณฑ์และอิงสถานศกึษา 

กรณีท่ีสถานศกึษาได้รับการรับรองคณุภาพตามมาตรฐานคณุภาพ สมศ. ให้ระบนุวตักรรม
หรือการปฏิบตัท่ีิเป็นเลิศของสถานศกึษาด้วย (ถ้ามี) 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จากข้อมูล ณ วันท่ี 14 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2554 จ านวน 31,480 แหง่ มีผลการประเมิน โดยสรุป ดงันี ้

1) สถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน จ านวน 25,944 
แหง่ (ร้อยละ 82.41) และไมไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน จ านวน 5,536 แหง่ (ร้อยละ 17.59) 

2) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน จ าแนกตามรายมาตรฐานสรุปได้ดงันี ้

มาตรฐานด้านผู้ เรียน จ านวน 7 มาตรฐาน สถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดีทุกมาตรฐาน (ร้อยละ 49.41 - 66.13) โดย ทัง้ 7 มาตรฐาน สถานศึกษามีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี เรียงล าดับจากมากท่ีสุด คือ มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานท่ี 7 มาตรฐานท่ี 3 และ 
มาตรฐานท่ี 6 (ค่าเฉล่ีย 2.90 - 3.39) มาตรฐานท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มาตรฐานท่ี 2 รองลงมา คือ 
มาตรฐานท่ี 1 (ร้อยละ 3.39 และ 3.36 ตามล าดบั) ส่วนมาตรฐานท่ี 4 และ มาตรฐานท่ี 5 อยูใ่นระดบัพอใช้ 
(คา่เฉล่ีย 2.68 และ 2.69 ตามล าดบั) 

มาตรฐานด้านครู จ านวน 2 มาตรฐาน สถานศกึษาส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานท่ี 
8 และ มาตรฐานท่ี 9 อยู่ในระดบัดีทัง้สองมาตรฐาน (ร้อยละ 60.71 และ 47.50 ตามล าดบั) 
โดยมีคา่เฉล่ียรายมาตรฐานอยูใ่นระดบัดีทัง้สองมาตรฐานเชน่กนั (คา่เฉล่ีย 3.28 และ 2.81 ตามล าดบั) 

มาตรฐานด้านผู้บริหาร จ านวน 5 มาตรฐาน สถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดบัดีทัง้ 5 มาตรฐาน (ร้อยละ 52.14 – 66.43) มาตรฐานท่ีสถานศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดบัดี
สงูสดุ คือ มาตรฐานท่ี 12 (ร้อยละ 65.15) รองลงมา คือ มาตรฐานท่ี 11 (ร้อยละ 63.16) โดยคา่เฉล่ียราย
มาตรฐาน มีผลการประเมินอยู่ในระดบัดีทัง้ 5 มาตรฐานเช่นกนั (คา่เฉล่ีย 3.07-3.38) เรียงล าดบัจากมาก
ท่ีสุด คือ มาตรฐานท่ี 10 มาตรฐานท่ี 14 มาตรฐานท่ี 11 มาตรฐานท่ี 12 และ 13 มาตรฐานท่ีมีค่าเฉล่ีย
สงูสดุ คือ มาตรฐานท่ี 14 (คา่เฉล่ีย 3.38) 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ สาม (พ.ศ. 2554 - 2558) การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ .ศ. 2554 - 2558) ด าเนิ นการประเมิ นปี  พ.ศ. 2554 - 2558 มี
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วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูลและ
ยกระดบัมาตรฐานคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาตอ่ไป  

ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดตวั
บง่ชี ้จ านวน 12 ตวับ่งชี ้ซึ่งครอบคลมุทัง้ 4 มาตรฐานตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยแบ่งเป็น 3 
กลุ่มตวับง่ชี ้ได้แก่ กลุ่มตวับง่ชีพื้น้ฐาน จ านวน 8 ตวับง่ชี ้กลุ่มตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์ จ านวน 2 ตวับง่ชี ้และ
กลุม่ตวับง่ชีม้าตรการสง่เสริม จ านวน 2 ตวับง่ชี ้ดงันี ้

กลุม่ตวับง่ชีพื้น้ฐาน 

1. ผู้ เรียนมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี 
2. ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมท่ีพงึประสงค์ 
3. ผู้ เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ตอ่เน่ือง 
4. ผู้ เรียนคดิเป็น ท าเป็น  
5. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน  
6. ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
7. ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศกึษา 
8. พฒันาการของการประกนัคณุภาพภายในโดยสถานศกึษาและต้นสงักดั 

กลุม่ตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์ 

1. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้สถานศกึษา  

2. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศกึษา 

กลุม่ตวับง่ชีม้าตรการสง่เสริม 

1. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสง่เสริมบทบาทของสถานศกึษา  
2. ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศกึษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 

และพฒันาสูค่วามเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรูปการศกึษา 
เกณฑ์การรับรองมาตรฐานของสถานศึกษารอบสามระดับการศึกษาขัน้พื น้ฐาน 

ประกอบด้วย การให้คะแนนรายตวับ่งชีพื้น้ฐาน จ านวน 8 ตวับ่งชี ้มีค่าน า้หนักรวม 80 คะแนน  
(ตวับง่ชีท่ี้ 1-4 และตวับง่ชีท่ี้ 6 มีคา่น า้หนกั 10 คะแนน ตวับง่ชีท่ี้ 5 มีคา่น า้หนกั 20 คะแนน และตวับง่ชีท่ี้ 
7-8  มีค่าน า้หนกั 5 คะแนน) ตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ์ มีจ านวน 2 ตวับ่งชี ้มีคา่น า้หนกัรวม 10 คะแนน (แต่
ละตวับง่ชีมี้คา่น า้หนกั 5 คะแนน) และตวับง่ชีม้าตรการส่งเสริม มีจ านวน 2 ตวับง่ชี ้มีคา่น า้หนกัรวม 10 
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คะแนน (แต่ละตวับ่งชีมี้ค่าน า้หนกั 5 คะแนน) ส่วนการค านวณผลการประเมิน จะค านวณผลเป็นราย
ตวับง่ชีแ้ละแยกตามแตล่ะประเภทของตวับง่ชี ้โดยพิจารณาจากคา่เฉล่ียผลการประเมินแตล่ะตวับง่ชี ้ใน
การค านวณทศนิยม ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งท่ีสามมีค่าตัง้แต่ .005 ขึน้ไปให้ปัดขึน้ 
และน าเสนอผลการประเมินในภาพรวมเพ่ือใช้พิจารณาตัดสินและรับรองมาตรฐานคุณภาพของ
สถานศกึษา 

รูปแบบการประเมิน การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีรูปแบบการประเมิน 5 รูปแบบ ดงันี ้(1) การประเมินเชิงปริมาณ ได้แก่ ตวับ่งชีท่ี้ 
2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 และ 6.1  (2) การประเมินเชิงปริมาณและเชิงพัฒนาการ ได้แก่ ตวับ่งชีท่ี้ 1.1, 
5.1 – 5.8 และ 8 (3)การประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ได้แก่ ตัวบ่งชีท่ี้ 1.2 และ 2.2  (4) การ
ประเมินเชิงคณุภาพ ได้แก่ ตวับง่ชีท่ี้ 6.1, 7, 9, 10 และ 12 (5) การประเมินเชิงคณุภาพและการพิจารณา
ผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ (Better) ได้แก่ตวับง่ชีท่ี้ 11  

ระดับคุณภาพของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามมี 5 ระดับ คือ ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน ต้องปรับปรุง พอใช้ ดี และดีมาก ส่วนในการรับรองมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีจะได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาของ สมศ. ในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) จะต้องมีผลการประเมิน ดงันี ้

1.มีผลรวมคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับสถานศึกษา ตัง้แต่ 80.00 
คะแนนขึน้ไป 

2.มีตวับ่งชีอ้ย่างน้อย 10 ตวับ่งชี ้จากทัง้หมด 12 ตวับ่งชี ้ท่ีมีระดบัคณุภาพแต่ละตวั
บง่ชี ้ตัง้แตร่ะดบัดีขึน้ไป 

3.ต้องไมมี่ตวับง่ชีใ้ดอยูใ่นระดบัคณุภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้
พืน้ฐานในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2558 จากฐานข้อมูลของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศกึษา(องค์การมหาชน) สรุปได้ว่ามีสถานศกึษาท่ีรับการประเมิน ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 
28,848 แหง่ สรุปได้ดงันี ้  

1) ผลการประเมินจ าแนกตามผลการรับรองมาตรฐาน สรุปได้ว่าผลการประเมินของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 28,848 แห่ง มีผลได้รับการรับรองมาตรฐาน จ านวน 
21,726 แหง่ (ร้อยละ 75.55) สว่นท่ีไมไ่ด้รับการรับรอง จ านวน 7,122 แหง่ (ร้อยละ 24.45) 

2) ผลการประเมินสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานจ าแนกตามภมูิภาคและระดบั
คณุภาพ พบว่า สถานศึกษาในแต่ละภ ูมิภาคส่วนใหญ่มีผลการประเมินในระด ับดี โดย
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สถานศึกษาในภาคตะวนัออกมีสดัส่วนผลการประเมินในระดบัดีสูงสุด (ร้อยละ 87.31) รองลงมา คือ 
สถานศกึษาในภาคกลาง (ร้อยละ 86.03) 

3) ผลการประเมินสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานจ าแนกตามขนาดและระดบั
คณุภาพ พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ส่วนใหญ่มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดบัดี (ร้อยละ 78.40 – 95.59) โดยสถานศกึษาขนาดใหญ่มีสดัส่วนผลการประเมินระดบั
ดีสงูสดุ (ร้อยละ 95.59) รองลงมา คือ สถานศกึษาขนาดกลาง (ร้อยละ 88.67) สว่นสถานศกึษาท่ีมีผลการ
ประเมินระดบัต้องปรับปรุงและต้องปรับปรุงเร่งด่วนสูงสุด คือ สถานศกึษาขนาดเล็ก (ร้อยละ 0.05 และ 
0.21 ตามล าดบั) 

4) ผลการประเมินสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ าแนกตามตวับ่งชี ้สรุปได้
ดงันี ้

4.1) กลุ่มตัวบ่งชีพื้น้ฐาน จ านวน 8 ตวับ่งชี ้สถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดบัดีและดีมาก โดยตวับ่งชีท่ี้มีจ านวนสถานศึกษาได้รับผลการประเมินในระดบัดีมาก
สงูสดุคือ ตวับง่ชีท่ี้ 2 ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมท่ีพึงประสงค์ (ร้อยละ 90.57) รองลงมา คือ 
ตวับ่งชีท่ี้ 1 ผู้ เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี (ร้อยละ 86.75) ส่วนตวับ่งชีท่ี้มีจ านวนสถานศึกษา
ได้รับผลการประเมินในระดบัต้องปรับปรุงเร่งด่วนมากท่ีสดุ คือ ตวับง่ชีท่ี้ 5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้ เรียน (ร้อยละ 4.00)  

4.2) กลุ่มตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ์ จ านวน 2 ตัวบ่งชี ้สถานศึกษาส่วนใหญ่มีผล 
การประเมินอยู่ในระดบัดีมากทัง้สองตวับ่งชี ้โดยตวับ่งชีท่ี้ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ี
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีจ านวนสถานศึกษาได้รับผลการประเมินในระดับ 
ดีมากสงูสดุ (ร้อยละ 78.89) 

4.3) กลุ่มตวับง่ชีม้าตรการส่งเสริม จ านวน 2 ตวับง่ชี ้สถานศกึษาส่วนใหญ่มี
ผลการประเมินอยู่ในระดบัดีมากทัง้สองตวับ่งชี ้โดยตวับ่งชีท่ี้ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศกึษา มีจ านวนสถานศกึษาได้รับผลการประเมินในระดบัดีมากสงูสดุ (ร้อยละ 
78.51) 

2.2.2 ความเช่ือมโยงของมาตรฐานเพื่ อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

รายการมาตรฐานและตวับง่ชีท่ี้ใช้ในการประเมินคณุภาพภายนอกในแตล่ะรอบ พบวา่บาง
มาตรฐานหรือบางตวับ่งชีจ้ะถูกก าหนดให้มีในทุกรอบของการประเมิน ในขณะท่ีบางมาตรฐานหรือ
บางตวับ่งชี ้จะถูกก าหนดน ามาใช้ในการประเมินเพียงรอบเดียว หรือ 2 รอบ ดงันัน้ เพ่ือให้การจดักลุ่ม
ประเภทของตัวบ่งชีใ้นการพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชีใ้นครัง้นี ้ มีการประเมินท่ีครอบคลุมการจัด
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การศกึษาใน 4 ด้าน ตามท่ีปรากฏในกฎกระทรวง กล่าวคือ ส าหรับการประกนัคณุภาพภายนอก 
ได้ก าหนดไว้ ข้อ 38 ว่าในการประกันคุณภาพภายนอก ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพภายนอก (องค์การมหาชน) ท าการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลกัเกณฑ์ในเร่ืองต่อไปนี ้1) มาตรฐานท่ีว่าด้วยผลการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 2) มาตรฐานท่ีว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 3) 
มาตรฐานท่ีวา่ด้วยการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั และ 4) มาตรฐานท่ีวา่ด้วยการประกนั
คณุภาพภายใน  

โดยสรุปภาพรวมการเช่ือมโยงมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และมาตรฐานเพ่ือ
การประเมินคณุภาพภายนอกทัง้สามรอบ ได้แก่ รอบท่ีหนึ่ง (พ.ศ. 2544-2548) จ านวน 14 มฐ. 53 ตบช. 
รอบท่ีสอง (พ.ศ. 2549-2553) จ านวน 14 มฐ. 60 ตบช. และ รอบท่ีสาม (พ.ศ. 2554-2558) จ านวน 4 มฐ. 
12 ตบช. ดงัปรากฏในตาราง 3 

 
ตาราง 3 การเช่ือมโยงมาตรฐานการศกึษาของชาต ิมาตรฐานประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ีหนึง่ รอบท่ี
สอง และรอบท่ีสาม  
 

มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ 
กฎกระทรวง 

ปี พ.ศ. 2553 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี ้

รอบที่หน่ึง รอบที่สอง รอบที่สาม 
มฐ. 1 
คุณลักษณะ
ของคนไทยที่
พึงประสงค์ 
ทัง้ในฐานะ 
พลเมืองและ
พลโลก 

ผลการจัด
การศึกษา  
(ผู้เรียน) 

มฐ.1 : ผู้ เรียนมีคณุธรรม
จริยธรรมและคา่นิยมที่พงึ
ประสงค์ 

มฐ. 1:ผู้ เรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม และคา่นิยมที่พงึ
ประสงค์ 

ตบช. 2: ผู้ เรียนมี
คณุธรรม จริยธรรมและ
คา่นิยมที่พงึประสงค์ 

 มฐ.4 : ผู้ เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คดิสงัเคราะห์  มี
วิจารณญาณ มีความคดิ
สร้างสรรค์ คดิไตร่ตรอง และมี
วิสยัทศัน์ 

มฐ. 4 : ผู้ เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  คดิสงัเคราะห์   
มีวิจารณญาณมีความคิด
สร้างสรรค์ คดิไตร่ตรอง และมี
วิสยัทศัน์ 

ตบช. 4:  ผู้ เรียนคิด
เป็น ท าเป็น 

  มฐ.5: ผู้ เรียนมีความรู้และทกัษะ
พืน้ฐานที่จ าเป็นตามหลกัสตูร 

มฐ. 5 : ผู้ เรียนมีความรู้และ
ทกัษะที่จ าเป็นตามหลกัสตูร 

ตบช. 5 : ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
ผู้ เรียน 

 

 



  75 

ตาราง 3 (ตอ่) 

 

มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ 
กฎกระทรวง 

ปี พ.ศ. 2553 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี ้

รอบที่หน่ึง รอบที่สอง รอบที่สาม 
  มฐ.6 : ผู้ เรียนมีทกัษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

มฐ. 6 : ผู้ เรียนมีทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และพฒันาตนเอง
อยา่งต่อเน่ือง 

ตบช. 3 : ผู้ เรียนมี
ความใฝ่รู้ และเรียนรู้
ตอ่เน่ือง 

  มฐ.9 : ผู้ เรียนมีทกัษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้และมีเจต
คติที่ดีตอ่อาชีพสจุริต 

มฐ. 7 :ผู้ เรียนมีทกัษะในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้
และมีเจตคติที่ดตีอ่อาชีพ
สจุริต 

 

  มฐ.10 : ผู้ เรียนมีสขุนิสยั สขุภาพ
กายและสขุภาพจิตที่ด ี

มฐ. 2 :ผู้ เรียนมีสขุนิสยั  สขุภาพ
กาย  และสขุภาพจิตที่ด ี

ตบช.1:ผู้ เรียนมี
สขุภาพกายและ
สขุภาพจิตที่ด ี

  มฐ.12 : ผู้ เรียนมีสนุทรียภาพและ
ลกัษณะนิสยัด้านศิลปะ ดนตรีและ 
กีฬา 

มฐ. 3 : ผู้ เรียนมีสนุทรียภาพและ
ลกัษณะนิสยัด้านศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 

 

มฐ. 2 
แนวทางการ
จัดการศึกษา 
มฐ. 3 แนวทาง 
การสร้างสังคม 
แห่งการ
เรียนรู้/ 
สังคมแห่ง
ความรู้ 

การบริหารจดั
การศึกษา 
 

มฐ. 14:  สถานศกึษาสง่เสริม
ความสมัพนัธ์และความร่วมมือ
กบัชมุชนในการพฒันา
การศกึษา 

มฐ. 14 : สถานศกึษาสง่เสริม
ความสมัพนัธ์และความร่วมมือ
กบัชมุชนในการพฒันา
การศกึษา 

ตบช. 9 : ผลการพฒันาให้
บรรลตุามปรัชญา 
ปณิธาน/วิสยัทศัน์ พนัธ
กิจ และวตัถปุระสงค์ของ
การจดัตัง้สถานศกึษา 

 มฐ.13:  สถานศกึษา 
มีการจดัองค์กร/โครงสร้างและ
การบริหารงานอยา่งเป็นระบบ
ครบวงจรให้ บรรลเุป้าหมาย
การศกึษา 

มฐ. 11 : สถานศกึษามีการ
จดัองค์กร โครงสร้างและการ
บริหารงานอยา่งเป็นระบบ
ครบวงจร ให้บรรลเุปา้หมาย
การศกึษา 

 
 
 
 

  มฐ.18:  สถานศกึษามีการจดั
กิจกรรมและการเรียนการสอนที่
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

มฐ.12: สถานศกึษามีการจดั
กิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

ตบช.10 : ผลการ
พฒันาตามจดุเน้นและ
จดุเดน่ที่สง่ผลสะท้อน
เป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศกึษา 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

 

มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ 
กฎกระทรวง 

ปี พ.ศ. 2553 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี ้

รอบที่หน่ึง รอบที่สอง รอบที่สาม 
  มฐ.20:  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า

และมีความสามารถในการ
บริหารจดัการ 

มฐ. 10 : ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
และมีความสามารถในการ
บริหารจดัการ 

ตบช.7: ประสิทธิ 
ภาพ ของการบริหาร
จดัการและการพฒันา
สถานศกึษา 

  มฐ.25: สถานศกึษามีหลกัสตูร
เหมาะสมกบัผู้ เรียนและท้องถ่ินมี
สื่อการเรียนการสอนที่เอือ้ต่อการ
เรียนรู้ 

มฐ. 13 : สถานศึกษามี
หลกัสตูรที่เหมาะสมกบัผู้ เรียน
และท้องถ่ิน มีสื่อการเรียนการ
สอนที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

ตบช. 11 : ผลการ
ด าเนินงานโครงการ
พิเศษเพื่อสง่เสริม
บทบาทของ
สถานศกึษา 

   การจัดการ
เรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

มฐ.22 :  ครูมีความสามารถในการ
จดัการเรียนการสอนอยา่งมี
ประสทิธิภาพและเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั 

มฐ. 9 : ครูมีความสามารถใน
การจดัการเรียนการสอนอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญั 

ตบช.6ประสิทธิผลของ
การจดัการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั 

มฐ.24 : ครู มีคณุวฒิุ/ความรู้ 
ความ สามารถตรงกบังานที่
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

มฐ. 8 : ครูมีคณุวฒิุ/ความรู้ 
ความ สามารถตรงกบังานที่
รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 

 

 การประกัน
คุณภาพ
ภายใน 

 ตบช. 8 : พฒันาการของการ
ประกนัคณุภาพภายใน โดย
สถานศกึษาและต้นสงักัด 

ตบช. 8 : พฒันาการ
ของการประกนั
คณุภาพภายใน โดย
สถานศกึษาและต้น
สงักดั 

    ตบช. 12 : ผลการ
สง่เสริมพฒันา
สถานศกึษาเพื่อ
ยกระดบัมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และ
พฒันาสูค่วามเป็น
เลิศที่สอดคล้องกบั
แนวทางการปฏิรูป
การศกึษา 
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ดงันัน้ เม่ือจัดกลุ่มมาตรฐานการศึกษาใหม่ตามท่ีกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 38 กล่าวคือมาตรฐานท่ีว่าด้วย 1) ผลการจัด
การศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 2) การบริหารจัดการศึกษา 3) การจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้ เ รียนเป็นส าคญั  และ 4) การประกันค ุณภาพภายใน พบว่า ตวับ ่งชีที้ ่ถ ูก
ก าหนดน ามาใช้ในการประเมินทัง้ 3 ครัง้ เป็นดงันี ้คือ 1) ด้านผลการจดัการศกึษา มีจ านวน 5 ตวับง่ชี ้ 
2) ด้านการบริหารจดัการศึกษา จ านวน 4 ตวับ่งชี ้ 3) การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
จ านวน 1 ตวับ่งชี ้ ส่วน  4) ด้านการประกันคณุภาพภายใน ไม่มีจ านวนตวับ่งชีท่ี้ใช้ร่วมกันครบทัง้สาม
ครัง้ ดงันัน้ ในการศกึษาพฒันาการด้านคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากผลการประเมินคณุภาพ
การศกึษาทัง้สามครัง้ และพิจารณาเฉพาะตวับง่ชีท่ี้ถกูน ามาใช้ในการประเมินคณุภาพการศึกษา
ครบทกุครัง้ 

2.3 งานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

เน่ืองจากการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นภารกิจท่ีระบุไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และ
กฎกระทรวงการประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ท่ีสถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการ โดย
ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศกึษาทกุระดบั  ต้องประกอบด้วย การประเมินคณุภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคณุภาพ
การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการประกัน
คณุภาพภายในอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปีโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ด้วยการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต้นสงักัดและการมีส่วนร่วมของชมุชน ดงันัน้ จึงมีผู้สนใจศึกษาวิจยั งานวิจยั โดยสรุป 
ดงันี ้ 
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2.3.1 งานวิจัยเก่ียวกับปัญหาของการประกันคุณภาพภายใน  
 

ตาราง 4 งานวิจยัเก่ียวกบัปัญหาของการประกนัคณุภาพภายใน 
 
ผู้ วิจัย(ปี พ.ศ.) วัตถุประสงค์หลัก กลุ่มเป้าหมาย ขอค้นพบจากผลการวิจัย 
วาลิช ลีทา   
(2559 ) 

สภาพปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 6 

ผู้บริหาร และครู ใน
สถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 6 

ปัญหาส าคญัการด าเนินการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาแตล่ะด้าน มีดงันี ้ 
1. ด้านการวางแผนเตรียมการปัญหาส าคญั 

ได้แก่ ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการ
วางแผน  

2. ด้านการด าเนินการปฏิบตัิตามแผน ได้แก่ 
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามปฏิทินการ
ปฏิบตัิงาน  

3. ด้านการก ากับตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ ขาดระบบและความไม่จริงจงัของ
คณะกรรมการประกนัคณุภาพ และ 

4. ด้านการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการ 
ได้แก่ ขาดงบประมาณและความร่วมมือ
จากผู้ปกครองและชมุชน 

ว่าที่ ร.ต.ธนุ  
วงษ์จินดา 
(2556) 

ศึ ก ษ า ส ภ าพ ปั จ จุ บั น 
ปัญหาการด าเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
เพื่อจัดท าร่างข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อพัฒนาระบบ
ก า รป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
ภายในของสถานศกึษา 

สถานศกึษาสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 2 

1. บุคลากรในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และ
สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดแนวทางใน
การพัฒนาและการขับเคลื่อนระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
อยา่งตอ่เน่ือง  

2. ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา
ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษาอยา่งจริงจงั  
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
ผู้ วิจัย(ปี พ.ศ.) วัตถุประสงค์หลัก กลุ่มเป้าหมาย ขอค้นพบจากผลการวิจัย 
จันทร  
เพชรบูรณ์ 

(2556) 

ศกึษาปัญหาเก่ียวกบั
ระบบประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐาน สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาก าแพงเพชร 

เขต 1 และเขต 2 

ผู้บริหาร และครู ใน
สถานศกึษา สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษา

ก าแพงเพชร เขต 1 
และเขต 2 

1. ปัญหาที่พบคือ การก ากับ ติดตามการ
ตรวจสอบคณุภาพการศึกษาไม่เป็นไป
ตามแผนและไมเ่ป็นระบบ  

2. ประเด็นที่มีความต้องการ ในภาพรวม 
มากที่สดุ ได้แก่  
1) การพัฒนาผู้ บริหารและครูให้เห็น

ความส าคัญ ของการประเมิ น
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา  

2) ผู้ บริหารและครูด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดยถือ
เป็นวฒันธรรมองค์กร และ  

3) การด า เนิ นการจัดท า รายงาน
ประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน คู่มือ/แนวปฏิบัติ
ใน การปฏิ บั ติ งานต ามระบบ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศกึษา  

กนกกรณ์  
ทองไพจิตร์ 

(2556) 

ศกึษาสภาพ ปัญหาและ
แนวทางพฒันาการประกนั
คณุภาพการศกึษา ภายใน
โรงเรียนสาธิต “พิบลู
บ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยั
บรูพา* 

ผู้บริหาร และครู ใน
โรงเรียนสาธิต “พิบลู
บ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยั
บรูพา 

ปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างไม่
มีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาใน
เร่ือง 
1. การเก็บรวบรวมข้อมลูไม่เป็นระบบ และ

ไมเ่ป็นปัจจบุนั  
2. การสื่อสารที่ไมช่ดัเจน  
3. ขาดแบบแผนทีแ่น่นอนเน่ืองจากเกณฑ์

การประเมินของ สมศ. มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
ผู้ วิจัย(ปี พ.ศ.) วัตถุประสงค์หลัก กลุ่มเป้าหมาย ขอค้นพบจากผลการวิจัย 

นิวัติ เชียงแรง 

(2556) 

ศึกษาการด าเนินงานการ

ประกั นคุณภาพภายใน

สถานศกึษา สงักดัส านกังาน 

เขตพื น้ที่การศึกษามัธยม 

ศกึษา เขต 36 

ผู้ บ ริ ห า ร  แ ล ะ ค รู 

ส ถ านศึ ก ษ า  สั งกั ด

ส านั ก งาน เข ตพื ้น ที่

การศึกษามัธยม ศึกษา 

เขต 36 

ปัญหาที่พบมาก คือ  

1. สถานศึกษาไม่มีการจัดระบบสารสนเทศ

เพื่ อ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น

สถานศกึษา  

2. ครูและบคุลากรมีสว่นร่วมในการด าเนินงาน

ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาน้อย 

วรเศรษฐ์  

อรรถรวีวัฒน์ 

และ ธนีนาฏ  

ณ สุนธร 

(2555) 

ศึ กษ าปั ญ หาและแนว

ทางแก้ไขการด าเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรี ยนป ระถมศึ กษ า 

อ า เภ อ สี คิ ้ ว  จั ง ห วั ด

นครราชสีมา 

ผู้ อ านวยการและครูจาก

โรงเรียนประถมศึกษา 

อ า เภ อสี คิ ้ว จั งห วั ด

นครราชสีมา ที่ ไม่ผ่าน

การรับรองในการประเมิน

ภายนอกในรอบที่ สอง 

จาก สมศ. 

1) ปัญหาการด าเนิ นการประกันคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอ สีคิว้ 

จังหวัดนครราชสีมาในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง  

2) แนวทางแก้ไขปัญหาการด าเนินการประกัน

คณุภาพการศกึษา  

(1) ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน ควรมี

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจการ

ประกั นคุณ ภาพการศึ กษ าให้ กั บ

บคุลากรอยา่งมีประสิทธิภาพ  

(2) ด้ านการด าเนิ นการตามแผน ควร

สนับสนนุงบประมาณและทรัพยากรใน

การด า เนิ น การป ระกั น คุ ณ ภ าพ

การศกึษา  

(3) ด้านการตรวจสอบประเมินผล ควร

จัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติ งานในการ

ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

อยา่งเป็นระบบ  

(4) ด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุง

งาน ควรใช้ผลการประเมินมาวางแผน

ปรับปรุงพัฒนาการประกันคุณภาพ

การศกึษา ในปีการศกึษาตอ่ไป 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
ผู้ วิจัย(ปี พ.ศ.) วัตถุประสงค์หลัก กลุ่มเป้าหมาย ขอค้นพบจากผลการวิจัย 
สินฤทยั 
ใจนันต๊ะ 

(2555) 

ศึกษากระบวนการบริหาร 
งานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนวัง
เหนือวิทยา ส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 35 

ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู  แ ล ะ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษา ในโรงเรียน
วงัเหนือวิทยา 

ปัญหาที่พบคือ ผู้ ที่ เก่ียวข้องขาดความ
เข้าใจในบทบาทของตนเองเก่ียวกับการ
ด า เนิ น งานป ระกั น คุณ ภ าพภ าย ใน
สถานศกึษา 

มันทนา เบญ็ชา 

(2555) 
ศึกษาการปฏิบัติงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา

ของค รู ปฏิ บั ติ การสอน 

หัวหน้ างานวิ ชาการ และ

ผู้ บริหารสถานศึ กษา ใน

โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา อ าเภอแม่สรวย 

จงัหวดัเชียงราย 

ผู้ บริหาร ครูหัวหน้างาน

วิ ช าก าร แล ะค รู  ใน

โรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึ กษา อ าเภอแม่

สรวย จงัหวดัเชียงราย  

ปัญหาอปุสรรคที่พบ คือ  
1. สถานศึกษายังไม่ชัดเจนในการก าหนด
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษา 

และแนวทางการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นได้สว่น

เสียในการจดัการศกึษา 
2. ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องขาดความรู้ความเข้าใจและ
เข้ามามีบทบาทน้อยในการก าหนดมาตรฐาน

การศกึษา  

โยธกา ชุ่มใจ 

(2555) 
ศกึษากระบวนการบริหารงาน

ระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึ กษา ของ

โรงเรี ยนขยายโอกาสใน 

อ าเภอแจ้ห่ม ส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถม ศกึษา

ล าปาง เขต 3 

ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู  แ ล ะ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

สถานศึกษาของโรงเรียน

ขยายโอกาสใน อ าเภอแจ้

ห่ม ส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถม ศึกษา

ล าปาง เขต 3  

ปัญหาที่พบโดยทัว่ไปเก่ียวกับการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขยาย

โอกาสทางการศกึษา คือ บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

ผู้ปกครอง องค์กรชุมชน และผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสีย ขาดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 
ผู้ วิจัย(ปี พ.ศ.) วัตถุประสงค์หลัก กลุ่มเป้าหมาย ขอค้นพบจากผลการวิจัย 
อัญชลี  

อินทกาโมทย์ 

(2554) 

ศึ ก ษ ากา รด า เนิ น งาน

ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของโรงเรียนบน

พืน้ที่ดอยอ่างขาง จังหวัด

เชียงใหม ่

ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู แ ล ะ

บุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการสถานศึกษา 

ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น

คุณภาพภายใน และ

ศึกษานิเทศก์ประกัน

คณุภาพ  

ปัญหาในการด าเนินงานคือ  
1. มีการสับเปลี่ยนโยกย้ายบ่อยท าให้ขาด

ความตอ่เน่ืองในการปฏิบตัิงาน 
2. ขาดความชดัเจนในการแตง่ตัง้คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพภายใน และขาดการ

ประสานงานที่ดี  
3. ด้านการด าเนินการบางส่วนยังไม่เป็น

ระบบ เชน่ การจดัท าคูมื่อประกนัคณุภาพ

ภายใน 
4. ขาดการน าผลการปฏิบตัิไปปรับปรุงในแต่

ละงาน  
5. ด้านการรายงาน มีการจดัท ารายงานการ

ประเมินตนเอง แต่ขาดการเผยแพ ร่

รายงานผลการพฒันาคณุภาพการศึกษา

ประจ าปีสูส่าธารณชน  

พิเชฐ ฟองศรี 

(2553) 
ศึกษาการด าเนินงานการ

ประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษาที่เปิดสอนช่วง

ชัน้ที่  4 สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาล าพูน 

เขต 2 

ผู้ บ ริหาร และค รู  ใน

ส ถ า น ศึ ก ษ า สั ง กั ด

ส านั ก งาน เข ตพื ้น ที่

การศกึษาล าพนู เขต 2 

ปัญหาที่พบ คือ บุคลากรในสถานศึกษา

ขาดความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือ

ในการด า เนิ น งานตามระบบป ระกัน

คณุภาพภายใน 

 
กล่าวโดยสรุปปัญหาการด าเนินงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ส่วนใหญ่ คือ ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คณุภาพการศกึษา มีการสบัเปล่ียนโยกย้ายผู้บริหารบอ่ยท าให้ขาดความตอ่เน่ืองในการปฏิบตังิาน 
สถานศกึษาไม่มีการจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา และครูและ
บคุลากรควรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาน้อย และ บคุลากรใน
สถานศกึษาขาดความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือในการด าเนินงานตามระบบประกนัคณุภาพ
ภายใน 
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2.3.2 งานวิจัยเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

 
ตาราง 5 งานวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การด าเนินงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
 
ผู้ วิจัย  
(ปี พ.ศ.) 

วัตถุประสงค์หลัก กลุ่มเป้าหมาย สรุปปัจจัยที่ส่งผลผลต่อการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 

เทวัน เงาะ

เศษ และ 

หรัิญ ประสาร

การ 
(2560) 

ศกึษาระดบับจัจยัที่
สง่ผลตอ่การด าเนินงาน
การประกนัคณุภาพ
การศกึษาของโรงเรียน
มธัยมศกึษาในจงัหวดั
กระบี่ สงักดัส านกังาน 
เขตพืน้ที่การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 13 

ผู้บริหารและครู
โรงเรียนมธัยมศกึษา
ในจงัหวดักระบี่ สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 13  

ปัจจยัด้านภาวะผู้ น า ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจยัด้าน
เทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร และปัจจัยด้านความ
ผูกพันต่อองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
ด าเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษา  

วินัย ป้อมค า 

(2556) 
ศกึษาปัจจยัที่มีอิทธิพล
ตอ่ประสทิธิผลการบริหาร
ระบบประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาของ
โรงเรียนในสงักดั
ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานเขต
ภาคเหนือ  

ผู้บริหาร ครูวิชาการ 
และผู้ทรงคณุวฒิุ ของ
โรงเรียนในสงักดั
ส านกังาน
คณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน
เขตภาคเหนือ 

1. ปัจจยัที่มีอิทธิพลทางตรงตอ่ประสิทธิผลการบริหาร
ระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษามี 4 ปัจจยั 
คือ ปัจจยัพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
สถานศกึษา ปัจจยับรรยากาศองค์กร ปัจจยัภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา และแรงจงูใจใฝ่
สมัฤทธ์ิของผู้บริหารสถานศกึษามีอิทธิพลทางตรง
ตอ่ประสิทธิผลการบริหารระบบประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา  

2. ปัจจยัที่มีอิทธิพลทางอ้อม พบวา่ พฤติกรรม  
การบริหารของผู้บริหาร และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของ
ผู้บริหารมีอิทธิพลทางอ้อมตอ่ประสิทธิผลการ
บริหารระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาโดย
ผ่านบรรยากาศองค์กร  

4. ผลการวิเคราะห์และตรวจสอบความกลมกลืนของ
แบบจ าลองทฤษฎี พบวา่ มีโครงสร้างความสมัพนัธ์
เชิงสาเหตขุองประสิทธิผลการบริหารระบบประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา มีความสอดคล้องกบั
ข้อมลูเชิงประจกัษ์  

5. ปัจจยัทัง้หมดอธิบายประสิทธิผลการบริหารระบบ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ได้ร้อยละ 86  
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 
ผู้ วิจัย  
(ปี พ.ศ.) 

วัตถุประสงค์หลัก กลุ่มเป้าหมาย สรุปปัจจัยที่ส่งผลผลต่อการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 

เอือ้งฟ้า บัว
ชุม และคณะ 

(2557) 

ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลตอ่
การด าเนินงานการ
ประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษาสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 33 

ผู้บริหาร และครูใน
สถานศกึษาสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยม 

ศกึษา เขต 33  

การด าเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน
สถานศกึษา พบวา่  
1. ผู้บริหารและครู มีการด าเนินงานการประกนั
คณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา โดยรวมและ
รายด้านอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยัด้านภาวะผู้น า ด้าน
โครงสร้างองค์การ ด้านเทคโนโลยี ด้านการ
ติดตอ่สื่อสาร และด้านความผกูพนัตอ่องค์การ มี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการด าเนินงานการประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

2. ตวัแปรที่สามารถพยากรณ์การด าเนินงานการประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษา มีคา่สมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์เทา่กบั .778 มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.01 มีความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 60.00  

ณฐมนวรรณ  
ศิริสุขชัยวุฒ  
(2552) 

ปัจจยัที่สง่ผลตอ่
คณุภาพของระบบ
ประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
ที่รับการรับรอง
มาตรฐานการศกึษา ใน
เขตภาคเหนือตอนลา่ง 

ผู้บริหาร ครู/บคุลากรที่
เก่ียวข้องกบัการ
ประกนัคณุภาพภายใน 
และประธานกรรมการ
สถานศกึษา ใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ที่มีผลการประเมิน
คณุภาพภายนอกรอบ
ที่สอง จาก สมศ. ในปี

การศกึษา 2549 – 
2550) ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน
การศกึษาในเขต 
ภาคเหนือตอนลา่ง  

ปัจจยัที่มีอิทธิพลโดยรวมตอ่คณุภาพของระบบประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมากที่สดุ ได้แก่ 
ปัจจยัด้านกระบวนการ ปัจจยัด้านบคุลากร และปัจจยั
ด้านทรัพยากร 
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จากการศึกษาวิจัยดงักล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษามีหลายประการ อาทิ ปัจจัยพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
ปัจจยัภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาและแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิของผู้บริหารสถานศึกษา และปัจจัย
บรรยากาศองค์กรมีอิทธิพลทางตรงตอ่ประสิทธิผลการบริหารระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
และปัจจยัอ่ืน  ๆอาทิ ปัจจยัด้านภาวะผู้น า ปัจจยัด้านโครงสร้างองค์การ ปัจจยัด้านเทคโนโลยี ปัจจยัด้าน
การตดิตอ่ส่ือสาร และปัจจยัด้านความผกูพนัตอ่องค์การ ก็มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการด าเนินงาน
การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  

 
ตอนที่ 3 โมเดลโค้งพัฒนาการ 

3.1 แนวคิดและความเป็นมาของการวัดการเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาการ  
ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ปัญหาวิจัยส่วนใหญ่จะเป็น

การศกึษาถึงพฒันาการหรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ การตอบปัญหาวิจยัดงักล่าวจึงจ าเป็นต้อง
ใช้วิธีการวิจยัที่มีการเก็บข้อมูลระยะยาว (Longitudinal Data) หรือการเก็บข้อมูลโดยการวดัซ า้ 
(Repeated Measurement) จากกลุ่มตวัอย่างกลุม่เดิมโดยใช้เคร่ืองมือชดุเดิม ส าหรับจดุมุ่งหมาย
ในการวิจยัเพ่ือตอบปัญหาวิจัยเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงนัน้แบ่งได้เป็น 2 ประการ ประการแรก 
เพื ่อการว ัดและการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง (Measure and Analysis of Change) โดยจะ
ศกึษาถึงปริมาณการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง และวิเคราะห์ว่าตวัแปรใดเป็นสาเหตท่ีุ
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ประการที่สอง เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตวัแปรต้นและตวัแปรตามในการวดัแตล่ะครัง้หรือไม ่(นงลกัษณ์ 
วิรัชชยั, 2542) 

คะแนนการเปล่ียนแปลง (Change Score) เป็นปริมาณท่ีได้จากการเปรียบเทียบกับ
ผลการวดัตัง้แต่สองครัง้ขึน้ไป คะแนนการเปล่ียนแปลงมีช่ือเรียกแตกต่างกนัไปตามลกัษณะการ
วิเคราะห์และจ านวนครัง้ในการวดั ได้แก่ คะแนนเพิ่ม (Gain Score) คะแนนพฒันาการ (Growth 
Score) คะแนนความแตกต ่าง (Difference Score) เป็นต้น  คะแนนเพิ ่ม เป็นคะแนนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีได้จากการวดัก่อนและหลงัการเรียนรู้ ซึ่งมีผู้ เสนอวิธีการวิเคราะห์ไว้หลายวิธี ส่วน
วิธีการวัดแบบดัง้เดิมจริง ๆ จะเรียกช่ือเฉพาะว่า คะแนนความแตกต่าง เป็นคะแนนท่ีได้จาก
ผลต่างของคะแนนท่ีวดัก่อนและหลัง ส่วนคะแนนพัฒนาการ (growth score) เป็นปริมาณท่ีได้
จากการเปรียบเทียบผลการวดัตัง้แต่ 2 ครัง้ขึน้ไป โดยมีการเรียกช่ือท่ีแตกตา่งกันไป เช่น คะแนน
เพิ่ม (gain score) เป็นช่ือท่ีใช้เรียกคะแนนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัก่อนและหลงัการ
เรียนรู้ คะแนนความแตกต่าง (difference score) เป็นช่ือท่ีใช้เรียกเม่ือมีการวดัโดยใช้วิธีวดัแบบ
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ดัง้เดิม (สมถวิล  วิจิตรวรรณ, 2548; สุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช, 2552; กอบชัย โพธินาแค, 2558 
และ องอาจ นยัพฒัน์, 2554) 

ในการศึกษาเก่ียวกับการวดัคะแนนพัฒนาการ จ าเป็นจะต้องระบุรูปแบบของการ
เปล่ียนแปลง เน่ืองจากพฒันาการอาจจะเป็นบวกหรือลบ อาจจะเป็นเส้นตรงหรือไม่เป็นเส้นตรงก็
ได้  (Acock, 2000) คะแนนพัฒนาการจากการวัดระยะยาวรายบุคคลจะมีแบบแผนการ
เปล่ียนแปลงท่ีแตกต่างกัน บางคนมีแนวโน้มเป็นแบบเส้นตรง บางคนมีแนวโน้มเป็นแบบไม่ใช่
เส้นตรง แตเ่ม่ือน ามาพิจารณาในภาพรวมเป็นกลุ่มและรายบคุคลร่วมกนั จ าแนกลกัษณะของการ
เปล่ียนแปลงได้เป็น 5 แบบ ได้แก่ 

1. พฒันาการเชิงเส้นตรง (Straight Line Growth) คือ คะแนนของกลุ่มผู้สอบ
ส่วนใหญ่มีลักษณะเพิ่มขึน้ในอัตราค่อนข้างสม ่าเสมอ พัฒนาการจะมีค่าเป็นบวก ถ้าคะแนนลดลง
ค่อนข้างสม ่าเสมอ พัฒนาการจะมีค่าเป็นลบ ดงันัน้น า้หนักองค์ประกอบของอัตราพฒันาการ (Slope) 
ก าหนดด้วยเมทริกซ์ของเวลาเชิงเส้นตรง 

2. พฒันาการที่ไม่ใช่เส้นตรง (Non-Linear Growth) คือ พฒันาการของกลุ่ม
ส ่วนใหญ่มีลักษณะกระเพ่ือม เช่น บางครัง้เพิ่มขึน้ ลดลง หรือเพิ่มขึน้ในอัตราไม่สม ่าเสมอ โค้ง
พฒันาการลกัษณะนี ้น า้หนกัองค์ประกอบของอตัราพฒันาการ (Slope) ก าหนดด้วยเมทริกซ์ของเวลาท่ี
ไมใ่ชเ่ส้นตรง  

3. พัฒนาการรายบุคคลไม่ต่างกัน (No Individual Difference in Growth) คือ คะแนน
การวดัตลอดทุกครัง้ของแต่ละคนมีลักษณะขนานกัน (Parallel Stability) ท าให้ไม่มีความแปรปรวนของ
พฒันาการ นัน่คือ ความแปรปรวน (Variance) ของอตัราพฒันาการ (Slope) เท่ากับศนูย์ซึ่งเป็นไปได้ทัง้
แบบแผนเส้นตรงและไมใ่ชเ่ส้นตรง 

4. ล าดบัท่ีรายบุคคลไม่เปล่ียนแปลง (No Change in Rank Order) คือ คะแนนการวดั
ตลอดทกุครัง้ระหว่างกลุ่มมีล าดบัเหมือนเดิมทกุครัง้ แตช่่วงห่างของคะแนนในกลุ่มแตล่ะครัง้ต่างกัน มี
ลกัษณะกระจายออก (Monotonic Stability or Fan Spread) นัน่คือ ความแปรปรวนของคะแนนการวดัครัง้
หลงัมีมากกวา่ครัง้แรก ๆ  ซึง่เป็นไปได้ทัง้แบบแผนเส้นตรงและไมใ่ชเ่ส้นตรง 

5.  ไม่มีค่าเฉล่ียของพัฒนาการ (No Mean Growth) คือ คะแนนการวดัตลอดทุกครัง้
ของกลุ่มมีลักษณะทัง้เพิ่มขึน้ ลดลง หรือ คงท่ี นั่นคือ คนเก่งอาจมีแนวโน้มคะแนนต ่าลง และ
ขณะเดียวกนัคนไม่เก่งก็อาจมีแนวโน้มคะแนนสงูขึน้ ท าให้คา่เฉล่ียของพฒันาการของกลุ่มเป็นศนูย์ นัน่
คือ คา่เฉล่ีย (Mean) ของอตัราพฒันาการ (Slope) เท่ากบัศนูย์ ซึง่เป็นไปได้ทัง้แบบแผนเส้นตรงและไม่ใช่
เส้นตรง ตวัอยา่งแบบแผนของพฒันาการ 5 รูปแบบ ดงัแสดงในภาพประกอบ 5 
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1.  พฒันาการเชิงเส้นตรง  
(Straight Line Growth) 
 

2.  พฒันาการท่ีไมใ่ชเ่ส้นตรง  
(Non-Linear Growth) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.  พฒันาการรายบคุคลไมต่า่งกนั  
(No Individual Difference in Growth) 

 
4.  ล าดบัท่ีรายบคุคลไม่เปล่ียนแปลง  
(No Change in Rank Order) 

 
 
 
 
 
 

5.  ไมมี่คา่เฉล่ียของพฒันาการ 
(No Mean Growth) 

ภาพประกอบ 5 แบบแผนของพฒันาการ (Growth Pattern) 5 รูปแบบ  
ท่ีมา:  กตัแมน (Gottman, 1995; อ้างถึงใน นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2552) 
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จากแบบแผนการเปล่ียนแปลงทัง้  5 แบบนี ้สามารถจัดกลุ่มของแบบแผนการ
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ แบบแผนการเปล่ียนแปลงท่ีมีแนวโน้มเป็นแบบเส้นตรง และแบบ
แผนการเปล่ียนแปลงท่ีมีแนวโน้มไมเ่ป็นแบบเส้นตรง  

วิธีการวดัคะแนนพฒันาการเป็นเร่ืองท่ีนกัวิจยัและนกัวดัผลให้ความสนใจและศกึษา 
โดยมีการพัฒนาแนวคิดต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลาหลายปี เร่ิมจากการศึกษาของ  Thorndike และ 
Thomson ในปี 1924 เป็นต้นมา โดยการวดัพัฒนาการในระยะแรกเรียกว่า การวดัคะแนนความ
เปล่ียนแปลง (change score) ตอ่มานกัวิจยัตา่งมุ่งพฒันาสตูรสาหรับประมาณคา่คะแนน ความ
เปล่ียนแปลงของกลุ่มตวัอย่างเป็นรายบคุคล จนกระทัง่ในปี 1962 Chester Harris ได้จดัให้มีการ
ประชุมสัมมนาเร่ือง การวัดความเปล่ียนแปลง และมีการจัดเผยแพร่หนังสือช่ือ  problems in 
measuring change ซึ่งนับว่าเป็นการรวบรวมความรู้เก่ียวกับการวัดคะแนนพัฒนาการเป็นครัง้แรก 
(Gottman J. M, 1995; อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) จากนัน้เป็นต้นมาก็มีการพัฒนาและ
น าเสนอวิธีการวดัต่าง ๆ มากมาย ซึ่งจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่า แนวคิดของวิธีการ
วดัคะแนนพฒันาการแบ่งออกได้เป็น 2 แนวคิด ได้แก่ การวดัคะแนนพฒันาการแบบดัง้เดิม และ
การวดัคะแนนพฒันาการแนวใหม่ หากมีความเข้าใจในแนวคิดและวิธีการวดัรูปแบบท่ีหลากหลาย
จะช่วยให้สามารถเลือกวิธีการวัดท่ีเหมาะสมและได้ผลการวัดท่ีมีความถูกต้อง  ซึ่งผู้ วิจัยจะได้
น าเสนอรายละเอียดการวดัการเปล่ียนแปลงทัง้สองกลุม่ตอ่ไป 

3.2 การวัดการเปล่ียนแปลงแบบดัง้เดมิ  
การวดัการเปล่ียนแปลงแบบดัง้เดิม (Classical Methods for Measuring Change) 

เป็นการวดัท่ีมีการเก็บข้อมลู 2 ครัง้ (Two Waves) เท่านัน้ ค าว่า Wave เป็นศพัท์เฉพาะของการวดั
การเปล่ียนแปลงระยะยาว หมายถึง จ านวนครัง้การวดั กล่าวคือ เป็นการวดัการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึน้ก่อนและหลังการเรียนรู้ การวดัการเปล่ียนแปลงในลักษณะดงักล่าวเกิดจากแนวคิดท่ีว่า 
เม่ือบุคคลเกิดการเรียนรู้ บุคคลจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ การวดัการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้จึงเป็นการวดัความแตกต่างของพฤติกรรมระหว่างก่อนการเรียนรู้และหลงั
การเรียนรู้ (Willett, 1994) การวัดการเปล่ียนแปลงแบบดัง้เดิมมีวิธีการวัดท่ีส าคญั ได้แก่ วิธีหา
คะแนนความแตกต่าง (Difference Score) วิธีหาคะแนนการเปล่ียนแปลงส่วนท่ีเหลือ (Residual 
Change Score) วิธีหาคะแนนการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นอิสระจากคะแนนก่อนเรียน (Base-Free 
Measurement of Change) วิธีประเมินค่าคะแนนการเปล่ียนแปลงท่ีแท้จริงของลอร์ด (Lord’ s  
Estimated True Gain Score) วิธีหาคะแนนเพิ่มสัมพันธ์ (Relative Gain Score) และวิธีการวัด
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การเปล่ียนแปลงการเรียนรู้โดยขจดัอิทธิพลเพดาน (Ceiling Effect) ส าหรับวิธีการวดัแตล่ะวิธีนัน้
ยงัคงพบวา่มีข้อจ ากดัดงัท่ีจะเสนอตอ่ไปนี ้

1) วิธีหาคะแนนความแตกต่าง (Difference Score) เป็นวิธีการวัดการเปล่ียนแปลงจาก
ผลตา่งของคะแนนการวดัครัง้หลงักบัคะแนนการวดัครัง้แรก นบัเป็นวิธีเร่ิมแรกท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย 
เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีง่ายและสะดวก แต่ก็มีข้อบกพร่องสรุปได้ส่ีประการ คือ ประการแรกความเท่ียงของ
คะแนนความแตกตา่งมีคา่ต ่า ประการท่ีสอง สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนความแตกตา่งกบัคะแนนการ
วดัครัง้แรกมีแนวโน้มเป็นลบ กล่าวคือ นกัเรียนท่ีได้คะแนนสงูในการวดัครัง้แรกจะแนวโน้มท่ีจะได้
คะแนนความแตกตา่งต ่าซึ่งขดักบัสภาพความเป็นจริง (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542) ประการท่ีสาม คะแนน
ความแตกตา่งเกิดปัญหาเร่ืองอิทธิพลเพดาน (Ceiling Effect) กล่าวคือ ผู้ ท่ีได้คะแนนสงูในการวดัครัง้แรก
จะมีโอกาสน้อยมากท่ีจะได้คะแนนเพิ่มสงู เพราะคะแนนในครัง้แรกท่ีท าได้เกือบจะเท่าคะแนนเต็มแล้ว 
ประการที่สี ่ก็ค ือ วิธีนี ไ้ม ่ใส ่ใจก ับความคลาดเคลื่อนในการวดัซึ ่งจะมีผลท าให้เกิดความ
คลาดเคล่ือนในการประมาณคา่ตวัแปรได้  

2) วิธีหาคะแนนการเปล่ียนแปลงส่วนท่ีเหลือ (Residual Change Score) วิธีการ
วดัการเปล่ียนแปลงวิธีนีใ้ช้การวิเคราะห์ถดถอย คะแนนการเปล่ียนแปลงจงึเป็นผลมาจากผลตา่งระหวา่ง
คะแนนการวัดครัง้หลังกับคะแนนการท านายครัง้หลังท่ีมีคะแนนการวัดครัง้แรกเป็นตัวท านาย วิธี
ดังกล่าวท าให้การประมาณค่าการเปล่ียนแปลงไม่มีความคงเส้นคงวา (Inconsistent Estimates of 
Change) (Raykov, 1993)  

3) วิ ธีหาคะแนนการเปล่ียนแปลงท่ี เป็นอิสระจากคะแนนก่อนเรียน (Base Free 
Measurement of Change) วิธีการนี มี้ ข้อบกพร่องในส่วนท่ีความคลาดเคล่ือนของคะแนนการ
เปล่ียนแปลงมีแนวโน้มท่ีจะมีคา่มากกว่าความคลาดเคล่ือนของคะแนนการเปล่ียนแปลงท่ีได้จากวิธีหา
คะแนนความแตกตา่งและวิธีหาคะแนนการเปล่ียนแปลงสว่นท่ีเหลือ  

4) วิธีประมาณค่าคะแนนการเปล่ียนแปลงท่ีแท้จริงของลอร์ด (Lord’ s Estimated True 
Gain Score) วิธีนีส้ามารถท าให้ผู้ ท่ีได้คะแนนครัง้แรกสงูจะได้คะแนนสงูกว่าผู้ ท่ีได้คะแนนครัง้แรกต ่า แต่
ก็มีข้อบกพร่อง คือ คะแนนการเปล่ียนแปลงท่ีได้จากวิธีนีจ้ะแคบกว่าวิธีการหาคะแนนความแตกต่าง 
(Rogasa, & Saner, 1995; Willet, 1994, และ สนุทรพจน์ ด ารงพานิช, 2552)  

5) วิธีการหาคะแนนการเปล่ียนแปลงสัมพันธ์ (Relative Gain Score) วิธีการดังกล่าวนี ้
น าเสนอโดย ศิริชยั กาญจนวาสี ในปี ค.ศ. 1989 แม้ว่าวิธีนีจ้ะสามารถขจัดปัญหาเร่ืองอิทธิพลเพดาน
และปัญหาการถดถอยเข้าสู่ส่วนกลางได้ แต่ก็มีข้อบกพร่องคือยังไม่มีวิธีประเมินค่าความเท่ียงของ
คะแนนการเปล่ียนแปลง  
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6) วิธีการวดัการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้โดยขจดัอิทธิพลเพดาน (Ceiling Effect) 
วิธีนีถ้กูพฒันาขึน้โดย อรุณี อ่อนสวสัดิ์ (2537) ถึงแม้ว่าวิธีนีจ้ะมีคา่ความเท่ียงสงูกว่าคา่ความเท่ียงของ
คะแนนเพิ่มและวิธีคะแนนความแตกตา่ง และวิธีของลอร์ด แตก็่ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ กล่าวคือยงั
ไม่มีหลกัฐานเพียงพอท่ีจะยืนยนัได้ว่าความเท่ียงของคะแนนการเปล่ียนแปลงของวิธีการกล่าวมีค่าสูง
กวา่ความเท่ียงของคะแนนการเปล่ียนแปลงท่ีได้ 

จากข้อจ ากัดดงักล่าวจะเห็นได้ว่าการวดัการเปล่ียนแปลงแบบดัง้เดิมมีข้อบกพร่อง
โดยสรุปได้สามประการ ได้แก่ ประการแรก การวดัการเปล่ียนแปลงท่ีมีการวดัเพียง 2 ครัง้ ยงัให้
สารสนเทศเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงไม่เพียงพอ คือ สามารถหาค่าคะแนนการเปล่ียนแปลงและ
อตัราการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ในรูปสมการเส้นตรง แตไ่ม่สามารถบอกวิถีการเปล่ียนแปลง (Trajectory) 
หรืออตัราการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ในรูปสมการเส้นโค้งได้ ประการท่ีสอง เน่ืองจากวิธีการหาคะแนน
การเปล่ียนแปลงด้วยวิธีดัง้เดิมแต่ละวิธียังมีข้อจ ากัดของแต่ละวิธี จึงต้องพิจารณาข้อจ ากัดของ 
แต่ละวิธีก่อนน าไปใช้ ข้อจ ากัดท่ีส าคัญประการหนึ่ง คือ ค่าความเท่ียงของคะแนน การ
เปล่ียนแปลงมีค่าต ่า และ ประการท่ีสาม การวัดการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการแบบดัง้เดิมยงัไม่
สามารถประมาณค่าความ คลาดเคลื่อนในการวัดได้ จึงต้องฝ่าฝืนข้อตกลงเบือ้งต้นของทฤษฏี
การวดัแบบดัง้เดิมท่ีว่า คะแนนสงัเกตได้นัน้ได้มาจากผลรวมของคะแนนจริงกบัความคลาดเคล่ือน
ในการวดั (X = T + E) โดยอนุโลมให้ความคลาดเคล่ือนในการวดัเกิดขึน้อย่างสุ่มและหกัลบกนัเป็น
ศูนย์ อย่างไรก็ตามการวัดการเปล่ียนแปลงแบบดัง้เดิมก็ยังสามารถน ามาใช้ในการวัดการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดได้ เพียงแตต้่องค านงึถึงข้อบกพร่องของแตล่ะวิธีและเลือกใช้อย่างระมดัระวงั 

 
ตาราง 6 การเปรียบเทียบวิธีการวดัคะแนนพฒันาการแบบดัง้เดมิทัง้ข้อดีและข้อจ ากดั  
 

วิธี จดุเดน่ จดุบกพร่อง 
1) วิธีหาคะแนนความแตกต่าง 
(Difference Score)  

1. ง่าย ไม่ซบัซ้อน 
2. มีคา่ความเท่ียงสงู 

1. ความเท่ียงของคะแนนความแตกตา่งมีคา่ต ่า  
2. สหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนความแตกตา่งกบัคะแนนการวดัครัง้
แรกมีแนวโน้มเป็นลบ 

3. คะแนนความแตกตา่งเกิดปัญหาเร่ืองอิทธิพลเพดาน (Ceiling 
Effect)  

4. ไมใ่สใ่จกบัความคลาดเคลื่อนในการวดัซึง่จะมีผลท าให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา่ตวัแปรได้  

2) วิธีหาคะแนนการเปลี่ยนแปลง
ส่วนท่ีเหลือ (Residual Change 
Score) 

เป็นอิสระจากการวดัครัง้แรกที่
ใช้เป็นคะแนนฐาน  

1. ถ้าคะแนนสอบก่อนและหลงัเรียนมีความสมัพนัธ์กนัสงูจะ
ท าให้ความเช่ือมัน่ต ่า  

2. ไม่สามารถแสดงถึงปริมาณการเปล่ียนแปลงรายบคุคลได้
โดยตรง 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 
วิธี จดุเดน่ จดุบกพร่อง 
3) วิธีหาคะแนนการ

เปลีย่นแปลงที่เป็นอิสระ
จากคะแนนก่อนเรียน 
(Base-Free 
Measurement of 
Change) 

1. คะแนนพฒันาการเป็น
อิสระจากคะแนนจริงก่อน
เรียน 
2. ก าจดัความสมัพนัธ์ลวง
ระหวา่งคะแนนพฒันาการกบั
คะแนนเร่ิมต้น 

ความคลาดเคลื่อนของคะแนนการเปลี่ยนแปลงมี
แนวโน้มที่จะมีคา่มากกวา่ความคลาดเคลื่อนของ
คะแนนการเปลี่ยนแปลงที่ได้จากวิธีหาคะแนนความ
แตกตา่งและวิธีหาคะแนนการเปลี่ยนแปลงสว่นที่เหลือ 

4) วิธีประเมินคา่คะแนนการ
เปลีย่นแปลงที่แท้จริงของ
ลอร์ด (Lord’ s  
Estimated True Gain 
Score) 

1. ยตุิธรรมตอ่ผู้ที่ท าคะแนน
สอบในครัง้แรกได้สงู (ผู้ที่ได้
คะแนนครัง้แรกสงูจะได้
คะแนนสงูกวา่ผู้ที่ได้คะแนน
ครัง้แรกต ่า)  
2. ความคลาดเคลื่อนในการ
วดัต ่า 

คะแนนการเปลี่ยนแปลงมีพิสยัแคบกวา่พิสยัของคะแนน
พฒันาการจากวิธีจากความแตกตา่งระหวา่งคะแนนดิบ 

5) วิธีหาคะแนนเพิ่มสมัพนัธ์ 
(Relative Gain Score)  
(ศิริชยั กาญจนวาส)ี 

สามารถขจดัปัญหาเร่ือง
อิทธิพลเพดานและปัญหาการ
ถดถอยเข้าสูส่ว่นกลาง  

ยงัไม ่ม ีว ิธ ีป ระ เม ินค ่าความเที ่ยงของคะแนนการ
เปลี่ยนแปลง 

6) วิธีการวดัการเปลีย่นแปลง
การเรียนรู้โดยขจดัอิทธิพล
เพดาน (Ceiling Effect) 

คา่ความเที่ยงสงูกวา่คา่ความ
เที่ยงของคะแนนเพิ่มและวิธี
คะแนนความแตกตา่ง และวิธี
ของลอร์ด แตก็่ไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ 

ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าความเที่ยงของ
คะแนนการเปลี่ยนแปลงของวิธีการกล่าวมีค่าสงูกว่าความ
เที่ ยงของคะแนนการเปลี่ ยนแปลงที่ ได้  (คะแนนการ
เปลี่ยนแปลงจะมีประสิทธิภาพดีเมื่อความสัมพันธ์ของ
คะแนนก่อนและหลงัเรียนมีค่าสูง) 

 
ดงันัน้ นกัวิจยัจึงได้พยายามเสนอวิธีการวดัการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาการ เพื่อใช้

แทนวิธีการวดัคะแนนเพิ ่ม แต่ยงัคงใช้ข้อม ูลที่ได้จากการวดัสองครัง้เช ่นเดิม วิธีการที่ถ ูก
น าเสนอเพิ่มเติมมีหลายวิธี สามารถจดักลุ่มตามความคล้ายคลึงกนัของแนวคิดในการวดัคะแนน
การเปล่ียนแปลงได้สามกลุม่ ดงันี ้ 

3.2.1 กลุ่มแนวคิดการวัดคะแนนการเปล่ียนแปลงที่ เป็นอิสระจากการวัด 
ครัง้แรก (Base free measure) วิธีการวดัคะแนนพฒันาการตามกลุ่มนีเ้ป็นการแก้ไขจดุอ่อนของการวดั
คะแนนเพิ่มท่ีไม่ค านงึถึงคะแนนเดิมหรือคะแนนการวดัครัง้แรกท่ีใช้เป็นฐาน นกัวิจยัท่ีพฒันาวิธี การ
วดั ตามแนวคิดนีมี้แนวคิดว่า คะแนนพฒันาการท่ีดีควรจะเป็นอิสระจากคะแนนการวดัครัง้แรก การ
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วิเคราะห์ใช้หลกัการของการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) และการค านวณใช้การวิเคราะห์
การถดถอย (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542) ซึง่มีผู้ เสนอสมการในการประมาณคา่จ านวน 3 สมการ ดงันี ้ 

   สมการที่ 1     RS1  = Y2 – Y2    หรือ    RS1  =  Y2 – [a + b (Y1)] 

สมการนีเ้สนอโดย Dubois ดูบิวส์ (Pike, 1991) หรือเรียกว่า การวัดคะแนนส่วนที่เหลือ 
(Residual Scores) เมื ่อ Y2 เป็นคะแนนพยากรณ์การวดัครัง้หลงั ซึ ่งประมาณคา่ได้จากการ
วิเคราะห์การถดถอยโดยใช้การวดัครัง้หลงั (Y2) เป็นตวัแปรตาม และการวดัครัง้แรก (Y1) เป็นตวัแปรต้น 
ดงันัน้ การวดัคะแนนส่วนท่ีเหลือประมาณค่าได้จากผลต่างระหว่างคะแนนสอบครัง้หลงัและคะแนน
พยากรณ์ ของการวัดครั ง้หลังท่ี เป็นอิสระจากการวัดครั ง้แรก (Raykov, 1993; นงลักษณ์  
วิรัชชัย, 2542) จุดเด่นของวิธีนีค้ ือ คะแนนพฒันาการเป็นอิสระจากคะแนนสอบก่อนเรียน 
กล่าวคือ ถ้าในกรณีที่นกัเรียนสองคนมีคะแนนการวัดครัง้แรกต่างกัน คนแรกได้  10 คะแนน  
คนที่สองได้ 80 คะแนน แม้ว่าทัง้สองคนจะมีคะแนนเพิ ่มเท่ากบั 10 คะแนนเหมือนกนั เมื่อ
ค านวณด้วยวิธีคะแนนส่วนที่เหลือนีจ้ะได้ผลตา่งกนั โดยคนหลงัจะมีคะแนนส่วนท่ีเหลือสูงกว่า 
คนแรก (นงลักษณ์  วิรัชชยั , 2542) นอกจากนีก้ารวดัคะแนนส่วนที ่เหลือยงัสามารถก าจดั
ความสมัพ นัธ ์ลวงระหว่างคะแนนพัฒนาการกับคะแนนสอบก่อนเรียนได้  (Raykov, 1993;  
อรุณี อ่อนสวัสดิ์, 2537) ส าหรับจดุอ่อนของวิธีนีค้ ือ ถ้าคะแนนสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
มีความสมัพนัธ์ก ันส ูง ความเที่ยงของคะแนนพฒันาการก็จะมีค ่าต ่า คะแนนพฒันาการ  
ส่วนท่ีเหลือไม่สามารถแสดงถึงปริมาณการเปล่ียนแปลงรายบุคคลได้โดยตรง และคะแนนพฒันาการ
ขึน้อยูก่บักลุม่ตวัอยา่ง (อรุณี ออ่นสวสัดิ,์ 2537)  

   สมการที่ 2   RS2   =   Y2 – [a + b (TY1)]  

สมการนีเ้สนอโดยทคัเกอร์ ดามารินและเมสซิค (Pike, 1991) หรือมีช่ือเรียกว่า คะแนนการ
เป ล่ี ย น แป ล ง ท่ี เป็ น อิ ส ระจากค ะแน น จ ริ งก่ อ น เรี ย น  (Base Free Measure of Change)  
มีวิธีการประมาณคา่เชน่เดียวกนักบัวิธีของ Dubois แตแ่ตกตา่งกนัตรงท่ีคะแนนพยากรณ์การวดัครัง้หลงั
ประมาณคา่ได้จากคะแนนจริงของคะแนนการวดัครัง้แรก ดงันัน้ คะแนนเปล่ียนแปลงท่ีเป็นอิสระจาก
คะแนนก่อนเรียน ประมาณค่าได้จากผลต่างระหว่างคะแนนสอบครัง้หลงัและคะแนนพยากรณ์ของ
การวัดค รั ง้หลั งท่ี เป็ น อิ สระจากคะแนนจริงของคะแนนการวัดค รั ง้แรก (Raykov, 1993;  
นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542) จุดเด่นและจุดอ่อนของวิธีนีมี้ลักษณะเช่นเดียวกันกับคะแนนพัฒนาการ 
ส่วนท่ีเหลือท่ีเสนอโดย Dubois เน่ืองจากมีหลกัการวิธีค านวณเดียวกนั นอกจากนีค้วามคลาดเคล่ือน
ของคะแนนพฒันาการท่ีได้จากการวดัวิธีนีมี้แนวโน้มท่ีจะสงูกวา่ความคลาดเคล่ือนของวิธีการวดัคะแนน
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เพิ่มและวิธีวดัคะแนนพัฒนาการส่วนท่ีเหลือ และถ้าหากค่าความเท่ียงในการวดัก่อนเรียนมีค่าเป็น 1 
วิธีการวดัคะแนนพฒันาการส่วนท่ีเหลือจะเป็นกรณีเฉพาะของวิธีการวดัคะแนนพฒันาการท่ีเป็นอิสระ
จากคะแนนจริงก่อนเรียน (อรุณี ออ่นสวสัดิ,์ 2537)  

   สมการที่ 3   RS3 =  W1T1  + W2T2 + C 

สมการนีเ้สนอโดย Lord (Pike, 1991) เรียกว่า การวัดคะแนนเพิ่มท่ีแท้จริง (True Gain 
Score) ได้มาจากการถดถอยพหคุณูของคะแนนดิบท่ีมีการวดัครัง้แรกและการวดัครัง้หลงัเป็นตวั
พยากรณ์หรือตวัแปรต้น เม่ือ W1 เป็นสมัประสิทธ์ิถดถอยพหคุณูท่ีมีการวดัครัง้แรก (Y1) เป็นตวัแปรตาม 
W2 เป็นสมัประสิทธ์ิถดถอยพหคุณูท่ีมีการวดัครัง้หลงั (Y2) เป็นตวัแปรตาม และ C เป็นคา่คงท่ีจากสมการ
ถดถอยพหคุณู ดงันัน้ คะแนนเพิ่มท่ีแท้จริงท่ีเสนอโดย Lord ประมาณคา่ได้จากฟังก์ชนัของคะแนนการ
วดัครัง้แรกและคะแนนการวัดครัง้หลังท่ีเป็นอิสระจากคะแนนการวัดทัง้สองครัง้ (นงลกัษณ์ วิรัชชัย, 
2542) จุดเด่นของวิธีนีค้ือ เป็นวิธีที่ให้ผลการวดัดีขึน้ เช่น ถ้าคะแนนความแตกต่างระหว่าง
คะแนนดิบก่อนเรียนและหลงัเรียนเท่ากนั ผู้ ท่ีได้คะแนนก่อนเรียนสงูจะได้คะแนนพฒันาการสงูกว่า 
ซึ่งท าให้เด็กเก่งได้คะแนนพฒันาการมากกว่าเด็กอ่อน สอดคล้องกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของ Blooms 
และผลการหาคะแนนพฒันาการของ Lord จะให้ผลคงเส้นคงวา กล่าวคือ ถ้ามีการเก็บข้อมลู 3 ครัง้ และ
แยกวิเคราะห์คะแนนพัฒนาการของ Lord จ านวนสามคู่ น าผลการหาคะแนนพัฒนาการจาก
การวัดครัง้แรกและครัง้ท่ีสองรวมกับคะแนนพฒันาการจากการวดัครัง้ท่ีสองและครัง้ท่ีสาม จะเท่ากับ
คะแนนพัฒนาการจากการวัดครัง้แรกและครัง้ท่ีสาม (อรุณี อ่อนสวัสดิ์, 2537); (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2542) ส าหรับจดุอ่อนของวิธีนี ้คือ คะแนนไม่สะท้อนความเปลี่ยนแปลง คะแนนขึน้อยู่กบักลุ่ม
ตวัอย่าง ซึ่งต้องใช้กลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่เพ่ือให้ได้คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยมีความหมายตามท่ีควร
จะเป็น และพิสยัของคะแนนพฒันาการของ Lord แคบกวา่พิสยัของคะแนนความแตกตา่งระหวา่งคะแนน
ดบิก่อนเรียนและหลงัเรียน (อรุณี ออ่นสวสัดิ,์ 2537; นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542)  

3.2.2 กลุ่มแนวคิดการวัดการเปล่ียนแปลงจากคะแนนมาตรฐาน (Standardized 
Score) วิธีการวดัคะแนนการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาการตามกลุ่มนีเ้ป็นการแก้ไขจุดอ่อนของผลการวดั
ทัง้สองครัง้ท่ีน ามาค านวณหาคา่พฒันาการ ซึง่อาจมีสเกลการวดัตา่งกนั และมีการแจกแจงตา่งกนั จงึท า
การแปลงข้อมลูท่ีเป็นคะแนนดบิให้อยูใ่นรูปคะแนนมาตรฐาน วิธีการแปลงมีสองวิธี ดงันี ้ 

วิธีที่  1 แปลงเป็นคะแนนมาตรฐาน (Standardized Score) วิธีนีเ้ป็นวิธีท่ี Labouvie 
เสนอขึน้ในปี ค.ศ. 1982 (Burr J.A. & Nesselroade J.R, 1990) เรียกว่า วิธีการวดัคะแนนพฒันาการจาก
คะแนนมาตรฐาน (Standard Change Score) โดยมีแนวคิดว่าคะแนนท่ีวดัได้ในครัง้แรกและครัง้หลงัไม่
อยู่ในมาตรเดียวกัน การแจกแจงไม่เหมือนกัน จึงแปลงเป็นคะแนนมาตรฐาน ดงันัน้ คะแนนพฒันาการ
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ประมาณคา่ได้จากผลตา่งระหว่างคะแนนมาตรฐานหลงัเรียนกบัคะแนนมาตรฐานก่อนเรียน (อวยพร เรือง
ตระกลู, 2544) เขียนเป็นสมการได้ดงันี ้ 

    SC  = Z2 – Z1 

  เม่ือ  SC  คือ วิธีการวดัคะแนนพฒันาการจากคะแนนมาตรฐาน 
    Z2  คือ คะแนนมาตรฐานหลงัเรียน  
    Z1   คือ คะแนนมาตรฐานก่อนเรียน  

จดุเด่นของวิธีนีคื้อ สามารถแก้ปัญหาในด้านคะแนนสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีมี
การแจกแจงแตกตา่งกัน เม่ือแปลงเป็นคะแนนมาตรฐานจะได้คะแนนอยู่ในมาตรเดียวกนั (Scale) ซึ่งท า
ให้คะแนนพัฒนาการสามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้ระหว่างคนหรือระหว่างวิชาท่ีต่างกัน  
(อวยพร เรืองตระกลู, 2544)  

วิธีที่  2 แปลงเป็นค่าลอกาลิทึมธรรมชาติ (Natural log) วิธีนี เ้ป็นวิธีท่ี  Tornqcist, 
Vartia, & Varita เสนอขึ น้ในปี  ค.ศ. 1985 ((Burr J.A. & Nesselroade J.R, 1990) เรียกว่า วิ ธีการวัด
คะแนนเพิ่มมาตรฐาน (Standardized or relative measure of change) โดยมีแนวคิดว่า ถ้าคะแนนท่ีวัด
ได้ในครัง้แรกและครัง้หลังมีสเกลการวัดต่างกัน มีการแจกแจกต่างกันและไม่เป็นโค้งปกติ และ 
มีแนวโน้มจะเป็นสดัสว่นกนั จึงแปลงเป็นคา่ลอการิทึมธรรมชาต ิดงันัน้คะแนนเพิ่มมาตรฐานประมาณคา่
ได้จากผลต่างระหว่างลอการิทึมธรรมชาติของคะแนนสอบหลงัเรียนกบัลอการิทึมธรรมชาติของคะแนน
สอบก่อนเรียน (อวยพร เรืองตระกลู, 2544) เขียนเป็นสมการได้ดงันี ้ 
    SG  = ln Y2 – ln Y1  
  เม่ือ  SG  คือ วิธีการวดัคะแนนเพิ่มมาตรฐาน  
    ln Y2  คือ ลอการิทมึธรรมชาตขิองคะแนนสอบหลงัเรียน  
    ln Y1  คือ ลอการิทมึธรรมชาตขิองคะแนนสอบก่อนเรียน  

จดุเดน่ของวิธีนี ้คือ คะแนนพฒันาการท่ีได้จะมีการแจกแจงแบบสมมาตร เป็นฟังก์ชนั
แบบบวกและม ีค ณุ สมบ ตั ิก า รแจกแจงปกต ิ (Systematic, Additive and Normalized 
Properties) (Bure, & Nesselroade, 1990) ส่วนจุดอ่อนของวิธีนี  ้คือ คะแนนเพิ่มมาตรฐานมิใช่
ฟังก์ชนัเชิงเส้นของคะแนนเพิ่ม แตเ่ป็นผลรวมของคะแนนเพิ่มกบัคะแนนเบี่ยงเบนจากคา่เฉล่ีย ถ้าความ
แปรปรวนของคะแนนการวดัทัง้ 2 ครัง้ไม่เท่ากัน คา่คะแนนมาตรฐานจะมีความล าเอียง โดยมีค่าสูงเกิน
กวา่ท่ีควรจะเป็น (นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542)  

3.2.3 กลุ่มแนวคิดวิธีการวัดการคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ (Relative Gain 
Score) วิธีการวดัคะแนนพฒันาการตามกลุ่มนีเ้ป็นการแก้ไขจดุอ่อนในเร่ืองปัญหาการถดถอยเข้า
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สู่ส่วนกลางและอิทธิพลเพดาน (Ceiling Effect) วิธีการวัดท่ีเป็นหลักตามแนวคิดนีน้ าเสนอโดย  
ศิริชยั กาญจนวาสี ในปี ค.ศ. 1989 โดยมีแนวคิดว่า อตัราพัฒนาการขึน้อยู่กับการเปล่ียนแปลง
สมับูรณ์และศกัยภาพท่ีจะสามารถพัฒนาได้ของผู้สอบ และต้องขจดัอิทธิพลเพดานด้วย ดงันัน้
คะแนนพฒันาการสมัพทัธ์ ประมาณค่าได้จากอตัราส่วนร้อยละระหว่างผลต่างของคะแนนสอบ
ครัง้หลังกับคะแนนสอบครัง้แรก กับผลต่างของคะแนนเต็มกับคะแนนสอบครัง้แรก เขียนเป็น
สมการได้ดงันี ้(อรุณี อ่อนสวสัดิ,์ 2537)  

   S   =  100
X)(F
X)(Y





 

 เม่ือ  S   คือ วิธีการวดัคะแนนพฒันาการสมัพทัธ์ (คดิเป็นร้อยละ)  
   F   คือ คะแนนเตม็  
   X   คือ คะแนนวดัครัง้แรก 
   Y   คือ คะแนนวดัครัง้หลงั  

จดุเดน่ของวิธีนีค้ือ สามารถลดปัญหาการถดถอยเข้าสู่ส่วนกลาง รวมทัง้ค านึงถึง 
อตัราพฒันาการเน่ืองจากได้น าทัง้พฒันาการสมบูรณ์ และพฒันาการท่ีน่าจะพฒันาได้ของแตล่ะคนมา
คดิ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเร่ืองอิทธิพลเพดาน เป็นวิธีการท่ีง่าย สะดวกในการน าไปใช้ และ ตีความหมาย
ได้ชดัเจน (อรุณี อ่อนสวสัดิ์, 2537; นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542; และ อวยพร เรืองตระกูล, 2544) ส่วน
จุดอ่อนของวิธีนีคื้อ ยังไม่มีวิธีประมาณความเท่ียง เน่ืองจากไม่ใช่โมเดลเชิงบวก (อรุณี อ่อนสวัสดิ์, 
2537; Archwamety T. & Tangdhanakanond K, 2007)  

นอกจากวิ ธีดังกล่าวข้างต้นแล้ว ธีระ อาชวเมธี  และกมลวรรณ ตังธนกานนท์ 
(Archwamety, & Tangdhanakanond, 2007) ได้น าเสนอวิธีการวดัพัฒนาการท่ีปรับปรุงจากวิธีการวัด
พฒันาการสัมพัทธ์ท่ีมีจุดอ่อนในเร่ืองความไม่เป็นโมเดลเชิงบวก (Additive) เรียกว่า วิธีการวดัคะแนน
พัฒนาการสัมพัทธ์สะสม (Cumulative Relative Gain Score: CRGS) ซึ่งมีสูตรในการประมาณค่า
พฒันาการจ านวนสามสตูร ดงันี ้

  สตูรท่ี 1 CRGS =    ln(1 - Ya ) – ln(1 - Yb) 

 

  สตูรท่ี 2 CRGS =    -2 ) Y- ln(1 - a +2 ) Y- ln(1 - b  
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  สตูรท่ี 3 CRGS =   

















b

b

a

a

Y
 Y- 1

 ln
Y
 Y- 1

 

  
  เม่ือ  Ya คือ คะแนนการวดัก่อนเรียน 
     Yb คือ คะแนนการวดัหลงัเรียน 

จดุเด่นของวิธีการวดัพัฒนาการท่ีพฒันาขึน้ใหม่นีคื้อท าให้คะแนนพฒันาการในแต่ละ
ช่วงการวัดเท่าเทียมกัน และคะแนนพัฒนาการท่ีได้มีลักษณะสอดคล้องและครอบคลุมลักษณะของ
พฒันาการการเรียนรู้ในรูปแบบตา่ง  ๆทัง้เชิงเส้นตรงและเส้นโค้ง 

 3.3 แนวคิดของการวัดการเปล่ียนแปลงแนวใหม่ 
นกัสถิติได้มีการพฒันาวิธีการวดัการเปล่ียนแปลงแนวใหม่ขึน้มา เพ่ือศึกษากระบวนการ

เปล่ียนแปลงเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา แต่การเก็บข้อมูลจากการวัดเพียงสองครัง้นัน้ไม่เพียง
พอท่ีจะใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสมเหตสุมผล เน่ืองจากขึน้อยู่กับการตดัช่วงเวลามา
ใช้ในการวดัครัง้แรก และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของบคุคลมีหลายแบบแผน ซึ่งอาจจะไม่ใช่
แนวทางเชิงเส้นตรงเพียงอยา่งเดียว ดงันัน้ควรมีการเก็บข้อมลูระยะยาว (Longitudinal Data) จากการวดั
หลายครัง้ และเรียกคะแนนการเปล่ียนแปลงนีว้า่ คะแนนพฒันาการ (Growth Score)  

การพัฒนาวิธีการวดัพฒันาการจากข้อมูลการศึกษาระยะยาว (Longitudinal Study) โดย
การวดัการเปล่ียนแปลงท่ีอาศยัการเก็บข้อมลูจากการวดัพฒันาการท่ีมีการวดัซ า้มากกว่าสองครัง้ (Multi-
Waves) และน าโมเดลการวัด (Measurement Model) ในรูปสมการโครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural 
Equation) มาใช้ศึกษาการวดัการเปล่ียนแปลง ทัง้นีเ้พราะโมเดลการวดัในรูปสมการโครงสร้างเชิงเส้นมี
คณุสมบตัพิิเศษ คือ สามารถน าความคลาดเคล่ือนในการวดั (Measurement Error) มาร่วมวิเคราะห์ด้วย 
เพราะถ้าตวัแปรในงานวิจยัใด ๆ  ถูกวดัโดยไม่ค านึงถึงความคลาดเคล่ือนในการวดัแล้วจะมีผลท าให้
การประมาณค่าพารามิเตอร์มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึน้  อีกทัง้โมเดลการวัดในรูปสมการ
โครงสร้างเชิงเส้นยงัสามารถทดสอบความสมัพันธ์ของตวัแปรทัง้หมด โดยยอมให้ความคลาดเคล่ือนใน
การวดัเป็นอิสระตอ่กนัหรือมีความสมัพนัธ์กนัได้ และสามารถทดสอบโครงสร้างขององค์ประกอบเดียวกนั
ท่ีถูกวัดในช่วงเวลาท่ีต่างกันได้ (Rogasa, & Willett, 1985; Meridith, & Tisak, 1990 ; สมถวิล 
วิจิตรวรรณา, 2543)  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดในการวดัการเปล่ียนแปลงหรือ
การวัดพัฒนาการแนวใหม่ ท่ีส าคัญ พบว่า แนวคิดท่ี ได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลายนัน้มี  
2 แนวคิด ได้แก่ แนวคิดการวัดการเปล่ียนแปลงในโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation 
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Model: SEM) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโมเดลโค้งพัฒนาท่ีมีตัวแปรแฝง (Latent Growth Curve Model: 
LGCM) และแนวคิดการวดัพัฒนาการโดยโมเดลเชิงเส้นระดบัลดหลัน่ (Hierarchical Linear Model: 
HLM) หรือโมเดลพหุระดับ (Multilevel Model: MLM) ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงสรุปสาระน าเสนอโดยแบ่ง
ออกเป็นสามประเด็น ประกอบด้วย โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบระยะยาว(Longitudinal Factor 
Analysis Model) โมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝง (Latent Growth Curve Model) และจุดเดน่โมเดล
โค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงกบัโมเดลพหรุะดบั 

3.4 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบระยะยาว (Longitudinal Factor Analysis) 
โมเดลการวดัการเปล่ียนแปลงนีพ้ฒันาโดยเมอร์ดิธและทิแซค (Meredith, & Tisak, 

1990; Raykov,1994) ซึ่งมีหลกัการ คือ คะแนนดิบของแต่ละบุคคลท่ีวดัตวัแปรหนึ่ง ๆ ในช่วง
เวลาที่ต่างกันจะประกอบด้วยคะแนนสองส่วน ได้แก่ คะแนนดิบองค์ประกอบร่วม (Common 
Factor Score) ท่ีสะท้อนถึงคะแนนจริง และคะแนนองค์ประกอบเฉพาะ (Unique Factor Score) 
ซึง่รวมทัง้ความคลาดเคล่ือนในการวดัเขียนในรูปดงัสมการได้ดงันี ้

 

Ym,t,n  =  Wm,t  (Tt,n ) + Em,t,n 

 
เม่ือ   Ym,t,n  คือ คะแนนดิบในการวัดตัวแปรท่ี m ในการวัดครัง้ท่ี t ของคน n ซึ่ง

ประกอบด้วยองค์ประกอบท่ีส าคัญ 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นผลคูณระหว่างน า้หนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) (Wm,t) กบัองค์ประกอบร่วม (Tt,n) ส่วนท่ีสอง คือ องค์ประกอบเฉพาะ (Em,t,n) ซึ่ง
ก็คือ ความคลาดเคล่ือนในการวดันัน้เอง ในส่วนนีผู้้วิจยัได้เสนอภาพโมเดลองค์ประกอบระยะ
ยาวส าหรับตวับง่ชีส้องตวัและมีการวดัซ า้สามครัง้ ดงัภาพประกอบ 6 
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ภาพประกอบ 6 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบระยะยาว  

ท่ีมา: Meredith, & Tisak, 1990; Raykov, 1994 

จากภาพประกอบ 6 ตวัแปร T1, T2 และ T3 เป็นคะแนนจริง (True Score) ท่ีผู้ วิจัย
มุง่จะศกึษาวา่จะมีพฒันาการหรือการเปล่ียนแปลงหรือไม ่แตค่ะแนนจริงดงักลา่วไมส่ามารถวดัได้
โดยตรงต้องวัดจากตัวบ่งชี ้(Indicators) ซึ่งเป็นตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) ตาม
แผนภาพตัวแปรแฝง คะแนนจริงในการวัดซ า้สามครัง้ วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้สองตัว เช่น 
คะแนนจริง T1 วดัได้จากตวัแปรสงัเกตได้ Y11 และ Y12 จะเห็นได้ว่าความแปรปรวนในตวัแปร
สงัเกตได้ (Y) เกิดจากอิทธิพลของตวัแปรแฝงคะแนนจริงและเทอมความคลาดเคล่ือน (E) ลูกศร
จากตัวแปรแฝงคะแนนจริง (T) แสดงอิทธิพลจากคะแนนจริงต่อตัวแปรสังเกตได้ (Y) คือน า้หนัก
องค์ประกอบ (W) ตามโมเดล และเห็นว่าตัวแปรแฝงองค์ประกอบร่วมท่ีวัดในแต่ละช่วงเวลามี
ความสมัพันธ์กันได้ แทนด้วยเส้นโค้งท่ีเป็นลูกศรสองหวัเชื่อมระหว่างองค์ประกอบร่วมทัง้สาม
องค์ประกอบ เส้นโค้งท่ีเป็นลูกศรสองหวัแต่ละเส้นแทนสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
แฝงองค์ประกอบร่วมท่ีเป็นคะแนนจริง (r12, r23, r13) ถ้าขนาดของสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์มีคา่
สงู แสดงว่า คะแนนจริงในการวดัครัง้แรกจะสามารถท านายและคะแนนจริงในการวดัครัง้ตอ่ไปได้ 
ส าหรับลกูศรท่ีเช่ือมระหว่างเทอมความคลาดเคล่ือน (e) แสดงให้เห็นว่าเทอมความคลาดเคล่ือน
ของตัวบ่งชี ท่ี้วัดในช่วงเวลาการวัดช่วงเดียวกันต้องไม่มี ความสัมพันธ์กัน แต่เทอมความ
คลาดเคล่ือนของตวับง่ชีเ้ดียวกนัท่ีวดัในชว่งเวลาการวดัตา่งกนัมีความสมัพนัธ์กนัได้ 

ตอ่มา Raykov ได้พฒันาโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบระยะยาวท่ีวัดด้วยตวับ่งชี ้
ตัว เดี ยว(Longitudinal Factor Analysis Model with Single Indicator Model) ขึ น้ ใน ปี  1994 
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(Raykov, 1994) โดยพฒันาจากแนวคิดการวิเคราะห์องค์ประกอบระยะยาว ซึ่งโมเดลนีมี้แนวคิด
ในการวดัตวัแปรตามทฤษฎีการวดัตวัแปรแบบดัง้เดิม (Classical Test Theory; CTT) หลกัการของ
โมเดลอธิบายว่า คะแนนดิบของตวัแปรสังเกตได้ท่ีวดัในแต่ละช่วงเวลาประกอบด้วยองค์ประกอบ
ส าคญัอยู่ในรูปตวัแปรแฝงสามส่วน คือ องค์ประกอบในสถานะเร่ิมต้น (Initial Factor) ส่วนท่ีสอง 
คือ องค์ประกอบการเปล่ียนแปลงทัง้หมด (Overall Change Factor) และส่วน ท่ีสาม คือ 
องค์ประกอบเฉพาะซึ่งก็คือ เทอมความคลาดเคล่ือนในการวดัจากความสมัพนัธ์ดงักล่าวสามารถ
เขียนในรูปสมการได้ดงันี ้ 

   Tk  =  T1+ ak (Tk- T1) + k    

จากสมการท่ี 2 เม่ือ Tk คือ คะแนนจริงในรูปตัวแปรแฝงในการวัดครัง้ท่ี k, ak คือ 

พารามิเตอร์ท่ีบ่งชีอ้ตัราการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ และ k คือ องค์ประกอบเฉพาะของตวัแปรท่ี
วดัในแต่ละครัง้ซึ่งก็คือ ค่าความคลาดเคล่ือนในการวัด (Ek) นัน้เอง จากสมการสามารถเขียน
อธิบายได้ด้วยรูปโมเดลดงัภาพประกอบ 7 ดงันี ้

 
 
 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบระยะยาวท่ีวดัด้วยตวับง่ชีต้วัเดียว (Raykov, 1994) 
 

เม่ือพิจารณาจากภาพประกอบ 7 ประกอบกบัสมการจะเห็นว่า ตวัแปรสงัเกตได้ (Y1, 
Y2  และ Y3) เป็นตวัแปรตวัเดียวกนัที่วดัในช่วงเวลาตา่งกนั t1, t2 และ t3 ตามล าดบั คะแนนดิบ
ของตวัแปร Y1, Y2 และ Y3 ประกอบด้วยองค์ประกอบสามส่วน ส่วนแรก คือ ผลคูณระหว่าง
องค์ประกอบสถานะเร่ิมต้นท่ี (Tini) กับน า้หนักองค์ประกอบของสถานะเร่ิมต้นซึ่งก าหนดให้มีค่า
เป็น 1 ในการวดัทุกช่วงเวลา เพ่ือให้องค์ประกอบสถานะเร่ิมต้นในการวดัทุกครัง้มีค่าเท่ากัน ส่วนท่ี
สอง คือ ผลคณูของคะแนนการเปล่ียนแปลง (Tova) กับน า้หนักองค์ประกอบต่อองค์ประกอบการ

 2a            
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เปลี่ยนแปลงทัง้หมด (ak) โดยก าหนดให้น า้หนกัองค์ประกอบในการวดัครัง้แรก (a1) มีคา่เป็นศนูย์ 
เน่ืองจากถือว่าการวัดในครัง้แรกยังไม่มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้ และส่วนท่ีสามคือเทอมความ
คลาดเคล่ือนในการวดั (Ek) 

ตอ่มาได้มีการพฒันาโมเดลวิเคราะห์องค์ประกอบระยะยาวท่ีวดัด้วยตวับง่ชีห้ลายตวั 
(Longitudinal Factor Analysis Model with Several Indicators Model) ซึ่งมีหลักการแนวคิดว่า  
ในการศึกษาการเปล่ียนแปลงของคุณลักษณะ (Trait) ทางจิตวิทยาหรือตัวแปรแฝง (Latent 
Variables) ควรมีการวดัซ า้หลายครัง้ด้วยตวับง่ชีห้ลายตวั (Bollen, 1989; Joreskog, & Sorbom, 
1989; Raykov,1994) ทัง้นี  ้เพราะการวัดองค์ประกอบใดด้วยตัวบ่งชีเ้พียงตัวเดียวนัน้จะให้
สารสนเทศท่ีขาดทัง้ความตรงและความเท่ียง แนวคิดในการประเมินค่าพารามิเตอร์ของโมเดลจะ
ใช้แนวคิดทฤษฎีแบบดัง้เดิม เช่นเดียวกับการประมาณค่าพารามิเตอร์ในโมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบระยะยาวท่ีวดัด้วยตวับง่ชีต้วัเดียว กล่าวคือ องค์ประกอบร่วมท่ีวดัในช่วงเวลาตา่ง ๆ 
ยงัคงประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญัสามส่วน คือ องค์ประกอบในสถานะเร่ิมต้น ( Initial 
Factor) องค์ประกอบการเปล่ียนแปลงทัง้หมด (Overall Change Factor) และองค์ประกอบ
เฉพาะหรือเทอมความคลาดเคล่ือน จากความสมัพนัธ์ดงักลา่วสามารถเขียนในรูปสมการได้ดงันี ้

 
   Tjk  = Tj1+ ajk (Tjk- Tj1) + jk    
 

จากสมการ เม่ือ Tjk คือ คะแนนจริงในรูปตวัแปรแฝงจากการวดัตวัแปรท่ี j ในการวดั
ครัง้ท่ี k, Tj1 คือ องค์ประกอบในสถานะเร่ิมต้นซึ่งก็คือคะแนนท่ีอยู่ในรูปตวัแปรแฝงของการวัด  
ตวัแปรท่ี j ในครัง้แรก ajk คือ พารามิเตอร์ท่ีบง่ชีอ้ตัราการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในตวัแปรท่ี j ในการ
วดัครัง้ท่ี k และ jk คือ องค์ประกอบเฉพาะของตวัแปรท่ีวดัในแตล่ะครัง้ซึ่งก็คือความคลาดเคล่ือน
ในการวดั (Ejk) นัน้เอง จากสมการสามารถเขียนอธิบายได้ด้วยรูปโมเดลดงัภาพประกอบ 8 ดงันี ้
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ภาพประกอบ 8 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบระยะยาวท่ีวดัด้วยตวับง่ชีห้ลายตวั (Raykov, 1994) 
 

เม่ือพิจารณาจากภาพประกอบ 8 ประกอบกบัสมการจะเห็นว่าองค์ประกอบร่วมท่ีวดั
ในชว่งเวลาท่ีตา่งกนัประกอบด้วย องค์ประกอบสามสว่น สว่นแรก คือ ผลคณูระหว่างองค์ประกอบ
สถานะเร่ิมต้น (Tini) กบัน า้หนกัองค์ประกอบของสถานะเร่ิมต้นซึ่งก าหนดให้มีคา่เป็น 1 ในการวดัทุก
ช่วงเวลา ส่วนท่ีสอง ค ือ ผลคณูของคะแนนการเปลี ่ยนแปลงทั ง้หมด (Tova) กบัน า้หนกั
องค์ประกอบตอ่องค์ประกอบการเปล่ียนแปลงทัง้หมด (ajk) โดยก าหนดให้น า้หนกัองค์ประกอบตอ่
องค์ประกอบคะแนนการเปล่ียนแปลงทัง้หมดในการวดัครัง้แรก (a1) มีค่าเป็นศนูย์ และส่วน
สุดท้าย คือองค์ประกอบเฉพาะหรือเทอมความคลาดเคล่ือน (Ejk) การก าหนดในสองส่วนแรกนัน้
เป็นเช่นเดียว กับโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบระยะยาวท่ีวดัด้วยตวับ่งชีต้วัเดียว แต่มีส่วนท่ี
แตกต่างกันตรงท่ีโมเดลดงักล่าวนีอ้งค์ประกอบร่วมท่ีวัดในแต่ละช่วงเวลาจะถูกวัดด้วยตวัแปร
สงัเกตได้หลาย ๆ ตวั 

3.5 โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝง (Latent Growth Curve Model: LGCM)     
การวิเคราะห์องค์ประกอบระยะยาวที่กล่าวไว้ข้างต้นนัน้ เป็นประมาณคา่ตวัแปร

แฝงองค์ประกอบร่วมจากการวัดแต่ละครัง้แล้วน ามาเปรียบเทียบหรือหาผลต่างเพ่ือดูระดับ
พฒันาการ กล่าวคือ โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบระยะยาวมิได้ให้ระดบัพัฒนาการโดยตรง 
นกัวดัผลและนกัสถิติทางการศึกษาจึงได้พัฒนาวิธีการวดัพัฒนาการท่ีมีตวัแปรแฝงซึ่งจะสามารถ 
บง่บอกรูปแบบ (Pattern) ท่ีมีระบบของคะแนนพฒันาการซึง่แตกตา่งกนัระหวา่งบคุคลได้ 

Meredith และ Tisak เป็นบุคคลท่ีน าแนวคิดเก่ียวกับโมเดลโค้งพัฒนาการท่ี มี 
ตวัแปรแฝง มาใช้ จากนัน้ก็มีงานวิจัยของ McArdle J. J. & Epotein D, 1987; McArdle J. J. & 
Epotein D, 1987; McArdle, & Hamagami,1991; Raykov T, 1994) ซึ่งได้พัฒนาโมเดลให้ดียิ่งขึน้ 
โดยการน าตวัแฝงเข้ามาในโมเดล ท าให้การวิเคราะห์ถูกต้องมากขึน้ ลักษณะของโมเดลเป็นโมเดล
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สมการโครงสร้างเชิงเส้น (Structural Equation Model: SEM) มีลักษณะเป็นโมดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั จากนัน้ได้มีนกัวิจยัปรับปรุงเป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบระยะยาว
ท่ีวดัด้วยตวับง่ชีเ้ดียว และโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบระยะยาวท่ีวดัด้วยตวับ่งชีห้ลายตวั ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัสอง (Second Order Confirmatory 
Factor Analysis) การวิเคราะห์พฒันาการจากโมเดลพืน้ฐานการวิเคราะห์องค์ประกอบระยะยาวทัง้
สามโมเดลนีมี้จุดอ่อนท่ีไม่สามารถให้ค่าพัฒนาการโดยตรง ผู้วิจยัต้องประมาณค่าตวัแปรแฝง
องค์ประกอบร่วมจากการวดัแต่ละครัง้แล้วน ามาเปรียบเทียบหรือหาผลตา่งเพ่ือดรูะดบัพฒันาการ 
จากจุดอ่อนนีท้ าให้นักวิจัยหลายคน เช่น  Meredith W & Tisak (1990), Raykov T (1994); 
McArdle J. J. & Hamagami F (1995) ได้พยายามพฒันาโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบระยะ
ยาวให้ดีมากย่ิงขึน้ โดยมีตวัแปรส าคญัในโมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝง คือ ตวัแปรงสงัเกตได้ 
(Yt,n) ท่ีมีค่าแตกต่างกันตามช่วงเวลาของการวดั โดยมีส่วนประกอบท่ีส าคญัสามส่วน ส่วนแรก คือ 
ตวัแปรแฝงระดบั (Level: Ln) ซึ่งแสดงถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคลของผลสมัฤทธ์ิในการวดัครัง้
แรก ตวัแปรนีจ้ะเป็นคา่คงท่ีของแตล่ะบคุคลตลอดชว่งเวลาท่ีศกึษา สว่นท่ีสอง คือ ตวัแปรแฝงความ
ชนั (Slope: Sn) ซึ่งแสดงถึงอตัราการเปล่ียนแปลงของแตล่ะบคุคลตลอดช่วง เวลา เคร่ืองหมายบวก
หรือลบของคะแนนของตวัแปรจะแสดงถึงทิศทางของการเปลี่ยนแปลง ตวัแปรนีเ้ป็นคา่คงท่ีของ
แตล่ะบคุคลเช่นเดียวกบัตวัแปร Ln แต่การส่งผลต่อตวัแปรสงัเกตได้ Yt,n ของตวัแปรแฝงความชนั
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เน่ืองจากตวัแปรนีจ้ะถกูคณูด้วยน า้หนกัองค์ประกอบ (Factor Loading: 
Bt) และส่วนท่ีสาม คือ ตวัแปรแฝงความคลาดเคล่ือนหรือคะแนนเศษเหลือท่ีเป็นตวัแปรสุ่ม (et)  
ซึ่งจะมีคา่เฉลี่ยเป็นศนูย์ และไม่มีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรอื่นในทกุช่วงเวลา จากความสมัพนัธ์
ดงักลา่วเขียนด้วยสมการ ดงันี ้

   Yt,n  =  Ln + Bt  Sn + Et,n 

จากสมการ อธิบายได้ว่าคะแนนท่ีสังเกตได้ของคนท่ี n ในการวัดครัง้ท่ี t ได้มาจาก
คะแนนในการวดัครัง้แรกบวกกับผลคณูของค่าน า้หนกัในช่วงเวลาท่ี t กบัคะแนนพฒันาการของ
บุคคลนัน้รวมกับความคลาดเคล่ือนในการวดัแต่ละครัง้ของแต่ละบุคคล นอกจากนีใ้นโมเดลโค้ง
พฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงยงัประกอบด้วย คา่พารามิเตอร์ต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจยัได้เสนอรายละเอียดไว้ใน
ภาพประกอบ 9 
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ภาพประกอบ 9 โมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแผงการวิเคราะห์ข้อมลูระยะยาว  

ท่ีมา: (Bollen K. A.  & Curran P. J, 2006)  

เม่ือพิจารณาภาพประกอบ 9 ในโมเดลโค้งพัฒนาการท่ีมีตัวแปรแฝงประกอบด้วย
คา่พารามิเตอร์ ได้แก่ ตวัแปรแฝงคา่คงท่ี (Constant) ซึ่งมีคา่เป็น 1 ตวัแปรแฝงความคลาดเคล่ือน
ของตวัแฝงระดับ (L*) ตัวแปรแฝงความคลาดเคล่ือนของตวัแปรแฝงความชัน (S*) ค่าน า้หนัก
องค์ประกอบของตวัแปรสังเกตได้ต่อตวัแปรแฝงความชนัในการวดัครัง้ท่ี  t (Bt) ค่าพารามิเตอร์
น า้หนักองค์ประกอบนีจ้ะเป็นสัมประสิทธ์ิท่ีมีค่าแปรเปล่ียนตามลักษณะรูปแบบโค้งพัฒนาการท่ี
นักวิจัยก าหนด ค่าเฉล่ียของตัวแปรแฝงระดบั (ML) ค่าเฉลี่ยของตวัแปรแฝงความชนั (MS)  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรแฝงระดบั (DL) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตวัแปรแฝงชนั (DS) 
ส่วนความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการวัดครัง้ท่ี t (et) และค่าความสมัพนัธ์หรือความแปรปรวนร่วม
ระหว่างความคลาดเคล่ือนของตวัแปรแฝงระดบักับตวัแปรแฝงความชนั (RLS) โดยมีสญัลกัษณ์ใน
โมเดลดงันี ้คือ รูปสี่เหลี่ยมแทนตวัแปรสงัเกตได้ รูปวงกลมแทนตวัแปรแฝง รูปสามเหล่ียมแทน
คา่คงท่ี ลูกศรทางเดียวแทนสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปรแฝงบนตวัแปรสงัเกตได้ และลูกศรสอง
ทางแทนคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรแฝง 
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จ ุด เด ่น ที ่ส าคญั ประการหนึ ่ง  ในการว ิเคราะห ์ข้อม ูลระยะยาวของโมเดล  
โค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงในการศึกษาการเปล่ียนแปลงระยะยาวท่ี  McArdle, Epstein และ 
Hamagami ได้พัฒ นา ขึ น้ ก็ คือ  มีความ ยืดหยุ่น  (Flexible) กล่าวคือ  สามารถวิ เคราะ ห์ 
โค้งพัฒนาการได้หลายรูปแบบ เนื ่องจากนกัวิจยัสามารถก าหนดค่าพารามิเตอร์น า้หนกั
องค์ประกอบของตวัแปรสงัเกตได้  Y หรือค ่าสัมประสิทธ์ิพืน้ฐาน (Basis Coefficient) B(t)  
ตามทฤษฎีหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข้องหรือจะก าหนดเป็นพารามิเตอร์อิสระ (Free Parameter)  
ให้โปรแกรมประมาณคา่ 

โมเดลโค้งพฒันาการที ่ม ีต วัแปรแฝงมีข้อตกลงเบื อ้งต้นที ่ส าคญั สี ่ประการ  
(นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542) ประการแรก คือ ตวัแปรแฝงระดบั และตวัแฝงอตัราพฒันาการมีความ
คลาดเคล่ือนสัมพันธ์กัน ประการท่ีสอง ตวัแปรแฝงองค์ประกอบร่วมทัง้ท่ีเป็นตวัแปรแฝงระดับ 
และตัวแปรแฝงอัตราพัฒนาการ ไม่สัมพันธ์กับเทอมความคลาดเคล่ือนของตัวบ่งชีห้ รือ
องค์ประกอบเฉพาะ ประการท่ีสาม เทอมความคลาดเคล่ือนมีเส้นทางอิทธิพลเป็นสัญลักษณ์แทน
ข้อตกลงเบือ้งต้นว่าเทอมความคลาดเคล่ือนของตวัแปรสงัเกตได้ในการวดัแตล่ะครัง้ไม่สมัพนัธ์กนั 
และประการสดุท้าย เทอมความคลาดเคล่ือนมีการแจกแจงแบบปกตสิมมาตร  

จากการท่ีผู้วิจยัสามารถก าหนดคา่พารามิเตอร์น า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรสงัเกต
ได้ หรือคา่สมัประสิทธ์ิพืน้ฐาน (Bt) ตามหลกัฐานจากการศกึษาทฤษฎีหรืองานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง หรือ
จะไม่ก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิพืน้ฐาน หรือปล่อยเป็นพารามิเตอร์อิสระให้โปรแกรมท่ีใช้ในการ
ค านวณประมาณค่าให้ก็ได้ นบัเป็นจุดเด่นท่ีส าคญัประการหนึ่งของโมเดลโค้งพัฒนาการท่ี มีตวั
แปรแฝงท่ีมีความยืดหยุ่น สามารถใช้วิเคราะห์โค้งพัฒนาการได้หลายแบบตามลักษณะของการ
ก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิพืน้ฐาน (Bt) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 5 รูปแบบ ดังนี ้(นงลักษณ์ วิรัชชัย , 
2542) 

รูปแบบท่ี 1 โมเดลพัฒนาการท่ีก าหนดสัมประสิทธ์ิพืน้ฐานเป็นศูนย์ หรือโมเดล
พัฒนาการท่ี เป็นฐาน (Baseline Growth Model: BAS model) โมเดลพัฒนาการรูปแบบนีผู้้ วิจัย 
จะก าหนดให้ค่าพารามิเตอร์สมัประสิทธ์ิพืน้ฐาน Bt เท่ากับศนูย์ในการวดัทุกครัง้ ซึ่งหมายความว่าไม่มี
พฒันาการนัน่เอง นัน่คือก าหนดให้เวคเตอร์ [B1, B2, B3, B4, B5] มีค่าเท่ากับ [0, 0, 0, 0, 0] จึงเรียกอีก
ช่ือหนึ่งว่า โมเดลพฒันาการไม่มีความชนั (No Slope Baseline Growth Model) โมเดลรูปแบบ
นีน้ิยมใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบกบัโมเดลอ่ืน 

รูปแบบท่ี 2 โมเดลพัฒนาการท่ีก าหนดสมัประสิทธ์ิพืน้ฐานเป็นแบบเส้นตรง หรือโมเดล
พัฒนาการเชิงเส้นตรง (Linear Growth Model: LIN Model) โมเดลพัฒนาการรูปแบบนีผู้้ ว ิจ ัยจะ
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ก าหนดให้คา่พารามิเตอร์สมัประสิทธ์ิพืน้ฐาน Bt เป็นเวคเตอร์ท่ีมีคา่เพิ่มขึน้แตล่ะช่วงเท่ากนัโดยนกัวิจยั
จะมีทฤษฎีสนบัสนนุว่าพฒันาการท่ีศกึษานัน้มีการเปล่ียนแปลงหรือมีพฒันาการเป็นแบบเส้นตรง เช่น 
อาจก าหนดให้เวคเตอร์ [B1, B2, B3, B4, B5] มีคา่เทา่กบั [0, 1, 2, 3, 4] 

รูปแบบท่ี 3 โมเดลโค้งพัฒนาการท่ีก าหนดสัมประสิทธ์ิพืน้ฐานเป็นแบบพารามิเตอร์
ก าหนดชนิดเส้นโค้ง หรือ โมเดลโค้งพัฒนาการพารามิเตอร์ก าหนด  (Fixed Curve Growth Model: FIC 
Model) โมเดลโค้ งพัฒ นาการรูปแบบนี  ้นั กวิ จัยจะต้ องมี ทฤษฎี หรืองานวิ จัยสนั บสนุ น  
ท าให้ทราบค่าพารามิ เตอร์สัมประสิทธ์ิ พื น้ฐาน  Bt นักวิจัยอาจก าหนดค่าเวคเตอร์  Bt ท่ี มี 
การเปล่ียนแปลงหรือพฒันาการเป็นเส้นโค้งในรูปแบบต่าง ๆ ตามท่ีมีงานวิจยัสนับสนุน เช่น นกัวิจัย 
อาจก าหนดให้เวคเตอร์ [B1, B2, B3, B4, B5] เทา่กบั [0, 2, 2, -1, 3]   

รูปแบบท่ี 4 โมเดลโค้งพัฒนาการท่ีก าหนดสัมประสิทธ์ิพืน้ฐานเป็นแบบพารามิเตอร์
อิสระหรือโมเดลโค้งพัฒนาการพารามิเตอร์อิสระ (Free Curve Growth Model: FRE Model) รูปแบบนี ้
นักวิจัยไม่มีข้อมูลหรือทฤษฎีสนับสนุนเก่ียวกับพัฒนาการของกลุ่มตัวอย่าง นักวิจัยจึงก าหนด
พารามิเตอร์ให้เป็นพารามิเตอร์อิสระส าหรับสมัประสิทธ์ิพืน้ฐาน B2, B3, B4, B5 ส่วนสัมประสิทธ์ิ B1  
มีค่าเป็นศูนย์อยู่แล้ว เพราะคะแนนการวัดครัง้แรกเท่ากับตัวแปรแฝงระดับหรือยังไม่มีพัฒนาการ
นัน่เอง และในส่วนของพารามิเตอร์อิสระจะถูกประมาณค่าพารามิเตอร์ให้ได้ค่าท่ีสอดคล้องกับ
ข้อม ูลเชิงประจักษ์ ลักษณะของโมเดลโค้งพัฒนาการรูปแบบนีจ้ึงเป็นโมเดลท่ีมีเง่ือนไขจ ากัด 
(Restriction) น้อยท่ีสดุ 

รูปแบบท่ี 5 โมเดลพัฒนาการท่ีก าหนดพารามิ เตอร์ความแปรปรวนของความ
คลาดเคล่ือนแตกต่างกัน หรือโมเดลพัฒนาการความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนไม่เท่ากัน 
(Unequal Disturbance Variance Growth Model = UDV Model) โมเดลพฒันาการในรูปแบบท่ี 5 นีเ้ป็น
ผลมาจากการที่นกัวิจยัผ่อนคลายข้อตกลงเบื อ้งต้นที่ว ่าเทอมความแปรปรวนของความ
คลาดเคลื่อนในการวัดแต่ละครัง้ต้องมีค่าเท่ากันซึ่งเป็นข้อตกลงเบือ้งต้นส าคญัข้อหนึ่งของโมเดล 
โค้งพัฒนาการตามรูปแบบท่ี 1-4 ท่ีเหมือนกับการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ า้ (Repeated 
Measures ANOVA) เม่ือนกัวิจยัยอมให้ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนในการวดัแต่ละครัง้มีค่า 
ไมเ่ทา่กนัได้ จะท าให้เกิดโมเดลโค้งพฒันาการความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนไมเ่ทา่กนั 

จากความยืดหยุ่นของโมเดลโค้งพัฒนาการท่ีมีตัวแปรแฝงท่ีให้นักวิจัยสามารถ
ก าหนดรูปแบบของพฒันาการได้นี ้นกัวิจยัสามารถพฒันาและตรวจสอบโมเดลแตล่ะแบบได้ว่ามี
ประสิทธิภาพแตกต ่างก ัน เพ ีย งใด  ทั ง้ นี เ้ พื ่อ ให้ ได้ รูป แบบ โม เดล โค้งพ ัฒ นาการ ที ่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดที่จะใช้ในการศกึษาพฒันาการในด้านตา่ง ๆ ซึ ่งท าให้นกัวิจยัสามารถ
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วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อตรวจสอบได้ว่าโมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงรูปแบบใดท่ีสอดคล้องกับ
คะแนนพัฒนาการท่ีเป็นข้อมูลเชิงประจกัษ์ เมื่อได้รูปแบบของโมเดลโค้งพฒันาการที่เหมาะสม
แล้วนกัวิจยัจะท าการประมาณค่าตวัแปรแฝงอตัราพฒันาการเป็นระดบัพฒันาการต่อไป 
นอกจากนีโ้มเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงยงัมีความยืดหยุ่นในการให้นกัวิจยัได้ขยายโมเดล
ด้วยการเพิ ่มตวัแปรร่วม (Covariate) หรือตวัแปรท านาย (Predictors) เข้าไปในโมเดลโค้ง
พัฒนาการท่ีมีตวัแปรแฝง ทัง้ตวัแปรร่วมท่ีไม่แปรเปลี่ยนตามเวลา  (Time-Invariant) และ/หรือ
ตวัแปรร่วมที่แปรเปลี่ยนตามช่วงเวลาการวดั (Time-Varying) รวมทัง้ขยายโมเดลเป็นโมเดลโค้ง
พัฒนาการท่ี มีตัวแปรแฝงพหุ (Multivariate Latent Growth Curve Model: MLGC) ในรูปแบบ 
ต่าง ๆ ได้อีกด้วย ดังแสดงตัวอย่างลักษณะของโมเดลโค้งพัฒนาการท่ีมีตัวแปรแฝงท่ีผู้ วิจัย
สามารถปรับขยายตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 โมเดลพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงเชิงเส้นตรงส าหรับการวดัส่ีครัง้  

ท่ีมา: (Bollen K. A.  & Curran P. J, 2006) 
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ภาพประกอบ 11 โมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงเชิงเส้นโค้งส าหรับการวดัส่ีครัง้ปรับ 

ท่ีมา: (Bollen K. A.  & Curran P. J, 2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 12 โมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงเชิงเส้นโค้งส าหรับการวดัส่ีครัง้และมีตวัแปรท านาย
ชนิดไมแ่ปรเปล่ียนตามชว่งเวลาการวดั (Time-Invariant) 

ท่ีมา: (Bollen K. A.  & Curran P. J, 2006) 
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ภาพประกอบ 13 โมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงส าหรับการวดัส่ีครัง้ท่ีมีแบบแผนการเปล่ียนแปลง

เชิงเส้นตรงและมีตวัแปรท านายชนิดแปรเปล่ียนตลอดชว่งเวลาการวดั (Time-Varying) 

ท่ีมา: (Bollen K. A.  & Curran P. J, 2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 14 โมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงส าหรับการวดัส่ีครัง้ท่ีมีแบบแผนการเปล่ียนแปลง
เชิงเส้นตรงและมีตวัแปรท านายชนิดไม่แปรเปล่ียน (Time- Invariant) และชนิดแปรเปล่ียนตลอด

ชว่งเวลาการวดั (Time-Varying) 

ท่ีมา: (Bollen K. A.  & Curran P. J, 2006) 
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ภาพประกอบ 15 โมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงพห ุ(Multivariate Latent Growth Curve Model) 

ส าหรับการวดัสองคณุลกัษณะ และมีการวดัสามครัง้ ชนิด Factor of Curves  

ท่ีมา: (Duncan T. E.et al, 1999) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 16 โมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงพห ุ(Multivariate Latent Growth Curve Model) 

ส าหรับการวดัสองคณุลกัษณะ และมีการวดัสามครัง้ ชนิด Curve of Factors 

ท่ีมา: (Duncan T. E.et al, 1999) 
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กล่าวโดยสรุป โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตวัแปรแฝงเป็นโมเดลที่พัฒนามาจาก
โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบระยะยาวท่ีน าเสนอโดย Meredith และ Tisak เป็นการบรูณาการ
แนวคิดการวิเคราะห์ตวัแปรแฝงร่วมกับการวิเคราะห์ในโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น ท าให้
โมเดลนีมี้จดุเด่นในการวดัพฒันาการท่ีผู้ วิจยัสามารถประมาณค่าพฒันาการได้โดยตรง สามารถ
ก าหนดรูปแบบของพฒันาการได้หลากหลายตามกรอบแนวคิดทฤษฎีในการวิจยั นอกจากนีย้งั
สามารถขยายโมเดลโดยน าตัวแปรร่วมหรือตัวแปรท านายในลักษณะต่าง ๆ มาศึกษาและ
สามารถศึกษาความสัมพันธ์ของพัฒนาการในกรณี ท่ีมีตัวแปรตามหลายตัว หรือโมเดล 
โค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงพหไุด้อีกด้วย  

3.6 เปรียบเทียบโมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงกับโมเดลพหุระดับ 
แนวคิดการวดัพฒันาการแนวใหม่ทัง้โมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงและโมเดล

พหุระดับ ถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลาย ทัง้นี เ้น่ืองจากปัจจัย  3 ประการ (Stoel R.D. van den 
Wittenboer R. & Hox J.J, 2003) กล่าวคือ ประการแรก ความก้าวหน้าของการวิเคราะห์ท่ีมี
โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้วิเคราะห์อย่างหลากหลาย เช่น โปรแกรม  SPSS Proc 
Mixed, Mplus, LISREL, AMOS, MLwiN, HLM เป็นต้น ประการท่ีสอง มีต าราและเอกสารท่ี
เก่ียวข้องกับการวดัการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาการเพิ่มมากขึน้ และต าราต่าง ๆ เหล่านีไ้ด้แสดง
แนวคิดการวดัพฒันาการตลอดจนให้ค าแนะน าในการวิเคราะห์ตามขัน้ตอนต่าง ๆ เช่น Chou et 
al,(1998); Duncan T. E.et al, (1999); Duncan T. E. Duncan S. C. & Strycker L. A, (2006); 
Little, Schnabel, & Baumert, (2000); Rovine, & Molenaar,(1998, 2000); Bollen K. A.  & Curran 
P. J, (2006); นงลกัษณ์ วิรัชชยั, (2542) เป็นต้น และประการสดุท้าย ผลการวิเคราะห์ของทัง้สองวิธีนี ้
สามารถแสดงพฒันาการหรือการเปล่ียนแปลงทัง้ภายในบคุคล และระหว่างบคุคลตามระยะเวลาท่ี
เปล่ียนไป โมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงและโมเดลพหรุะดบั เม่ือน ามาวิเคราะห์พฒันาการ
จะให้ผลการวิเคราะห์ท่ีคล้ายกันมาก หากท าการวิเคราะห์ภายใต้ข้อมูลระยะยาวเดียวกันหรือ
ภายใต้ข้อตกลงเบือ้งต้นเดียวกัน อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามวิธีการ
วิเคราะห์ของแต่ละแนวคิดจะเห็นความยืดหยุ่นท่ีเป็นจุดเด่นท่ีต่างกัน (Stoel R.D. van den 
Wittenboer R. & Hox J.J, 2003) ดงันี ้ 

โมเดลโค้งพัฒนาการท่ีมีตัวแปรแฝง มีจุดเด่น คือ  1) สามารถตรวจสอบข้อตกลง
เบือ้งต้นท่ีส าคญัของโมเดลการวดั กล่าวคือ ความไม่แปรเปล่ียนของโครงสร้างตวัแปรแฝงตลอด
ระยะเวลาการวัดได้ 2) มีความยืดหยุ่นในการก าหนดสัมประสิทธ์ิพืน้ฐาน ซึ่งท าให้สามารถ
ประมาณค่ารูปแบบของโค้งพัฒนาการได้อย่างหลากหลาย เช่น ไม่มีพัฒนาการ พัฒนาการ  
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เชิงเส้นตรง พัฒนาการเชิงเส้นโค้ง พฒันาการอิสระหรือก าหนด และพฒันาการที่มีความ
คลาดเคลื่อนสมัพนัธ์กัน  3) มีความยืดหยุ่น ในการก าหนดตัวแปรร่วม (Covariate) เข้าไปใน
โมเดล โดยเฉพาะตวัแปรร่วมท่ีแปรเปล่ียนตามระยะเวลา (Time-Varying Covariates) ซึ่งมีความ
สะดวกและง่ายตอ่การประมาณคา่อิทธิพลของตวัแปรในแตล่ะช่วงเวลาท่ีท าการวดั (Occasion) 
4) สามารถปรับขยายโมเดลโดยเพิ่มตวัแปรสงัเกตได้ในโมเดลการวดัได้หลายลกัษณะ ท าให้
โมเดลการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกับโมเดลเชิงทฤษฎีท่ีผู้ วิจัยต้องการตรวจสอบได้ เช่น  
Multiple Indicator Model หรือ Curve-of-Factor Model หรือ Higher Order Factor Model เป็น
ต้น และ 5) ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมลูขาดหาย (Missing Data) โมเดลโค้งพฒันาการท่ีมี
ตวัแปรแฝงสามารถประมาณค่าพารามิเตอร์เม่ือตัวแปรท านายมีค่าขาดหายได้  เน่ืองจากมีการ
ประมาณคา่แบบ Full-Information Maximum Likelihood  

โมเดลพหุระดบัมีความยืดหยุ่นท่ีสามารถวิเคราะห์พัฒนาการเม่ือข้อมูลมีลกัษณะ
ระดับลดหลั่นมากกว่า 3 ระดับ โดยโปรแกรม MLwiN 1.10 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีระดับ
ลดหลั่นได้ถึง 50 ระดับ และการวิเคราะห์ในโมเดลพหุระดับ จ านวนโอกาสในการวัด (Number of 
Measurement Occasion) และช่วงห่างของเวลาในการวัดแต่ละครัง้ไม่จ าเป็นต้องเท่ากัน และ
เหมือนกนัส าหรับทกุ ๆ กลุม่ตวัอยา่ง (Subject)  

นอกจากนี ้สโตลและคณะ (Stoel R.D. van den Wittenboer R. & Hox J.J, 2003) 
ยงัได้สรุปงานวิจยัท่ีศึกษาพฒันาการโดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ในโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้น
และโมเดลพหุระดบัและมุ่งเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแนวคิดทัง้สองวิธีนี ้พบว่า ความ
แตกต่างยังไม่ชัดเจน (Blurring) ดงันัน้ หากนกัวิจยัจะใช้แนวคิดใดในการวิเคราะห์ก็สามารถ
เลือกได้ตามลกัษณะของกรอบแนวคดิในการวิจยัและลกัษณะข้อมลูของงานวิจยั ปัจจบุนันกัวิจยั
ก าลงัพยายามท่ีแก้ไขปัญหานีโ้ดยการบรูณาการการวิเคราะห์ทัง้สองแนวคิดนีใ้ห้อยู่ในโปรแกรม
ส าเร็จรูปเดียวกนั เช่น โปรแกรม Mplus หรือ LISREL ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการวิเคราะห์สมการ
โครงสร้างเชิงเส้น (SEM) ได้รวมลักษณะของการวิเคราะห์พหรุะดบัไว้ในโปรแกรมด้วย 
เช่นเดียวกนักบัโปรแกรม HLM หรือ GLLAMM ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีจดุเดน่ในการวิเคราะห์พหุ
ระดบั ได้ปรับโปรแกรมโดยยินยอมให้มีการวิเคราะห์มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นระหว่างพารามิเตอร์
ของพฒันาการ และมีการประมาณคา่น า้หนกัองค์ประกอบด้วยเชน่กนั  

จะเห็นได้ว่า แนวคิดท่ีนิยมใช้ในการวดัพฒันาการแนวใหม่ทัง้โมเดลโค้งพฒันาการ
ที่มีตวัแปรแฝงและโมเดลพหุระดับ มีแนวคิดพืน้ฐานในการวิเคราะห์ลักษณะเดียวกัน มีการ
ก าหนดเง่ือนไขจ าเพาะเบือ้งต้นท่ีเหมือนกัน และให้ผลการวิเคราะห์ท่ีคล้ายกันมาก แต่เม่ือมีการ
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ปรับขยายโมเดลแล้ว ดเูสมือนว่าการวิเคราะห์ในโมเดลโค้งพัฒนาการท่ีมีตวัแปรแฝงจะมีความ
ยืดหยุ่นมากกวา่ อยา่งไรก็ตามการท่ีจะเลือกใช้แนวคดิใดในการวิเคราะห์ขึน้อยูก่บักรอบแนวคดิใน
การวิจยัและลกัษณะข้อมลู และโปรแกรมการวิเคราะห์ในปัจจุบนัเร่ิมมีการบูรณาการให้สามารถ
วิเคราะห์ได้ทัง้สองแนวคดิ ส าหรับการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัศกึษาพฒันาการของเยาวชนเชิงบวก ซึ่ง
มีการเก็บข้อมูลแบบเหล่ือมล าดับ และลักษณะโมเดลการวิเคราะห์สอดคล้องกับโมเดลโค้ง
พฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝง ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงเลือกใช้การวิเคราะห์ตามแนวคิดโค้งพัฒนาการท่ีมีตวั
แปรแฝง  

3.7 งานวิจัยที่ศึกษาโมเดลโค้งพัฒนาการ 
ชาน และคณะ (Chan et al., 2000, pp. 365-396) ได้พัฒนากรอบแนวคิดและท าการ

วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงด้านทักษะทางสังคมของเด็กท่ีเกิดขึน้ท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน เป็นการ
ประยุกต์ใช้โมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงพหุ (Multivariate Latent Growth Curve Model) 
ในการวิเคราะห์ข้อมลู โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือขยายผลการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาทกัษะทางสงัคม
ของเด็ก โดยมีค าถามวิจยัท่ีส าคญั คือ เด็กมีการเปล่ียนแปลงด้านทกัษะทางสงัคมอย่างไร และ
ทกัษะทางสงัคมของเด็กมีความแตกตา่งกนัหรือไม่เมื่อเด็กอยู่ท่ีบ้านกบัอยู่ท่ีโรงเรียน ซึ่งงานวิจยั
ก่อนหน้านีย้งัขาดทฤษฎีที่เหมาะสมในการใช้อธิบายและขาดหลักฐานท่ีช่วยสนับสนุนในการ
ก าหนดสมมติฐานความแตกตา่งด้านทกัษะทางสงัคมของเด็กเมื่ออยู่ในสถานที่ตา่ง ๆ ผู้วิจยัเก็บ
รวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างเด็กตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนถึงเกรด 3 จากการติดตามระยะยาว
จ านวน 4 ครัง้ ห่างกนัช่วงละ 12 เดือน จ านวน 378 คน โดยผู้ปกครองและครูเป็นผู้ประเมินทกัษะ
ทางสังคมของเด็ก นอกจากนีย้งัเก็บรวบรวมตวัแปรท่ีจะใช้เป็นตวัแปรท านายพฒันาการทกัษะ
ทางสงัคมอีก 3 ตวัแปร ประกอบด้วย ตวัแปรรายได้ของครอบครัว ระดบัการศกึษาของพ่อแม่ และ
ทกัษะทางภาษาของเด็ก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป LISREL 8 และท าการวิเคราะห์
ใน 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้แรก เร่ิมจากการวิเคราะห์พฒันาการด้านทกัษะทางสงัคมของเด็กจากข้อมูล
แต่ละแหล่ง (ท่ีบ้าน , โรงเรียน) ตามโมเดลโค้งพัฒนาการท่ีมีตัวแปรแฝง เพ่ือศึกษารูปแบบ
พฒันาการด้านทกัษะทางสงัคมของเด็ก ซึ่งค่าพารามิเตอร์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ในขัน้นีจ้ะถกูใช้
เป็นคา่ในการก าหนดข้อมลูจ าเพาะในการวิเคราะห์ในขัน้ตอ่ไป ขัน้ท่ีสอง วิเคราะห์พฒันาการด้าน
ทกัษะทางสงัคมของเด็กจากข้อมูลทัง้สองแหล่งไปพร้อม ๆ กนั เป็นการวิเคราะห์ตามโมเดลโค้ง
พฒันาการที่มีตวัแปรแฝงพห ุผลการวิเคราะห์ในขัน้ตอนนีจ้ะท าให้ทราบความสมัพันธ์ระหว่าง
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของพัฒนาการทักษะทางสังคม และขัน้ตอนสุดท้าย  ท าการวิเคราะห์
พฒันาการด้านทกัษะทางสังคมเม่ือเพิ่มตวัแปรท านายเข้าสู่โมเดลผลการวิจยัพบว่า พัฒนาการ
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ด้านทกัษะทางสงัคมของเด็กเม่ืออยู่ท่ีบ้านมีรูปแบบพฒันาการเชิงเส้นโค้ง ในขณะท่ีอยูท่ี่โรงเรียนมี
พัฒนาการเชิงเส้นตรง ตวัแปรสถานะเร่ิมต้นของทักษะด้านสังคมเม่ืออยู่ท่ีบ้าน และท่ีโรงเรียน
สมัพนัธ์กนั นอกจากนีย้งัพบว่าตวัแปรท านายท่ีส่งผลต่อพฒันาการด้านทกัษะทางสงัคมของเด็ก 
ได้แก่ ตวัแปรรายได้ของครอบครัวท่ีส่งผลต่ออตัราพฒันาการทักษะทางสงัคมเมื่อเด็กอยู่ที่บ้าน 
ในขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อสถานะเร่ิมต้นของทกัษะทางสงัคมของเด็กเมื่ออยู่ท่ีโรงเรียนด้วย ตวั
แปรทกัษะทางภาษาของเด็กส่งผลต่อสถานะเร่ิมต้นของทกัษะทางสงัคมของเด็กทัง้ท่ีบ้านและท่ี
โรงเรียน สว่นตวัแปรระดบัการศกึษาของพอ่แมไ่มส่ง่ผลตอ่พฒันาการด้านทกัษะทางสงัคมของเด็ก
ทัง้ท่ีบ้านและท่ีโรงเรียนแตอ่ยา่งใด  

กรอท (George, 2000, pp. 213-225) ได้พฒันาโมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปร
แฝงโดยการเพิ่ม ตัวแปรท านาย (Predictor) หรือตวัแปรร่วม (Covariate) เข้าไปในโมเดล เพ่ือ
พิสูจน์ให้เห็นว่าโมเดลท่ีพัฒนาขึน้ตามกรอบแนวคิดของโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) มีความ
เหมาะสม โดยด าเนินการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงในเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและมธัยม ศกึษาตอนปลาย ผู้วิจยัใช้ข้อมลูทตุิยภูมิจากการศกึษาระยะ
ยาวของเยาวชนอเมริกา (Longitudinal Study of American Youth: LSAY) โดยสุ่มกลุ่มตวัอย่าง
เฉพาะในส่วนท่ีมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์จ านวน  444 คน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลระยะยาว
จ านวน 5 ครัง้ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1987 จนถึงปี ค.ศ. 1991 ห่างกันครัง้ละ 1 ปี เร่ิมเก็บครัง้แรกเม่ือ
นกัเรียนอยู่ในเกรด 7 ติดตามนกัเรียนคนเดิมจนถึงเกรด 11 ข้อมูลท่ีใช้เป็นตวัแปรท านายเจตคติ
ต่อวิชาวิทยาศาสตร์มีทัง้ตวัแปรท่ีไม่แปรเปล่ียนตลอดช่วงการวัด (Time-invariant) และตวัแปรท่ี
แปรเปล่ียนตลอดช่วงเวลาการวัด (Time-Varying) ตัวแปรท่ีไม่แปรเปล่ียนตลอดช่วงการวัด 
(Time-Invariant) ประกอบด้วยตัวแปรเพศ ระดับการศึกษาของมารดา จ านวนส่ืออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ท่ีบ้าน ความเป็นโรงเรียนเขตชนบทและความเป็นโรงเรียนในเขตเมือง ส่วนตวัแปรท่ี
แปรเปล่ียนตามช่วงเวลาการวัด (Time-Varying) ประกอบด้วยตัวแปรการสนับสนุนทาง
วิทยาศาสตร์จากเพ่ือน ครู ผู้ปกครอง แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ อตัมโนทศัน์เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ ความ
วิตกกังวลในวิชาวิทยาศาสตร์ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม LISREL ผลการวิจยัพบว่า โมเดลท่ีพฒันาขึน้สามารถตรวจสอบการเปล่ียนแปลงในเจตคติ
ตอ่วิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม และตรวจสอบพบว่าเจตคตติอ่วิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองจากเกรด 7 จนถึงเกรด 11 ตวัแปรท่ีส่งผลต่อพฒันาการเจตคติต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์มากท่ีสดุคือ อตัมโนทศัน์เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ รองลงมาคือ การสนบัสนนุจากครู 
และเพ่ือน นอกจากนีย้งัพบว่า นกัเรียนชายมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์เร่ิมต้น (เกรด  7) สงูกว่า



  114 

นกัเรียนหญิง และมีอตัราพฒันาการลดลงเร็วกวา่นกัเรียนหญิง ส่วนตวัแปรความเป็นโรงเรียนใน
เขตชนบท หรือในเมืองเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่อยู่บริเวณชานเมือง พบว่า นักเรียนใน
โรงเรียนเขตชนบท หรือในเมืองมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์เร่ิมต้นต ่ากว่านกัเรียนในโรงเรียนแถบ
ชานเมือง และมีอตัราพฒันาการลดลงรวดเร็วกว่านกัเรียนในโรงเรียนแถบชานเมือง  

ฟาน (Fan,  2001, pp.  27-61) ใช้โมเดลโค้งพัฒนาการท่ีมีตัวแปรแฝงตามกรอบ
แนวคิดของโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) และขยายโมเดลโดยการเพิ่มตัวแปรท านาย 
(Predictor) หรือตวัแปรร่วม (Covariate) ในการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบอิทธิพลของการมีส่วนร่วม
ของพ่อแม่ (Parental Involvement) ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ผู้วิจยัใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการศกึษาระยะยาวทางการศึกษาแห่งชาติในปี ค.ศ. 1988 
โดยสุ่มตวัอยา่งนกัเรียนจากการติดตามผลจ านวน 3 ครัง้ในปี ค.ศ. 1988, 1990 และ 1992 ซึ่งตรง
กบัช่วงเวลาท่ีนกัเรียนก าลงัเรียนอยู่ในเกรด 8 เกรด 10 และเกรด 12 ข้อมูลตวัแปรผลสมัฤทธ์ิทาง
วิชาการประกอบด้วยคะแนนในวิชาต่าง ๆ 4 วิชา ได้แก่ การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
สังคมศึกษา ส่วนตัวแปรท่ีใช้ในการท านาย ประกอบด้วยตวัแปรการมีส ่วนร่วมของพ่อแม่
ผู้ปกครอง และตวัแปรสถานภาพเศรษฐกิจและสงัคม ซึ่ง เป็นตวัแปรท่ีไม่แปรเปล่ียนตลอดช่วง
การวดั (Time-Invariant)  

โดยผู้ วิจัยวิ เคราะห์ ข้อมูลเร่ิม ต้นจากการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) เพ่ือหาองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ผู้ปกครอง ทัง้
ข้อมลูจากนกัเรียน และจากผู้ปกครอง ซึง่พบวา่มีจ านวนองค์ประกอบแตกตา่งกนั กลา่วคือ ข้อมลู
จากนักเรียนได้  4 องค์ประกอบ ส่วนข้อมูลจากผู้ ปกครองได้  7 องค์ประกอบ และผู้ วิจัยใช้
องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีได้นีเ้ป็นตวัแปรท านายผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการ รวมกบัตวัแปรสถานภาพ
เศรษฐกิจและสงัคมในการวิเคราะห์ขัน้ตอ่ไป ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบอิทธิพลของการมี
ส่วนร่วมดูแลของพ่อแม่ผู้ ปกครองท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรม LISREL โดยแยกวิเคราะห์เป็นโมเดลย่อย ๆ จ าแนกตามรายวิชาและเชือ้ชาติของ
นกัเรียน ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรสถานภาพเศรษฐกิจและสงัคมเป็นตวัแปรท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีส่งผล
ต่อสถานะเร่ิมต้น (Initial Status หรือ Intercept) และอัตราพฒันาการ (Growth Rate หรือ 
Slope) ผลสมัฤทธิ์ทางวิชาการของนกัเรียน รองลงมาคือตวัแปรการมีส่วนร่วมดแูลของพ่อแม่
ผู้ปกครอง นอกจากนีผู้้วิจยัยงัได้ตรวจสอบวา่เม่ือมีการควบคมุและไม่มีการควบคมุอิทธิพลของตวั
แปรสถานภาพเศรษฐกิจและสงัคม ตวัแปรการมีส่วนร่วมดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองจะส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการอย่างไร ซึ่งผลการตรวจสอบพบว่า ถ้าไม่มีการควบคมุอิทธิพลของตวัแปร
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สถานภาพเศรษฐกิจและสงัคมแล้ว ตวัแปรการมีส่วนร่วมดแูลของพ่อแม่ผู้ปกครองจะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการมากกว่าตวัแปรสถานภาพเศรษฐกิจและสังคมสอดคล้องกันในทุก
รายวิชาและทุกเชือ้ชาติของนักเรียน ทัง้นีผู้้ วิจัยได้อภิปรายว่าเน่ืองมาจากต ัวแปรทั ง้สองมี
ความสมัพนัธ์กนัสงูนัน่เอง  

จอร์จ (George, 2000, pp. 439-448) ใช้โมเดลโค้งพัฒนาการท่ี มีตัวแปรแฝง
ตรวจสอบเจตคติต่อประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ โดยผู้ วิจัยใช้ข้อมูล ตวัแปร กลุ่มตัวอย่าง และ
วิธีการวิจยัเช่นเดียวกนักบังานวิจยัท่ีท าในปี ค.ศ. 2000 กล่าวคือ การเก็บรวบรวมข้อมลูระยะยาว
จ านวน 5 ครัง้ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1987 จนถึงปี ค.ศ. 1991 ห่างกันครัง้ละ 1 ปี เร่ิมเก็บครัง้แรกเม่ือ
นกัเรียนอยู่ในเกรด 7 ติดตามนักเรียนคนเดิมจนถึงเกรด 11 ผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรท่ีส่งผลต่อ
เจตคติต่อประโยชน์ของวิทยาศาสตร์มากท่ีสุดคือ อตัมโนทศัน์เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ รองลงมาคือ 
การสนบัสนนุจากครู แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ในขณะท่ีการ
สนับสนุนจากเพ่ือนส่งผลต่อเจตคติต่อประโยชน์ของวิทยาศาสตร์อย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิต ิ
นอกจากนีย้งัพบว่า นกัเรียนชายมีเจตคติตอ่ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์เร่ิมต้นสงูกว่านกัเรียนหญิง
และมีอตัราพฒันาการเร็วกว่านกัเรียนหญิง ส่วนตวัแปรความเป็นโรงเรียนในเขตชนบทหรือใน
เมือง พบว่า นกัเรียนในโรงเรียนเขตชนบทหรือในเมืองมีเจตคติต่อประโยชน์ของวิทยาศาสตร์
เร่ิมต้นต ่ากว่านักเรียนในโรงเรียนแถบชานเมือง และยังพบว่ามีอัตราพัฒนาการลดลงเร็วกว่า
นกัเรียนในโรงเรียนแถบชนบท 

ส โต อี ล  (Stoel R.D. Peetsma T.TD. & Roeleved J, 2003, pp. 313 - 333) ใ ช้
โมเดลโค้งพัฒนาการท่ี มีตัวแปรแฝงพหุ (Multivariate Latent Growth Curve Model) ใน
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฒันาการของการลงทนุทางการศกึษาของโรงเรียน ความมัน่ใจ
ในตนเอง และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้านภาษา หรือความสามารถทางภาษาของนกัเรียนระดบั
ประถมศกึษา ผู้ วิจยัใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากโครงการ PRIMA ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน  4 ครัง้ ห่างกันช่วงละ  2 ปี เก็บข้อมูลเม่ือนกัเรียนเรียนอยู่ในเกรด 2 
เกรด 4 เกรด 6 และเกรด 8 ข้อมูลส าคัญในการวิจัยครัง้นีป้ระกอบด้วย ข้อมูลการลงทุนทาง
การศึกษาของโรงเรียน ความมัน่ใจในตนเอง และความสามารถทางภาษา นอกจากนีย้งัมีการ
เก็บข้อมลูเชาวน์ปัญญาของนกัเรียน เพ่ือใช้เป็นตวัแปรในการควบคมุ อีกด้วย การวิเคราะห์ข้อมลู
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Mplus 1.04 และมีขัน้ตอนในการวิเคราะห์ท่ีส าคญั 2 ขัน้ตอน เร่ิมจากการ
วิเคราะห์พ ัฒนาการของการลงทุนทางการศึกษาของโรงเรียน ความมั่นใจ ในตนเอง และ
ความ สามารถทางภาษาท่ีละตวัแปร เป็นการวิเคราะห์ตามโมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝง
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เพ่ือศกึษาระดบัและรูปแบบของพฒันาการ ซึ่งคา่พารามิเตอร์ท่ีได้จะน าไปใช้ในการก าหนดข้อมูล
จ าเพาะในการวิเคราะห์ขัน้ตอ่ไป ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตามโมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงพห ุ
โดยมีวตัถุประสงค์ส าคญัเพ่ือศึกษาความสมัพันธ์ของค่าพารามิเตอร์ของแต่ละตวัแปร ซึ่งผู้ วิจัย
แยกวิเคราะห์ทัง้การใช้ตวัแปรเชาวน์ปัญญาเป็นตวัแปรควบคมุ และไม่มีการควบคมุตวัแปรเชาวน์
ปัญญา  

ผลการวิจยัตามโมเดลโค้งพัฒนาการท่ีมีตวัแปรแฝง พบว่า ความมัน่ใจในตนเองมี
รูปแบบพฒันาการเชิงเส้นตรง ในขณะท่ีการลงทุนทางการศึกษาของโรงเรียน และความสามารถ
ด้านภาษาของนกัเรียนมีรูปแบบพฒันาการเชิงเส้นโค้ง สว่นผลการวิจยัตามโมเดลโค้งพฒันาการท่ี
มีตวัแปรแฝงพห ุเม่ือไม่ควบคมุตวัแปรเชาวน์ปัญญา พบวา่ ความมัน่ใจในตนเองของนกัเรียนไม่มี
พัฒนาการ ความสามารถด้านภาษาของนักเรียนมีอัตราพัฒนาการเพิ่มขึน้ ส่วนการลงทุนทาง
การศึกษาของโรงเรียนมีแนวโน้มของอตัราพัฒนาการลดลง เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
คา่พารามิเตอร์ตา่ง ๆ ของแตล่ะตวัแปร พบว่า สถานะเร่ิมต้นของความสามารถด้านภาษาของ
นกัเรียนมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับอัตราพัฒนาการของความมั่นใจในตนเอง และการลงทุน
ทางการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งชีใ้ห้เห็นวา่เดก็ท่ีมีอตัราพฒันาการสงูด้านความสามารถทางภาษา
จะมีความมั่นใจในตนเองสงูยิ ่งขึน้ ในขณะที่อตัราพฒันาการด้านการลงทนุการศกึษาของ
โรงเรียนมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย สถานะเร่ิมต้นของการลงทนุทางการศึกษาของโรงเรียนมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบักบัอตัราพฒันาการความมัน่ใจในตนเอง ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่านกัเรียนท่ีได้รับ
การลงทนุทางการศกึษาสงูจะท าให้เกิดความมัน่ใจในตนเองเพิ่มสงูมากขึน้ และสถานะเร่ิมต้นทัง้
ด้านความมั่นใจในตนเอง และการลงทุนทางการศึกษาของโรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความสามารถด้านภาษาของนักเรียน ชีใ้ห้เห็นว่า นักเรียนท่ีมีความสามารถด้านภาษาสูงจะมี
ความมัน่ใจในตนเองสูง และได้รับการลงทุนทางการศึกษาจากโรงเรียนมากในช่วงเวลาขณะนัน้ 
นอกจากนีเ้มื ่อควบคมุตวัแปรเชาวน์ปัญญา ผลการวิจัยพบว่าค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ยังคงมี
ความสมัพันธ์กันในทิศทางเช่นเดิม แต่ขนาดความ สมัพนัธ์ระหว่างค่าพารามิเตอร์มีค่าลดลง ซึ่ง
แสดงว่าความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตา่ง ๆ ในการวิจยัประกอบด้วยการลงทนุด้านการศกึษาของ
โรงเรียน ความมัน่ใจในตนเอง และความสามารถด้านภาษาของนกัเรียนได้น าเอาตวัแปรเชาวน์
ปัญญาเข้าไปร่วมพิจารณาด้วยแล้ว 

ชีวลิน และ มิลลา (Shevlin M. & Millar R, 2006, pp. 141-153) ได้ประยุกต์โมเดล
โค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงในการศึกษาพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลเก่ียวกบัอาชีพของนกัเรียน
ระดบัมัธยมศึกษา โดยได้ขยายโมเดลพืน้ฐานโค้งพัฒนาการท่ีมีตวัแปรแฝงด้วยการเพิ่มตวัแปร
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ท านายท่ีมีลักษณะเป็นโมเดลเชิงสาเหตุของทฤษฎีแบบแผนพฤติกรรม (Theory of Planned 
Behaviors: TPB) ผู้ วิจัยชีใ้ห้เห็นว่าโมเดลท่ีพัฒนาขึน้เพ่ือการศึกษาในครัง้นีมี้ความเหมาะสม 
เน่ืองจากถ้าหากใช้การวิเคราะห์อิทธิพล (Path Analysis) จะสามารถตรวจสอบได้เฉพาะความ
ผันแปรในตวัแปรที่ศึกษาเท่านัน้ ไม่สามารถตรวจสอบการเปล่ียนแปลงของค่าเฉล่ียได้ และ 
ถ้าหากจะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ทัง้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวดัซ า้
หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนในโมเดลพืน้ฐาน ก็จะให้ค าตอบได้เฉพาะรูปแบบของการ
เปล่ียนแปลงคา่เฉล่ีย แตไ่มส่ามารถศกึษาอิทธิพลของตวัแปรท านายไปพร้อมกนัได้ ดงันัน้ ผู้วิจยัจึง
ได้ประยุกต์ใช้โมเดลโค้งพัฒนาการท่ีมีตวัแปรแฝงท่ีสามารถให้ค าตอบได้ทัง้พฤติกรรมการสืบค้น
ข้อมูลเก่ียวกบัอาชีพตลอดช่วงเวลาท่ีท าการศกึษา และตรวจสอบผลกระทบของตวัแปรในทฤษฎี
แบบแผนพฤติกรรมตอ่พฒันาการของพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลเก่ียวกบัอาชีพ ทัง้สถานะเร่ิมต้น
และอตัราพฒันาการผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนมธัยมศึกษาในเขตตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของไอซ์แลนด์ จ านวน 3 โรงเรียนท่ีมีการสอนเก่ียวกับอาชีพและมีห้องสมุดเก่ียวกบัอาชีพ โดยมี
นักเรียนเข้าร่วมในการวิจัยจ านวน 325 คน เก็บรวบรวมระยะยาวจ านวน 3 ครัง้ ห่างกันช่วงเวลาละ  
6 สปัดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม LISREL 8.3 ผลการวิจยัพบว่า โมเดลโค้งพฒันาการท่ีมี
ตวัแปรแฝงท่ีพัฒนาขึน้สามารถให้ค าอธิบายได้อย่างเหมาะสม โดยชีว้่ามีความแปรผนัในระดบั
บคุคลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทัง้สถานะเร่ิมต้นและอตัราพฒันาการของพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล
เก่ียวกบัอาชีพของนกัเรียน ซึง่ตวัแปรส าคญัในทฤษฎีแบบแผนพฤติกรรมท่ีส่งผลตอ่สถานะเร่ิมต้น 
และอตัราพฒันาการของพฤติกรรมการสืบค้นข้อมลูเก่ียวกบัอาชีพของนกัเรียนคือ ตวัแปรความสนใจ
ตอ่พฤตกิรรมของมนษุย์ (Behavioral Intention) และถกูสง่ผา่นมาจากตวัแปรเจตคตติอ่พฤตกิรรม  

สนุทรพจน์ ด ารงค์พานิช (2552) กล่าวว่า การวิเคราะห์โมเดลพฒันาการตวัแปรแฝง 
(Latent Growth Curve Model: LGCM) เป็นวิธีการท่ีพัฒนาจากโมเดลพัฒนาการเชิงเส้นโค้ง 
(Growth Curve) ซึ่ง Rao (1958) และ Tucker (1958) มีแนวคิดท่ีว่าแม้จะได้รับการพฒันาด้วยวิธี 
เดียวกัน แต่ความเปล่ียนแปลงภายในตัวบุคคลย่อมแตกต่างกันเน่ืองมาจากความแตกต่าง
ระหวา่งบคุคลนัน่เอง  

กอบชัย โพธินาแค (2558) ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับปัจจัย 
ท่ีมีอิทธิพลต่อคะแนนพฒันาการ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์ดงันี ้1) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคะแนน
พัฒนาการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา ภาษาไทย ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 2) เพ่ือ
ศกึษาคะแนนพฒันาการผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
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โดยวิธีการวิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการท่ีมีตัวแปรแฝง 3) เพ่ือสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ 
เชิงสาเหตุพหุระดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคะแนนพัฒนาการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย  
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ 4) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์ 
เชิงสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการวิเคราะห์โมเดล สมการโครงสร้างพหุระดบั ผลการวิจัย
พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุพหุระดับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อคะแนนพัฒนาการผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาไทยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และผลการวิเคราะห์ระดบันักเรียน 
พบว่า ตวัแปรแฝง ปัจจยัทางครอบครัว มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความสามารถเร่ิมต้นระดบันกัเรียนและ
อตัราพัฒนาการระดบันักเรียน ตวัแปรแฝงเชาวน์ปัญญามีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถเร่ิมต้น
ระดบันกัเรียน ส่วนตวัแปรแฝงเชาวน์อารมณ์มีอิทธิพลทางตรงตอ่ความสามารถเร่ิมต้นระดบันกัเรียน 
และอัตราพัฒนาการระดบันักเรียน และผลการวิเคราะห์ข้อมูลในระดบัโรงเรียน พบว่า ตัวแปรแฝง
คณุลกัษณะด้านการบริหารมีอิทธิพลทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อความสามารถเร่ิมต้นระดบัโรงเรียน 
และมีอิทธิพลทางอ้อมต่ออัตราพัฒนาการระดับโรงเรียน ส่วนตัวแปรแฝงคุณลักษณะด้าน
ครูผู้ สอนมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถเร่ิมต้นระดับโรงเรียน และอัตราพัฒนาการระดับ
โรงเรียน  

วชิราภรณ์   ทะคะทิน (2551) ศึกษาการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการจากศึกษา พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน คือ สมรรถนะของผู้บริการ คณุลกัษณะของครู การมีส่วนร่วมของชุมชน และบริบทของ
สถานศึกษา โดยตวัแปรท่ีมีอิทธิพลรวมสงูสดุตอ่คณุภาพคือ สมรรถนะของผู้บริหาร สว่นตวัแปรท่ี
มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้แก่ สมรรถนะของผู้บริหารและการมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดยโมเดลเชิงสาเหตนีุมี้ความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

สมเกียรติ  ทานอก (2553, น. 64-67) ได้ท าการพัฒนาและตรวจสอบโมเดลโค้ง
พัฒนาการเหล่ือมเวลาระยะยาวท่ีมีตวัแปรแฝงเจตคติต่ออาชีพครู ศึกษาพัฒนาการเจตคติต่อ
วิชาชีพครู และวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อเจตคติต่ออาชีพครู โดยศึกษากับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น
นกัศึกษาหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต (หลกัสูตร 5 ปี) ท่ีเข้าศึกษาในสถาบนัผลิตครูในปีการศึกษา 
2548, 2549, 2550 และ 2551 จ านวน 1,876 คน จ าแนกเป็น 4 กลุ่มตามชัน้ปีท่ีเก็บ แต่ละกลุ่มมี
การเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 4 ครัง้ ห่างกันประมาณ 5 เดือน การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการ
ประมาณคา่พฒันาการเจตคติตอ่อาชีพครูด้วยการวิเคราะห์โมเดลโค้งพฒันาการเหล่ือมเวลาระยะ
ยาวท่ีมีตัวแปรแฝง และวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อเจตคติต่ออาชีพครูด้วยการวิเคราะห์ถดถอย
พหคุณู (Multiple Regression) ผลการวิจยัพบวา่ 1) โมเดลโค้งพฒันาการเหล่ือมเวลาระยะยาวท่ี
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มีตวัแปรแฝงเจตคติตอ่อาชีพครูท่ีพฒันาขึน้มีความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดย
มีรูปแบบพฒันาการแบบไม่ใช่เส้นตรง 2) เจตคติตอ่อาชีพครูมีคา่เฉล่ียสถานะตัง้ต้นในการวดัครัง้
แรกเท่ากบั 3.8732 และมีอตัราพฒันาการเพิ่มขึน้ตลอดช่วงเวลาการศกึษาตามหลกัสตูร จากภาค
เรียนท่ี 1 ถึงภาคเรียนท่ี 10 ด้วยอตัราพฒันาการเฉล่ีย 0.0789 และ 3) ปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีส่งผล
ต่อพัฒนาการเจตคติต่ออาชีพครู คือ ความสัมพัน ธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา และ
ความสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษากบัเพ่ือน รองลงมา คือ ความตัง้ใจประกอบอาชีพครู คะแนนเฉล่ีย
สะสม และสาขาวิชา 

กนกกร  ศิ ริสุข  (2556, น. 31–60) ศึกษาและพัฒ นาโม เดลโค้งพัฒ นาการ 
ในการศึกษาการเปล่ียนแปลงระยะยาวของผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้
พืน้ฐาน (O-NET) ท่ีไม่มีตวัแปรร่วมและมีตวัแปรร่วมของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โดยศึกษา
กบักลุ่มตวัอย่างคือ ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาภาษาไทย 
วิชาภาษาองักฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ปีการศึกษา 2551 - 2554 ระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 จากโรงเรียนในส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 2,360 โรงเรียน และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จ านวน 415 โรงเรียน รวม 2,775 โรงเรียน เคร่ืองมือในการวิจัยคือแบบตรวจรายการ 
ผลคะแนนการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 6 และแบบแยกรายการตามตวัแปรร่วม ได้แก่ ภูมิภาค สังกัด เขตชนเมือง/เขตชนบท และ
ขนาดของโรงเรียน สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉล่ีย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติวดัระดบัความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป ผลการวิจยัพบวา่ 1) โมเดลโค้งพฒันาการผลคะแนนการทดสอบทางการศกึษา
ระดบัชาติพืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีไม่มีตวัแปรร่วมในวิชาภาษาไทย 
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ มีอัตราคะแนนพัฒนาการต่อปีมี
แนวโน้มลดลง โดยวิชาภาษาองักฤษมีแนวโน้มลดลงมากท่ีสุด ส่วนวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรมมีอัตราคะแนนพัฒนาการต่อปีมีแนวโน้มสูงขึน้ โดยทุกโมเดลมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ 2)โมเดลโค้งพ ัฒนาการผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
พืน้ฐาน (O-NET) ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีมีตวัแปรร่วม พบว่า ภาคกลาง ภาคตะวนัออก 
ภาคตะวันตก และภาคเหนือมีคะแนนเร่ิมต้นวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์สงูกว่าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้มี
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คะแนนเร่ิมต้นไม่ตา่งกนั และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีอตัราคะแนนพฒันาการตอ่ปี
น้อยกว่าภาคอ่ืนทุกวิชาโรงเรียนเอกชนมีคะแนนเร่ิมต้นสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาลทุกวิชา ยกเว้นวิชา
ภาษาไทยมีคะแนนเร่ิมต้นไมต่า่งกนั แตมี่อตัราคะแนนพฒันาการตอ่ปีน้อยกว่าโรงเรียนรัฐบาลใน
วิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์ส่วนวิชาอ่ืนไม่ตา่งกนั โรงเรียนในเขตเมืองมีคะแนนเร่ิมต้นสงู
กว่าโรงเรียนในเขตชนบททกุวิชา แตมี่อตัราคะแนนพฒันาการตอ่ปีน้อยกว่าโรงเรียนเขตชนบททุก
วิชายกเว้นวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีมีอัตราคะแนนพัฒนาการต่อปีไม่ต่างกัน 
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีคะแนนเร่ิมต้นและอตัราคะแนนพฒันาการต่อปีสูงกว่าโรงเรียนขนาด
เล็กทกุวิชา ยกเว้นวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมท่ีมีอตัราคะแนนพฒันาการต่อปีไม่ตา่งกนั 
โรงเรียนขนาดใหญ่มีคะแนนเร่ิมต้นในวิชาภาษาไทยและวิชาสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
สูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็กส่วนวิชาอ่ืนไม่ต่างกัน และมีอัตราคะแนนพัฒนาการต่อปีในวิชา
คณิตศาสตร์สงูกว่าโรงเรียนขนาดเล็กสว่นวิชาอ่ืนไมต่า่งกนั โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาด
เล็กมีคะแนนเร่ิมต้นและอตัราคะแนนพฒันาการไม่ต่างกนัทกุวิชา โดยทกุโมเดลมีความกลมกลืน
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

สุนทรพจน์ ด ารงค์พานิช (2559, น. 209-215) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและพัฒนาการของผลคะแนน O-NET ในสถานศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบโค้งพฒันาการล าดบัขัน้ท่ีสอง จาก
การศึกษา พบว่า ผลการศึกษาอิทธิพลก ากบัของปีท่ีได้รับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 
กลุม่คณุภาพโรงเรียน ขนาดโรงเรียน สงักดัโรงเรียน และท่ีตัง้โรงเรียน สรุปได้วา่ 1) อิทธิพลก ากบัท่ี
มีต่อระดบัพัฒนาการของคะแนน O-NET ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในภาพรวมได้รับ
อิทธิพลก ากบัจากทกุตวัแปร โรงเรียนที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามปี  2554 
อยู่ในกลุ ่มโรงเรียนคุณภาพ เป็น โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
สง่เสริมการศกึษาเอกชน และมีท่ีตัง้อยูใ่นเมือง มีแนวโน้มของระดบัพฒันาการของคะแนน O-NET 
สูงกว่าโรงเรียนลักษณะอ่ืน โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และคณิตศาสตร์  2) อิทธิพล
ก ากับท่ีมีต่อระดบัพัฒนาการของคะแนน O-NET ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในภาพรวม
ได้รับอิทธิพลก ากบัไม่สมบรูณ์ทุกตวัแปร โรงเรียนท่ีได้รับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสามปี  
2558 อยู่ในกลุ่มโรงเรียนคณุภาพ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน มักมีระดบัพัฒนาการของผลคะแนน O-NET มากกว่าโรงเรียนในกลุ่มอ่ืน
โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 3) อิทธิพลก ากับท่ีมีต่อระดับ
พฒันาการของคะแนน O-NET ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ในภาพรวมได้รับอิทธิพลก ากับ
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จากทุกตวัแปร โรงเรียนท่ีได้รับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสามปี 2554 อยู่ในกลุ่มโรงเรียน
คณุภาพ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และมีท่ีตัง้อยู่ในเมือง มีแนวโน้มของระดับพัฒนาการของคะแนน O-NET สูงกว่าโรงเรียน 
ลกัษณะอ่ืน 

โดยสรุปผลงานวิจัยท่ีน าเสนอข้างต้น เป็นการประยุกต์ใช้โมเดลโค้งพัฒนาการท่ีมี 
ตวัแปรแฝง (Latent Growth Curve Model : LGCM) ซึ่งงานวิจยัท่ีน าเสนอเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ 
การวิจยัท่ีใช้โมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝง และก าหนดขอบเขตเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปร
ทางด้านพฤติกรรมและทางการศึกษาเท่านัน้ ผลการวิจยัแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของโมเดล 
โค้งพัฒนาการท่ีมีตัวแปรแฝงท่ีสามารถศึกษาพัฒนาการได้อย่างหลากหลาย และครอบคลุม  
กรอบแนวคิดในการวิจัยของผู้ วิจัยทัง้การวิเคราะห์ในลักษณะตัวแปรตามตวัเดียว (Univariate 
Latent Growth Curve Analysis) และการวิเคราะห์ท่ีมีตวัแปรตามตัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไป (Multivariate 
Latent Growth Curve Analysis)ดงันัน้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัเพ่ือน ามาเป็นเง่ือนไข
ในการศึกษา จะเห็นได้ชดัเจนว่าโมเดลโค้งพัฒนาการท่ีมีตวัแปรแฝงเป็นวิธีการวดัพัฒนาการท่ี
เป็นท่ีนิยม และมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลโค้งพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงนัน้ 
คะแนนพฒันาการขึน้อยู่กบัรูปแบบการเปล่ียนแปลงของข้อมลู คา่เฉล่ียตวัแปรแฝงระดบัการวดัใน
ครัง้แรก หรือ ML และค่าอตัราพฒันาการ หรือ MS ซึ่งรูปแบบของการเปล่ียนแปลงของข้อมูลจะ
ขึน้อยู่กับสมัประสิทธ์ิพืน้ฐาน โดยลกัษณะการเปล่ียนแปลงของข้อมูลแบ่งได้เป็นสองแบบหลกั ๆ 
คือ มีการเปล่ียนแปลงแบบเส้นตรง ซึง่จะสอดคล้องกบัโมเดลพฒันาการท่ีมีตวัแปรแฝงเชิงเส้นตรง 
และการเปล่ียนแปลงแบบไม่ใช่เส้นตรง ซึ่งจะสอดคล้องกับโมเดลโค้งพัฒนาการท่ีมีตวัแปรแฝง  
เชิงเส้นโค้ง  

 
ตอนที่ 4 แนวคิดของการบริหารดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) 

ปัจจุบนัสถานศึกษาต่างตระหนักและให้ความส าคญักับเร่ืองการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา  หน่วยงานของภาครัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการ หรือกระทรวงอ่ืนๆ ท่ีมี
สถานศกึษาภายใต้การก ากบัดแูล รวมถึงหนว่ยงานอิสระอย่างส านกังานคณะกรรมการมาตรฐาน
การศึกษา (สมศ.) ได้ก าหนดเป็นนโยบายท่ีพึงปฏิบัติและตรวจสอบเพ่ือเป็นการประกันว่า
สถาบนัการศกึษาในรูปแบบและระดบัการศกึษาตา่งๆ จะสามารถตอบสนองความคาดหวงัของผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องได้  ดชันีวดัผลการด าเนินงานจึงจะเป็นตวัช่วยให้สถานศึกษาสามารถยืนยนัถึง
คณุภาพทางการศึกษาของตนเองได้ ในการประกันคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษา สามารถ
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น าวิธี Balanced Scorecard มาใช้เพื่อก าหนดดชันีวดัผลส าเร็จของการด าเนินงานได้ ซึ่งวิธีนี ้
พ ฒั นาขึ น้ โดย  Prof. Robert S. Kaplan และ  Dr. David P. Norton แห่ ง  Harvard Business 
School เคร่ืองมือนีไ้ด้รับการออกแบบขึน้มาในปี ค.ศ. 1996 (Kaplan R. S. & Norton D.P, 
1996) เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรธุรกิจ และตอ่มาได้รับ
การน าไปใช้ในองค์กรทัง้ท่ีเน้นก าไรและไมห่วงัผลก าไรอยา่งแพร่หลาย 

Balanced Scorecard (BSC) ได้ถูกพัฒนาขึน้เม่ือปี 1990 โดย Drs. Robert Kaplan 
จาก Harvard Business School และ David Norton จาก Balanced Scorecard Collaborative 
โดยตัง้ช่ือระบบนีว้่า “Balanced Scorecard” ซึ่งเป็นเคร่ืองมือเทคนิคท่ีช่วยการจดัการองค์กรใน
การประเมินผล และวดัผลการปฏิบตัิงานขององค์กร (Arveson,1998) ซึ่งแต่เดิม การประเมินผล
การปฏิบตังิานองค์กรมกัเน้นการวดัผลการปฏิบตัิงานด้านการเงินเพียงด้านเดียว แต ่BSC จะช่วย
เพิ่มมุมมองด้านอ่ืนเพิ่มขึน้ เป็นต้นว่า มุมมองด้านลูกค้า มุมมอง ด้านกระบวนการภายใน และ
มุมมองด้านการเรียนรู้ และการพ ัฒนาขององค์กร นอกจากนัน้  BSC ย ังเป็นเคร่ืองมือท่ี
สามารถช่วยในการน ากลย ุทธ์ไปสู ่การปฏิบัติได้ และท าให้แนวคิดในการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน การน า Balanced Scorecard มาใช้จะเร่ิมต้นด้วยคณะผู้บริหารขององค์กร ซึ่งการ
ก าหนดรายละเอียดในตารางกรอบการประเมินนัน้ คณะผู้ บริหารจะเร่ิมต้นด้วยการสร้าง
วตัถปุระสงค์ (Objectives) และการวดั (Measures) และจะต้องร่วมกนัด าเนินงาน 2 งาน คือ การ
ก าหนดตารางกรอบการประเมิน (Scorecard) และการใช้ตารางกรอบการประเมินโดยทัง้ 2 งาน มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกัน ทัง้ 4 มุมมอง ได้แก่ การเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน และการ
เรียนรู้และการพฒันา รวมทัง้มีงานวิจยัอ้างอิงเร่ืองการพฒันารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
สงักัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard (BSC) โดย 
สนุนัทา สงัขทศัน์ (2556) การศกึษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลการด าเนินงาน
โดยตัวชีว้ัดตามแนวคิด Balanced Scorecard: กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) โดย ภาคภูมิ  นันทปรีชา (2555) และการศึกษาวิจัยเร่ืองการออกแบบตัววัดผลการ
ปฏิบตัิงานกองคลงัส านกังานอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏจนัทรเกษม โดย อนุวฒัน์ ภักดี (2554) 
จะเห็นได้ว่าการใช้ BSC ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งมีรายละเอียดของ 
Balanced Scorecard ดงันี ้

4.1 ความหมายของ Balanced Scorecard 
Balanced Scorecard ตามความหมายของพจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ฉบับ

ราชบณัฑิตยสถานให้ความหมายการประเมินแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ไว้ว่า
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เทคนิคการประเมินท่ีค านึงถึงความสมดุล 4 มิติ คือ มิติผู้ รับบริการ มิติการเงิน มิติการบริหาร
จัดการ และมิตินวตักรรมการเรียนรู้ โดยพัฒนาตวับ่งชีค้วามส าเร็จในแต่ละมิติเพ่ือท่ี ใช้ในการ
ส่ือสาร การปฏิบัติงาน การประเมินคุณภาพขององค์การ (ราชบัณฑิตยสถาน , 2551, น. 38) 
ในขณะท่ี พสุ  เดชะรินทร์ (2551, น. 45) ได้ให้ความหมายไว้ว่า Balanced Scorecard หมายถึง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวัดประเมินองค์การ แต ่BSC เป็นมากกว่าที ่ใช้เป็นเคร่ืองมือที่วดัและ
ประเม ินผล BSC เป็นเคร่ืองมือทางด้านการจดัการที่ช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัต ิ
(Strategic Implementation) โดยอาศัยการวัดหรือการประเมิน (Measurement) ท่ีจะช่วยให้
องค์การเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมุ่งเน้นในสิ่งท่ี มีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จขององค์การ (Alignment and focused) 

Balanced Scorecard ตามความหมายของ นภดล ร่มโพธ์ิ (2553, น. 80) เป็น
เคร่ืองมือในการประเมินผลและเป็นเคร่ืองมือในการน ากลยทุธ์ไปสูก่ารปฏิบตั ิองค์กรจ านวนมากท่ี
น าแนวคิดนีไ้ปใช้ หลายองค์กรประสบความส าเร็จและส่งผลให้เกิดก าไรเพิ่มขึน้ และมีหลาย
องค์กรท่ีไม่ประสบความส าเร็จในการน าไปใช้  หรืออาจเรียกได้ว่าล้มเหลวด้วยซ า้ไป ถ้าเทียบกับ
การลงทุนลงแรงไปเป็นจ านวนมาก ซึ่งองค์กรเหล่านีมี้จ านวนไม่น้อยกว่าองค์กรท่ีประสบ
ความส าเร็จ เพียงแต่ว่าองค์กรเหล่านีไ้ม่ได้ออกมาแสดงตัวเองเหมือนกับองค์กรท่ีประสบ
ความส าเร็จ สอดคล้องกับ วิโรจน์ ลกัขณาอดิศร  (2552, น.14) ได้ให้ความหมายของ Balanced 
Scorecard ว่าเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการองค์กรท่ีจะน าเอากลยุทธ์ขององค์กรมาสู่การ
ปฏิบตัิ โดยใช้เปา้หมายซึ่งสามารถวดัผลได้ในการส่ือสารให้ทกุๆ องค์ประกอบขององค์กร มีความ
สอดคล้อง และมีทิศทางเดียวกัน ในขณะท่ี อจัฉรา จนัทร์ฉาย (2553, น. 107) ได้ให้ความหมาย
ของ Balanced Scorecard ว่าเป็นเคร่ืองมือทางการบริหารท่ีเช่ือมโยงการวดัผลกับวิสยัทศัน์และ
กลยทุธ์ขององค์กร พฒันาโดย Robert S. Kaplan และ David Norton ซึ่งจะมีการวดัและประเมิน
องค์กร 4 ด้าน ได้แก่ ผลการด าเนินงานด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการบริหารภายใน 
และการเรียนรู้และการเติบโต Balanced Scorecard จะเร่ิมจากองค์กรท่ีมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 
จากนัน้จงึวดัความส าเร็จขององค์กร 

โดยสรุปการบริหารดลุยภาพ (Balanced Scorecard : BSC) หมายถึง เคร่ืองมือใน
การบริหารองค์การทัง้หมดท่ีผู้บริหารสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการบริหารอง ค์การ โดย
อาศยัการวดัหรือการประเมินเป็นกลไกในการขับเคล่ือนกลยุทธ์ขององค์การไปสู่การปฏิบตัิ การ
ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงาน ประกอบด้วยมุมมองด้านต่าง  ๆ 4 ด้าน ประกอบด้วย  
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ด้านการเงิน ด้านลกูค้า ด้านกระบวนการภายใน เป็นด้านการบริหารจดัการศึกษา ด้านการเรียนรู้
และเตบิโต เป็นด้านการเรียนรู้และพฒันา และด้านการเงินเป็นด้านงบประมาณและทรัพยากร 

4.2 ความส าคัญของ Balanced Scorecard 
Balanced Scorecard ในฐานะเคร่ืองมือในการประเมินผลองค์กร พสุ เดชะรินทร์ 

(2551, น. 25-26 ได้อธิบายถึงระบบ Balanced Scorecard ท่ีคิดค้นขึน้มาใหม่ว่า Balanced 
Scorecard จะยงัคงค านึงถึงมมุมองของการวดัผลทางการเงินอยู่เหมือนเดิม แตผ่ลลพัธ์ทาง
การเง ิน ที ่เกิดขึ น้จะบอกถึงสิ่ ง ท่ี เกิดขึน้กับองค์กรในช่วงท่ีผ่านมา บอกถึงเร่ืองราวของ
ความสามารถกบัอายขุองบริษัทท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมนี ้แตม่นัไม่ได้บอกถึงความส าเร็จขององค์กร 
ท่ีจะมีต่อผู้ ลงทุนท่ีจะมาลงทุนระยะยาวโดยการซือ้หุ้ นของบริษัท และความสัมพันธ์ของลูกค้าแต่
อย่างใด จะเห็นว่าเพียงการวัดผลทางการเงินด้านเดียวไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม มันก็ใช้เป็น
แนวทางและการตีคา่ของผลการประกอบการขององค์กร ใช้เป็นข้อมลูท่ีจะเพิ่มมลูคา่ขององค์กรใน
อนาคตและสร้างแนวทางส าหรับล ูกค้า ผู้ขายวตัถ ุด ิบ หรือสินค้า ล ูกจ้าง การปฏิบตั ิงาน 
เทคโนโลยี และการคิดค้นนวตักรรมใหม่ ๆ จะท าให้เราเห็นภาพองค์กรใน 4 มมุมอง 

Balanced Scorecard ในฐานะเคร่ืองมือท่ีช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัต ิ 
พสุ เดชะรินทร์ (2551, น. 31-33) ได้เสนอแนวคิดด้าน Balanced Scorecard ไว้ว่าได้มีการ
พัฒนามาอยา่งตอ่เน่ืองนบัตัง้แตปี่ 1992 จากเดิมเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินเพียงอย่างเดียว 
และได้พฒันามาเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตัิ ซึ่งในปัจจุบนัพบจุดอ่อนท่ี
ส าคญัของผู้บริหารส่วนใหญ่ ไม่ได้อยู่ท่ีการวางแผนหรือการจดัท ากลยทุธ์ แต่อยู่ท่ีความสามารถ
ในการน ากลยทุธ์ท่ีได้ก าหนดขึน้ไปสู่การปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การท่ีองค์กร
จะประสบความส าเร็จได้นัน้จะต้องประกอบด้วยกลยทุธ์ท่ีดี และการน ากลยทุธ์ไปสูก่ารปฏิบตัิ ถ้า
องค์กรมีเพียงแตก่ลยุทธ์ท่ีดีเพียงอย่างเดียว ย่อมไม่สามารถด าเนินงานได้ตามกลยุทธ์ท่ีตัง้ไว้ ใน
ขณะเดียวกันถ้ามีความสามารถแต่ขาดกลยทุธ์ท่ีดี ย่อมท าให้องค์กรขาดทิศทางท่ีชดัเจน และถ้า
องค์กรขาดทัง้กลยุทธ์ท่ีดีและความสามารถในการปฏิบัติท่ีดี องค์กรนัน้ย่อมจะประสบความ
ล้มเหลวตัง้แต่ต้น ดังนัน้แนวทางส าคัญ ที ่จะท าให้องค ์กรประสบความส า เร็จ  จ ึงต้อง
ประกอบด้วยทั ง้การมีกลย ุทธ์ที ่ด ีและความสามารถในการ น ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัต ิ
ความส าคญัของ Balanced Scorecard มีดงันี ้

1. ช่วยท าให้วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์การมีความชัดเจน และสามารถ 
แปรไปสูแ่นวทางการด าเนินการตา่ง  ๆท่ีชดัเจน เป็นท่ีเข้าใจร่วมกนัได้ 
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2. ท าให้เกิดการส่ือสาร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และเช่ือมโยงกับมาตรการท่ีจะใช้  
ผลวดัได้ชดัเจน 

3. ท าให้เกิดการวางแผน และการก าหนดเป้าหมาย และสร้างสรรค์ กิจกรรมเชิง 
กลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้กิจกรรมท่ีจะใช้วดัผล หรือตวัชีว้ดัส าคญัด้วย ทัง้มาตรการท่ีเป็นตวัเงิน
และไมเ่ป็นตวัเงินด้วย 

4. ท าให้เกิดการย้อนกลบัและการเรียนรู้ให้ผู้บริหาร นอกจากเพ่ือให้ทราบว่าได้มีการ
ปฏิบตัติามแผนกลยทุธ์ท่ีวางไว้หรือไม ่และผลเป็นอยา่งไร ระบบนีย้งัชว่ยให้ข้อมลูเอให้ทราบวา่กลยทุธ์ท่ี
ได้วางไว้นัน้ยงัคงเป็นกลยทุธ์ท่ีจะประสบความส าเร็จ และท าให้องค์การอยูร่อดได้ตอ่ไปหรือไม่ 

4.3 การน ามุมมอง Balanced Scorecard ไปใช้ในองค์กร 
เน่ืองจากในปัจจบุนัเรามอง Balanced Scorecard ไม่ได้เป็นเพียงเคร่ืองมือประเมิน

อย่างเดียว แต่เป็นเคร่ืองมือในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตัิ แนวทางในการออกแบบและจดัท า 
BSC ในระดับองค์กรซึ่งจะครอบคลุมทัง้การก าหนดจ านวนมุมมอง การก าหนดวัตถุประสงค์  
และการสร้างแผนท่ีทางกลยุทธ์พร้อมทัง้การสร้างตัวชี ว้ัดภายใต้วัตถุประสงค์ด้านต่างๆ  
(พส ุเดชะรินทร์, 2551, น. 61-64) ดงันี ้

การก าหนดมุมมองต่าง ๆ ภายใต้ Balanced Scorecard ในองค์กรธุรกิจ ในการ
แปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติโดยอาศัย Balanced Scorecard นัน้สิ่งแรกท่ีจะต้องก าหนด คือ 
จ านวนมุมมอง (Perspectives) ท่ีองค์การจะมีการก าหนดมุมมองนัน้ไม่ได้มีกฎตายตัวว่าจะต้อง
ประกอบด้วยส่ีมุมมองตามท่ี Kaplan กับ Norton ผู้ คิดค้น BSC ก าหนดขึน้เพียงแต่ส่ีมุมมอง
มาตรฐานได้แก่ ด้านการเงิน ลกูค้า กระบวนการภายใน การเรียนรู้ และการพฒันาได้ครอบคลมุ
หลกัการืน้ฐานขององค์การธุรกิจไว้แล้ว แต่ถ้าองค์การใดที่ต้องการมีมากกว่า หรือน้อยกว่าส่ี
มุมมองมาตรฐานนีก้็คงไม่ผิดกฎใด ๆ แต่จะขึน้อยู่กับกลยุทธ์และความส าคัญท่ีองค์การให้
มากกว่า ในองค์การบางแห่งมีการน ามุมมองท่ีห้าในด้านของสภาวะแวดล้อมหรือชมุชนโดยรอบ 
ในการจดัท า BSC ขององค์การหลาย ๆ แห่งได้มีการถกเถียงกนัอย่างกว้างขวางถึงความส าคญั
ของมมุมองที่ห้า คือในด้านของสงัคมซึ่งอาจเป็นประเด็นในเร่ืองของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาต ิ
บางแห่งเป็นเร่ืองของชุมชนและสังคม หรือในหน่วยราชการท่ี ทางส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนได้มีการก าหนดให้หน่วยราชการทุกแห่ง ท าการประเมินผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานตนเองได้เพิ่มขึน้อีกมุมมองหนึ่งได้แก่ ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งการ
ก าหนดมุมมองท่ีห้านัน้ก็คงจะต้องขึน้อยู่กับกลยทุธ์และทิศทางขององค์การเป็นหลกัการก าหนด
มมุมองตา่ง ๆ ภายใต้ Balanced Scorecard ในองค์กรภาครัฐ 
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ด้านการประยุกต์ใช้ BSC กล่าวได้ว่า การศึกษาการประยุกต์ใช้ BSC ในการ
ติดตามการประเมินผลการบริหาร และการจัดการองค์กรการศึกษาพบว่าการประยุกต์ใช้ระบบ
ติดตามการบริหารจดัการองค์กรด้วย BSC ท่ีมีการแสดงผลแบบทนัทีทนัใดนัน้มีประโยชน์ส าหรับ
ผู้ บริหารองค์กร ในการเฝ้าติดตามความก้าวหน้าผลการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
นอกจากนัน้ยงัช่วยให้ผู้บริหารสามารถประเมินทิศทางของผลการด าเนินงานในอนาคตได้อีกด้วย 
อีกทัง้ยังส่งผลให้สามารถปรับเปล่ียนทิศทางการด าเนินงานสู่เป้าหมายสูงสุดได้อย่างทันท่วงที  
(ณฐัพร ใจพทุธ, 2550) 

การศึกษาแนวความคิดในการวดัผลส าเร็จของธุรกิจโดย BSC ท าให้เป้าหมายของ
บริษัทชัดเจน และครอบคลุมมากขึน้ ช่วยให้ธุรกิจสามารถก าหนดแผนงานและงบประมาณได้
สอดคล้องกบัเปา้หมายของบริษัทมากขึน้ อีกทัง้ยงัท าให้การติดตามผลปฏิบตัิงานการรายงานผล 
การปฏิบัติงานสะดวกขึน้ และผู้บริหารสามารถเห็นผลการปฏิบตัิงานในทุกมุมมองในเวลา
เดียวก ัน แต ่เนื ่องจากเป็นระยะเร่ิมแรกของการน า BSC มาใช้ บริษัทจึงยังไม่น าเอา BSC 
เช่ือมโยงกบัระบบการให้รางวลั (จกัรชยั  บตุรศรีคุ้ย, 2551) 

ด้านการน าเอา BSC มาใช้ในองค์กร กล่าวได้ว่า การศึกษาถึงการน า BSC มาใช้ให้
สอดคล้องกบัวฒันธรรมขององค์กรจากหนว่ยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา พบวา่ผู้จดัการสามารถ
ใช้ BSC พัฒนาศักยภาพด้านด าเนินงานขององค์กรให้ประสบความส าเร็จได้ และมีความ
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร (Barnes Barry, Deem Jackie W., Preziosi Robert, & Segal 
Sabrina, 2010)  

ส าหรับการใช้ BSC ในการวดัประสิทธิภาพการท างานขององค์กร เพ่ือให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ และสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน พัฒนาระบบองค์กรให้ประสบ
ความส าเร็จได้ พบว่า BSC เป็นเคร่ืองมือในการจัดการเชิงกลยุทธ์ท่ีส าคัญมาก ซึ่งจะช่วยให้
องค์กรในด้านการวัดประสิทธิภาพการท างาน การตดัสินใจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไข เพ่ือให้เปา้หมายระยะยาวประสบความส าเร็จ และเพ่ือสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ 
สามารถพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันได้ และพัฒนาระบบองค์กรให้ประสบความส าเร็จ 
(Sharma, 2009) 

การใช้ BSC สามารถน าไปสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานทั่งทัง้องค์กรอย่างยั่งยืนได้ 
ทัง้นีก้ารประเมินความส าเร็จจะขึน้อยูก่บักรอบท่ีควบคมุท่ีมีส่ีมิตคืิอ ด้านลกูค้า ด้านการเรียนรู้และ
พฒันา ด้านการเงิน ด้านกระบวนการภายในองค์กร พบวา่การวดัผลงานแบบเดิม เน้นหลกัในตวัชีว้ดั 
ทางการเงิน ไม่เพียงพอส าหรับการประเมินเงินลงทุนในการริเร่ิมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ  



  127 

การแสวงหา BSC ซึ่งถกูพฒันาขึน้เพ่ือน าเสนอวิธีการแบบองค์รวมมากขึน้ในการวดัประสิทธิภาพ 
BSC มีกรอบส าหรับการวัดผลงาน และการประเมินความส าเร็จกับกรอบท่ีครอบคลุมท่ีมีส่ีมิต ิ
(Radhika, et al., 2011, pp. 26-32) 

การพัฒนา BSC ขึน้ด้วยระเบียบวิธีวิจยัการปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม กล่าวได้ว่า 
การพฒันา BSC ของศนูย์ดชัมิลล์ ดีไลท์ จงัหวดันครนายก ด้วยวิธีการวิจยัปฏิบตัิแบบมีส่วนร่วม 
และเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ BSC ท่ีพฒันาขึน้ด้วยระเบียบวิธีการวิจยัปฏิบตัิแบบมีส่วนร่วม 
พบว่าระบบประเมินการปฏิบตัิงานท่ีพฒันาขึน้มามีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
และมีประสิทธิภาพระดบัมาก พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน เกิดการเรียนรู้ ตระหนกัใน
หน้าท่ี และพึงพอใจต่อระบบประเมินในระดบัมาก และพนกังานมีความเห็นว่า ระบบประเมินมี
ความเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทขององค์กร จึงควรใช้ต่อไป โดยควรมีการปรับปรุงให้
ทนัสมยัอยา่งตอ่เน่ือง (สมพร แก้วเรืองฤทธ์ิ, 2550) 

โดยแนวคิดประเด็นหลัก ๆ ท่ีนักวิชาการผู้ พัฒนา BSC ได้เสนอไว้ คือ การ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน โดยใช้มุมมองใหม่ในการประเมินผลองค์กรซึ่งประกอบด้วยมุมมอง 4 
ด้าน และมุมมองแต่ละด้าน จะมีตวัชีว้ดัท่ีส าคญั หรือ Key Performance Indicators (KPI) เป็น
ชดุท่ีมีความสมัพนัธ์กนัคือ 

1. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) เป็นมุมมองท่ีมีความส าคญัท่ีจะบอกถึง
ผลประกอบการขององค์กรได้ วา่เป็นอย่างไร มมุมองด้านการเงินมีตวัอยา่งของตวัชีว้ดั หรือ KPI เช่น การ
เพิ่มขึน้ของก าไรการเพิ่มขึน้ของรายได้หรือยอดขายและการลดลงของต้นทนุ 

2. มุมมองด้านลกูค้า (Customer Perspective) เป็นมุมมองท่ีจะตอบค าถามว่าลกูค้ามอง
เราอย่างไร มีตวัอย่างตวัชีว้ดั KPI เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า ส่วนแบ่งตลาด การรักษาลกูค้าเก่า การ
เพิ่มขึน้ของลกูค้าใหมแ่ละก าไรตอ่ลกูค้าเป็นต้น 

3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) เป็นมุมมองท่ี
สะท้อนถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจดัการองค์กรสามารถน าเสนอคณุค่าท่ีลูกค้า
ต้องการได้ มีตวัอย่างตวัชีว้ดั KPI เช่น ผลิตภาพ (Productivity) หรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์กร กระบวนการขนสง่ภายใน การเก็บรักษา และวงจรเวลา (Cycle Time) 

4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) 
เป็นมมุมองท่ีผู้บริหารจะให้ความส าคญักบับคุลากรในองค์กร มีตวัอย่างตวัชีว้ดั เช่น ความพึงพอใจของ
พนักงานทัศนคติของพนักงานและอัตราการเข้าออกของพนักงาน (ความรู้ของระบบบริหารจัดการ
คณุภาพ BSC) 
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การประยุกต์ใช้  Balanced Scorecard ในระบบคุณภาพของสถานศึกษาจะ
เก่ียวข้องตัง้แต่ผู้บริหารระดบัสูงลงมา จะมีการเน้นให้ด าเนินการจัดท าตัววัดผลการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุม 4 ด้าน ไม่ควรเฉพาะเจาะจงไปเพียงด้านใดด้านหนึ่ง (Kaplan และ Norton, 1992) ซึ่ง 
Balanced Scorecard จะเป็นกลไกช่วยให้สามารถควบคมุให้การท างานเป็นไปตามแผนเชิงกลยุทธ์
ท่ีวางไว้ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของสถานศึกษา โดยมีดชันีวัดผลส าเร็จของ  
การด าเนินงานท่ีวดัผลในแง่มมุตา่งๆ อย่างสมดลุของมมุมองด้านการเงินและด้านท่ีไมใ่ช่การเงินท่ีจะ
ชว่ยให้สถานศกึษาบริหารงาน และมีการด าเนินงานอยา่งมัน่ใจได้วา่จะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์
เชิงกลยุทธ์ที่ตัง้ไว้ ในขณะเดียวกันก็จะใช้เป็นเคร่ืองพิสูจน์ถึงความสามารถของสถานศึกษาใน
การปฏิบัติภารกิจว่าเป็นไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุความคาดหวังของสังคมได้ในระดับใด  
ถึงแม้ว่าจะยงัไม่มีหน่วยงานประเมินมาตรฐานการศกึษาใดในประเทศไทยท่ีก าหนดองค์ประกอบ
การตรวจสอบคณุภาพจากมุมมองตามวิธีของ BSC แต่สถานศึกษาก็สามารถใช้เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในได้ และน่าจะเป็นการพัฒนาอีกแนวทางหนึ่งด้วย  ซึ่ง วีระเดช เชือ้นาม ( 2546,  
น. 28-29) ได้กล่าวถึงการใช้ BSC ในองค์กรซึง่เป็นกรณีศกึษา: ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) โดยได้มีการน าแนวคดิ Balance 
Scorecard มาใช้ โดยได้แบง่มมุมอง (Perspective) ด้านการจดัการศกึษาออกเป็น 4 มมุมอง คือ 

1. มมุมองด้านนกัเรียน (Student) โดยเน้นท่ี โอกาสด้านการได้รับบริการการศกึษา การจบ
หลกัสตูร คณุภาพตามหลกัสตูร การเป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้ 

2. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) โดยเน้นด้านรูปแบบการจัด
การศกึษา เครือขา่ยท่ีเข้าร่วม การพฒันาหลกัสตูร เทคนิควิธีการสอน 

3. มุมมองด้านการเรียนรู้และเจริญเติบโต (Learning and Growth) โดยเน้นความสามารถ
ของบคุลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ ระบบ ICT เพ่ือการบริหาร วฒันธรรมคา่นิยม 

4. มุมมองด้านงบประมาณและทรัพยากร (Budget and Resource) โดยเน้น
ด้านความเพียงพอของทรัพยากรและเหมาะสม การบริหารทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับมุมมองของ นิพนธ์ เสือก้อน (2559, online) ได้สรุปการประยุกต์ใช้
ระบบการวดัผลเชิงดลุยภาพ (BSC) ไว้ดงันี ้ 

1. มุมมองด้านผู้ รับบริการหรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องภายนอกองค์กร (Customers or External 
Stakeholders Perspective) ได้แก่ นกัเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศกึษา องค์กร
ชมุชนหนว่ยงานราชการอ่ืน  ๆสถาบนัศาสนา สถาบนัการศกึษา รัฐบาล ฯลฯ 
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2. มุมมองด้านองค์กร (Internal Organization Perspective) ได้แก่ โครงสร้างการ
บริหารบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติ การบริหารครูและบุคลากรของ
สถานศกึษา การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานทัว่ไป คณุภาพ และประสิทธิภาพกระบวนการปฏิบตั ิ
บรรยากาศของสถานศกึษากระบวนการให้บริการทางการศึกษา การจดัหลกัสตูรสถานศกึษา ฯลฯ โดยมี
จดุเน้นอยูท่ี่กระบวนการให้บริการทางการศกึษา 

3. มุ มมองด้ านนวัตกรรม  (Learning & Growth or Innovation Perspective) ได้ แก่ 
ศักยภาพและสมรรถภาพของครูและบุคลากร ความสามารถของผู้ บริหาร ความสามารถในการใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยี ความสามารถในการพฒันา ปรับปรุง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
การสร้างสรรค์ คดิค้น และเรียนรู้ ความสามารถในการปรับตวัเข้าสูก่ารปฏิรูป ฯลฯ 

4. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) ได้แก่ ประสิทธิภาพด้านการเงิน ความ
ประหยดัทรัพยากรทางด้านการบริหาร ความคุ้มคา่ของเงินงบประมาณ การใช้งบประมาณตรงตาม
วัตถุประสงค์  ความสามารถด้านการบริหารทางการเงิน ระบบการตรวจสอบทางการเงิน  
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบด้านการเงิน ภาระงานด้านการเงินท่ีตรวจสอบได้ 

นอกจากนี ้ยงัได้สรุปมมุมองระดบัสถานศกึษา คือ  
มุมมองท่ี 1 ด้านผู้ รับบริการ (Customer Perspective) เป็นมุมมองท่ีมุ่งความส าเร็จท่ี

ผู้ รับบริการ ได้แก่ นกัเรียน ผู้ปกครอง ชมุชน ฯลฯ  
มมุมองท่ี 2 ด้านองค์กร (Internal Organization Perspective) เป็นมมุมองท่ีมุง่กระบวนการ

ปฏิบตัิท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดคณุภาพภายในองค์กร เชน่ การจดัการเรียนการสอน การจดั
แหลง่เรียนรู้ ฯลฯ 

มุมมองท่ี 3 ด้านนวัตกรรม (Learning & Growth or Innovation Perspective) เป็น
มุมมองด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท่ีจะเป็นเคร่ืองมือการพัฒนา ปรับปรุง ริเร่ิม เพิ่ม
ประสิทธิภาพ เชน่ การใช้เทคโนโลยีฯ 

มุมมองท่ี 4 ด้านการเงิน (Financial Perspective) เป็นมุมมองด้านงบประมาณ และ
ทรัพยากรท่ีน าไปใช้เป็นต้นทนุของการด าเนินงานเพ่ือความส าเร็จของมมุมองอ่ืนๆ 

ทัง้นี  ้โดยสรุปไว้ว่าการบริหารแบบดุลยภาพนัน้เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผู้ บริหาร
ก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของเป้าหมายตลอดจน
ตดิตาม ตรวจสอบ ควบคมุ กลยุทธ์ กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ ให้ความส าคญัในการ
วดัผลงานทัง้ทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน แต่เป้าหมายของการบริหารแบบดุลยภาพมี
มากกว่าการวดัผลและการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ด้านการเงิน การ
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บริหารแบบดุลยภาพเป็นกระบวนการวิเคราะห ์ พ นัธกิจ  และกลย ุทธ์ไปสู ่การก าหนด
วตัถุประสงค์และการ เป็นเคร่ืองมือช่วยน าทางให้ผู้บริหารไปสู่ความส าเร็จหรือการแข่งขนัใน
อนาคต ช่วยให้ผู้บริหารมีความชดัเจนเก่ียวกบั เปา้หมายของหน่วยงานสามารถแปลงกลยทุธ์ไปสู่
การวดัผลท่ีชดัเจน ซึง่ท าให้มีการวดัยุทธศาสตร์และการบริหารเป็นไปอยา่งเป็นระบบ BSC จึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีในการวดัและประเมินองค์การ เป็นมากกว่าที่ใช้เป็นเคร่ืองมือที่วดัและประเมินผล 
BSC เป็นเครื่องม ือทางด้านการจดัการที ่ช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ  (Strategic 
Implementation) โดยอาศัยการวัดหรือประเมิน (Measurement) ท่ีจะช่วยให้องค์การเกิดความ
สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมุ่งเน้นในสิ่งท่ีมีความส าคัญต่อความส าเร็จองค์การ 
(Alignment and focused) เช่นเดียวกัน (วีระเดช เชือ้นาม, 2547, น. 12; พสุ เตชะรินทร์, 2551,  
น. 45)   

ดงันัน้ ในการศกึษาความส าเร็จของการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา ในครัง้นี ้
ผู้ วิจัยจึงก าหนดกรอบในการศึกษา จากหลักการ Balanced Scorecard  ท่ีจะช่วยในการหา
ค าตอบจากสถานศกึษา 4 ข้อ ตอ่ไปนี ้

1. คนทั่วไปและสาธารณชนมีมุมมองต่อสถานศึกษานีอ้ย่างไร และสถานศึกษาควร
ตอบสนองลกูค้า (นกัเรียน ผู้ปกครอง ศษิย์เก่า) อยา่งไร (มมุมองลกูค้า) 

2. สถานศกึษาต้องดีเดน่ในเร่ืองใด (มมุมองกระบวนการภายใน) 
3. สถานศกึษาจะสามารถพฒันาและสร้างสรรค์คณุคา่ตอ่ไปได้อย่างไร (มมุมองการเรียนรู้

และการพฒันา 
4. ผลการด าเนินงานทางการเงินของสถานศกึษาเป็นอยา่งไร (มมุมองด้านการเงิน) 
ทัง้นี ้เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปสู่การก าหนดข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีจะเป็นแนวทาง

ในการปรับปรุง และพฒันาการบริหารจดัการให้แก่สถานศกึษาอ่ืน ๆ ในการพฒันาองค์กรตอ่ไป 
 

ตอนที่ 5 แนวคิดเก่ียวกับข้อเสนอเชิงนโยบาย  
การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย มีวัตถุประสงค์ท่ีมุ่งก าหนดแนวทางการด าเนินการ

ของแต่ละสถาบันหรือหน่วยงานจากปัจจุบันไปสู่อนาคต เพ่ือมุ่งหวังให้การตัดสินใจสู่การ
ด าเนินการดงักลา่วมีความถกูต้องเหมาะสม และเป็นไปได้มากท่ีสดุ ซึง่จากการศกึษากระบวนการ
การจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบาย พบวา่สามารถท าได้หลากหลายวิธี โดยสว่นใหญ่จะใช้กระบวนการวิจยั  

การวิเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือน าไปสู่การก าหนดเป็นกรอบ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ดงันัน้ แนวคิดเกี่ยวกบัข้อเสนอเชิงนโยบายที่ผู้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าและ
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น ามาเป็นกรอบในการวิจยัในครัง้นี ้จึงประกอบด้วย ความหมายของนโยบาย ความส าคญัของ
นโยบาย องค์ประกอบของนโยบาย ลกัษณะของนโยบายท่ีดี ข้อคดิของการท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ลกัษณะส าคญัของข้อเสนอเชิงนโยบาย ขัน้ตอนการจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบาย และการจดัท า
ข้อเสนอเชิงนโยบายแบบมีสว่นร่วม ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

5.1 ความหมายของนโยบาย 
นกัการศึกษาได้ให้ความหมายนโยบายไว้อย่างหลากหลาย สรุปได้ว่า นโยบายคือ 

หลักหรือวิธีการปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวทางด าเนินการท่ีผู้ บริหารใช้ในการตัดสินใจเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปโดยถูกต้อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ (Greenwood,1965; 
Haimann & Scott,1974; Anderson, 1975; Terry,1977; Dye,1995) ใ น ข ณ ะ ท่ี  เ จ ม สั น 
(Jamson, 1994) ให้ความหมายเพิ่มเติมว่า นโยบายเป็นยุทธศาสตร์ท่ีเลือกสรร แล้วน าไปสู่การ
แก้ปัญหา นโยบายจึงเปรียบเสมือนแนวทางการแก้ปัญหา การก าหนดนโยบายจึงเป็นความ
พยายามขององค์การเพ่ือน าไปสูก่ระบวนการแก้ปัญหาและตอบสนองตอ่ความต้องการของบคุคล
ในองค์การ ฟิฟฟ์เนอร์ (Pfiffner, 1995, p. 3) ได้ให้ความหมายของนโยบายไว้ว่าเป็นหลักเกณฑ์
และแนวทางในการปฏิบตัิงานเพ่ือให้งานด าเนินไปโดยมีเสถียรภาพ (Stability) มีความสอดคล้อง
กัน  (Consistency) มีมาตรฐานหรือเอกรูปเดียวกัน  (Uniformity) และมีความต่อเน่ืองกัน 
(Continuity) ส่วน International Livestock Research Institute (ILRI) (1995) ก าหนดนิยามของ
นโยบายไว้ว่า 1) เป็นแนวหรือวิธีการเพ่ือการปฏิบตัิท่ีรัฐบาล หรือสถาบนั หรือกลุ่ม หรือบุคคล 
เลือกจากทางเลือกหลายๆ ทาง เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ และโดยปกติจะสะท้อนให้เห็น
ถึงการต ัดสินใจในปัจจุบ ันและในอนาคต 2) การตัดสินใจหรือชุดของการตัดสินใจนัน้จะ
ออกแบบเพ่ือให้แนวทางการปฏิบตัินัน้บรรลุผลส าเร็จ 3) การตดัสินใจหรือชุดของการตดัสินใจ
ดงักล่าวจะเก่ียวพนักับแผนงานเพ่ือน าไปสู่การปฏิบตัิด้วย 4) แผนงานท่ีได้รับการวางแผนนัน้จะ
ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ท่ีพึงปรารถนา (Desired objectives) และวิถีทาง (Means) เพ่ือการ
บรรลผุล สรุชยั เจนประโคน (2552, online) ให้ความหมาย นโยบาย หมายถึง แนวทางกว้าง ๆ ใน
การปฏิบตัิงาน ซึ่งในความหมายนีจ้ะไม่แยกแยะว่าจะเป็นนโยบายของเอกชนหรือของรัฐ ก็เป็น
แนวทางกว้าง ๆ ในการปฏิบตังิานทัง้สิน้ ให้ความหมายเก่ียวกบันโยบาย 

นอกจากนี ้วิโรจน์  สารรัตนะ (2556) กล่าวไว้ว่า นโยบาย (Policy) หมายถึง แนวหรือ
วิธีการเพ่ือการปฏิบตัิท่ีรัฐบาลหรือสถาบนั หรือกลุ่มหรือบุคคล เลือกจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบตัิ โดยปกติจะสะท้อนให้เห็นถึงการตดัสินใจในปัจจบุนัเพ่ือการแก้ปัญหา
ท่ีมีประสิทธิผลและเพ่ืออนาคตท่ีดีกว่า โดยสอดคล้องกบั (นภดล พูลสวสัดิ์,2551) ได้สรุปความหมาย
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ของนโยบายไว้ว่าเป็นข้อความหรือความเข้าใจร่วมกันอย่างกว้าง ๆ ท่ีมีความยืดหยุ่นสูงใช้เป็น
แนวทางในการตดัสินใจเพ่ือการปฏิบตัิภารกิจตา่ง ๆ ของผู้บริหารและของหน่วยงาน ข้อความท่ีใช้
เป็นนโยบายมักเป็นค าท่ีมีความยืดหยุ่นได้ เพราะนโยบายมิได้เป็นแนวทางท่ีชีเ้ฉพาะว่าจะต้อง
ปฏิบัติเช่นนัน้เช่นนี ้นโยบายเป็นแต่เพียงแนวทางกว้างๆ ท่ีช่วยในการตดัสินใจเพ่ือกระท าสิ่งหนึ่ง 
สิ่งใดเทา่นัน้ หรือเป็นสิ่งท่ีควรเลือกหรือไม่ควรเลือกกระท า 

ดังนัน้ จึงพอจะสรุปได้ว่า นโยบาย (Policy) จะมีความหมายท่ีสามารถนิยามได้
หลากหลายรูปแบบขึน้อยู่กับโอกาสและสถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน โดยเป็นไปได้ทัง้เป็นแนวทางหรือ
วิธีการเพ่ือการปฏิบตัท่ีิรัฐบาล หรือสถาบนั หรือกลุ่ม หรือบคุคล เลือกจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทาง การปฏิบัติ ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจในปัจจุบันและในอนาคต น าไปสู่การ
ตัดสินใจท่ีจะออกแบบเพ่ือให้แนวทางการปฏิบัตินัน้บรรลุผลส าเร็จ สามารถก าหนดแผนงานท่ี
ประกอบด้วยวตัถุประสงค์ท่ีพึงปรารถนา (Desired objectives) และวิถีทาง (Means) เพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบตัไิด้อยา่งเหมาะสม 

ข้อเสนอ หมายถึง เร่ืองราวท่ีน าเสนอเพ่ือพิจารณา (ความหมายตามพจนานุกรม
ราชบณัฑิตยสถาน) 

ดงันัน้ ข้อเสนอเชิงนโยบาย จึงหมายถึง ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยนโยบายเพ่ือ
การปฏิบตัิในเชิงนโยบาย ซึ่งมีองค์ประกอบส าคญั คือ วตัถปุระสงค์ (Policy objectives) แนวการ
ด า เนิ น งานของน โยบาย  (Policy means) และกลไกของน โยบาย  (Policy mechanism)  
(รัตนาภรณ์ สมบรูณ์, 2556,)  

5.2 ความส าคัญของนโยบาย 
นโยบายเป็นสิ่งที่มีความส าคญัเพราะนโยบายเป็นเคร่ืองบง่ชีท้ิศทางการบริหาร 

และเป็นข้อมูลท่ีผู้บริหารพิจารณาใช้เพ่ือการตดัสินใจและสั่งการ การบริหารงานโดยปราศจาก
นโยบาย ยอ่มเป็นสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้เพราะนโยบายเกิดจากวตัถปุระสงค์ และเปา้หมายของการบริหารก็
เกิดจากวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน และเป้าหมายจะสามารถเป็นไปได้ ก็ด้วยนโยบายท่ีก าหนดขึน้ 
ฉะนัน้เม่ือไม่มีนโยบาย ย่อมจะไม่มีทัง้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการบริหารงาน นอกจากนี ้
นโยบายยังจัดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการจัดการ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในส่ีของปัจจัยทางการบริหาร  
การบริหารจะไม่เกิดขึน้หรือไม่ประสบความส าเร็จหากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง ดังนัน้นโยบายจึงมี
ความส าคัญต่อการบริหารในลักษณะดังต่อไปนี ้(Lasswell & Kaplan, 1970; คนึง สายแก้ว, 2549 ; 
อ้างถึงใน รัตนาภรณ์ สมบรูณ์, 2556) 
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1) นโยบายจะช่วยให้ผู้บริหารทราบว่าจะท าอะไร ท าอย่างไร และใช้ปัจจัยชนิดใดบ้าง 
นโยบายจะช่วยให้ผู้ บริหารปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างมีความมั่นใจ เพราะนโยบายเป็นทัง้แผนงาน 
เคร่ืองชีท้ิศทางและหลกัประกนัท่ีผู้บริหารทกุระดบัชัน้จะต้องยึดถือ 

2) นโยบายจะช่วยให้บคุลากรทกุระดบัชัน้ในองค์การได้เข้าใจถึงภารกิจของ
หน่วยงานที่ตนเองสังกัด รวมทัง้วิธีการท่ีจะปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลส าเร็จ โดยไม่ซ า้ซ้อนกับ
ภาระหน้าท่ีของหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายในองค์การเดียวกัน และนโยบายยังช่วยให้การประสานงาน
ระหวา่งหนว่ยงานเป็นไปได้ง่ายขึน้ 

3) นโยบายก่อให้เกิดเป ้าหมายในการปฏิบตั ิงานซึ ่ง เป็นสิ ่งจ าเป็นอย่างยิ ่ง
ส าหรับการบริหารงานทกุชนิด การบริหารงานโดยมีเปา้หมายจะท าให้ประหยดัทัง้การเงิน เวลา บคุลากร 
รวมถึงพลงัความสามารถหรือศกัยภาพของบุคลากรเหล่านัน้ด้วย นอกจากนัน้ยงัท าให้การท างานของ
บุคลากรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุถึงเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิผลด้วย
เชน่เดียวกนั 

4) นโยบายที่ดีจะช่วยสนบัสนนุส่งเสริมการใช้อ านาจของผู้บริหารให้เป็นไปโดย
ถกูต้องมีเหตุผลและมีความยุติธรรม อันจะน ามาซึ่งความเช่ือถือ ความจงรักภักดี และความมีน า้ใจ 
ในการปฏิบตังิานของผู้ใต้บงัคบับญัชา 

5) นโยบายจะช่วยให้เกิดการพฒันาทางด้านการบริหาร เพราะนโยบายจะพฒันา ผู้บริหาร
งานหรือผู้ ใช้ให้มีความสามารถในการแปลความ และท าให้นโยบายเป็นสิ่งท่ีสามารถจะปฏิบัติได้ 
นอกจากนัน้นโยบายจะพัฒนาผู้ บริหารให้รู้จักคิดท านโยบายขึน้ แทนท่ีจะคิดปฏิบัติตามนโยบาย 
แตเ่พียงอยา่งเดียว นอกจากความส าคญัของนโยบายท่ีได้กลา่วแล้ว 

ความส าคญัของนโยบายกบัการบริหารสอดคล้องและตรงกนัหลายประการ ดงันี ้คือ 
1) นโยบายช่วยให้ประหยดัเวลา กล่าวคือนโยบายเป็นสิ่งท่ีคิดหรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า

ก่อนแล้ว ดังนัน้ผู้ น านโยบายไปปฏิบัติจึ งไม่จ าเป็นจะต้องคิดขึ น้ใหม่ทั ง้หมด เป็นแต่เพี ยง 
การเอาข้อมลูท่ีมีอยู่ก่อนแล้วเป็นปัจจยัเพ่ือประกอบการตดัสินใจ และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

2) นโยบายก่อให้เกิดการประสานงาน กล่าวคือในองค์การหนึ่ง ๆ ย่อมประกอบด้วย
หน่วยงานย่อยหลายหน่วยงาน นโยบายเดียวกันจะช่วยให้แต่ละหน่วยงานย่อยสามารถคาดการณ์ 
ตัดสินใจและปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องยิ่งขึน้ และโดยนโยบายเดียวกันย่อมจะช่วยให้หน่วยงาน
เหลา่นัน้ท างานประสานกนัด้วยดี 
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3) นโยบายช่วยให้องค์การเกิดความมัน่คง และสามารถลดความเครียดของสมาชิกภายใน
องค์การได้เพราะสมาชิกทกุคนเข้าใจถึงทิศทางและเปา้หมายในการปฏิบตังิาน 

4) นโยบายที่ชดัเจนจะช่วยส่งเสริมสนบัสนนุให้ผู้บริหารแตล่ะระดบัและแตล่ะ
บคุคลกล้าท่ีจะคิดตัดสินใจ เพราะทุกคนทราบถึงพิสัยและขอบเขตของความรับผิดชอบท่ีตนเอง
สามารถตดัสินใจได้ 

5) นโยบายจะท าหน้าท่ีเป็นโครงร่างท่ีจะน าไปสู่การตดัสินใจของผู้บริหารระดบัต้น และจะ
เป็นตวัท่ีชว่ยให้ผู้บริหารระดบัสงูสามารถมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้กบัผู้บริหารระดบัต้นเหล่านัน้ได้ตรง
กบัความรู้ความสามารถอยา่งแท้จริง 

6) นโยบายท่ีชดัเจนจะช่วยให้การตดัสินใจเป็นไปโดยถกูต้อง ยุติธรรม และเท่ียงตรงมาก
ยิ่งขึน้ 

อนึ่ง นโยบายในการปฏิบตัิงานขององค์การนัน้ อาจเป็นนโยบายท่ีใช้ได้นานถ้าองค์การ 
มีเสถียรภาพและมั่นคง หรือนโยบายท่ีก าหนดขึน้มีความชัดเจนเป็นที เข้าใจของบุคลากรทุกฝ่าย 
ในองค์การ และเป็นนโยบายท่ีบคุคลทกุฝ่ายในองค์การคิดค้น 

ทัง้นี ้นโยบายท่ีดีควรมีลักษณะ ดังนี ้คือ 1) ต้องมีเป้าหมายท่ีส่งผลประโยชน์แก่
องค์การหรือประชาชนโดยส ่วนรวมมากที่ส ุด 2) ครอบคลุมภารกิจท ุกด้านและมีความ
สอดคล้อง สนบัสนุนซึ่งกันและกันไม่ขดัแย้งกัน 3) ควรได้มาจากการกลัน่กรองถึงความส าคญัหรือ
ความต้องการ 4) นโยบาย ท่ีดีควรประกอบด้วยเป้าหมาย แนวทาง และกลวิธีท่ีดี ด าเนินการได้
รวดเร็วและเสียคา่ใช้จ่ายน้อยท่ีสดุ 5 )ต้องมีเนือ้หาเป็นหลกัในการด าเนินงานและมีหลกัประกนัใน
การประเมินความส าเร็จทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และ 6) นโยบายท่ีดีจะเป็นข้อความท่ี
ชัดเจน ถ่ายทอดไปสู่ผู้ ปฏิบัติได้โดยง่ายและมีความเข้าใจตรงกัน (กาญจนา พงษ์ใหม่ , 2541; 
ประชมุ รอดประเสริฐ, 2545; นภดล พลูสวสัดิ,์ 2551; และ วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556)  

กล่าวโดยสรุป จะเห็นว่านโยบายขององค์กรใด องค์กรหนึ่งมีคุณลักษณะท่ีดีท่ี
เหมาะสมโดยจะถือเอาทศันะของบุคคลเป็นท่ีตัง้ เพราะนโยบายสามารถมองได้จากหลายแง่มุม 
ซึ่งในมุมหนึ่งอาจเป็นท่ียอมรับของบุคคลคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง แต่อีกคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งอาจเห็น
ว่ายังไม่เหมาะสมดีพอ ดังนัน้ คุณลักษณะท่ีดีของนโยบายจะเป็นคุณลักษณะท่ีเป็นไปตาม
หลกัการถือเสียงข้างมากหรือเป็นทศันะของกลุ่มคนส่วนใหญ่โดยอนุโลมท่ีอาจมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง
หรือจ านวนน้อยโจมตีคดัค้านและวิพากษ์วิจารณ์ไปตามทศันะหรือตามเหตผุลของบคุคลกลุม่นัน้ 
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5.3 แนวคิดการน านโยบายสู่การปฏิบัต ิ
แนวคิดทฤษฎีนีเ้ป็นการศึกษาว่าองค์กรต่าง ๆ จะสามารถน านโยบาย แผนงาน 

โครงการไปปฏิบัติได้จะต้องมีปัจจัยอะไรเป็นเง่ือนไขส าคัญ ท่ีจะท าให้โครงการส าเร็จบรรลุ
จดุมุ่งหมายของการพฒันา ดงันัน้การน านโยบายไปปฏิบตัิ (Policy Implementation) จึงเป็นปัจจยัท่ี
ส าคญัต่อการปรับปรุงการปฏิบตัิงานในโครงการให้ดีขึน้ และต่อการเพิ่มสมรรถนะของภาครัฐใน
การตอบสนองต่อความต้องการของสังคมส่วนรวมให้ได้มากยิ่งขึน้ การน านโยบายไปปฏิบัติมี
ความยุ่งยากและซับซ้อน ครอบคลุมถึงองค์กรและผู้ เก่ียวข้องต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ไม่มีใคร
สามารถควบคุมผลหรือทิศทางของการน านโยบายไปปฏิบตั ิได้ด้วยตนเองทัง้หมด จึงอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบตัิในประเด็นปัญหาทางด้านสมรรถนะด้านต่างๆ 
ปัญหาการควบคมุ ปัญหาความร่วมมือ รวมถึงปัญหาด้านการสนบัสนนุ 

วรเดช  จนัทรศร (2551, น. 129-146) ได้มีการประมวลตวัแบบของนกัวิชาการท่ีได้ศึกษา 
เพ่ือสังเคราะห์แนวคิดท่ีได้จากการศึกษาและพัฒนาเป็นตวัแบบทางทฤษฎี เพ่ือใช้อธิบายว่าองค์กร
ต่าง ๆ ท่ีสามารถน านโยบาย แผนงาน โครงการไปปฏิบตัิอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีปัจจัยอะไรท่ี
เป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีจะท าให้นโยบาย แผนงานโครงการ ด าเนินการส าเร็จบรรลจุุดมุ่งหมาย ซึ่งตวัแบบ
ท่ีเอือ้อ านวยตอ่การน านโยบายไปปฏิบตัิรวม 6 ตวัแบบ ได้แก่ 

1. ตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผล (Rational Model) ตัวแบบนีมี้แนวคิดว่า การใช้หลักด้าน
เหตผุลเป็นสิ่งส าคญัท่ีสุดท่ีจะชีว้ดัความส าเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ 
องค์กรหรือหน่วยงานท่ีปฏิบัติการนัน้จะต้องมีค่านิยมแบบยึดหลักเหตุผลเป็นเหตุผลส าคญัในการ
ตดัสินใจ ด าเนินการตามขัน้ตอนตา่ง ๆ ต้องยึดหลกัมีเหตมีุผลเป็นสิ่งท่ีจะต้องขยายผลให้เกิดขึน้อย่าง
กว้างขวางท่ีสุด นโยบาย แผนงาน หรือโครงการท่ีจะประสบความส าเร็จ จะต้องมีการก าหนด
วตัถปุระสงค์และภารกิจอย่างชดัเจน มีการมอบหมายงาน มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงาน โดย
หลกัการท่ีมีเหตผุลชดัเจน อาจกล่าวได้ว่าองค์กรหรือหน่วยงานจะมีองค์ประกอบในการด าเนินงานอยู ่
2 สว่นใหญ่ ๆ คือ 

1.1 นโยบายจะต้องมีวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน ซึ่งหน่วยงานสามารถแปรวัตถุประสงค์
ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบตัไิด้อย่างถกูต้องและเหมาะสม 

1.2 ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุผลใกล้เคียงกับวตัถุประสงค์ 
และเปา้หมายท่ีก าหนดไว้โดยทัว่ไป ระดบัความส าเร็จของการด าเนินนโยบายหรือ 

โครงการไปสู่การปฏิบตั ิจะขึน้อยูก่บัปัจจยั 5 ประการ ดงันี ้
ประการแรก ความชดัเจนในวตัถปุระสงค์ของนโยบายหรือโครงการ 
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ประการท่ีสอง การก าหนดภารกิจและมอบหมายอย่างชดัเจน 
ประการท่ีสาม การก าหนดมาตรฐานในการปฏิบตังิาน 
ประการท่ีส่ี การสร้างระบบประเมินผลท่ีเหมาะสม และ 
ประการท่ีห้า การสร้างมาตรฐานการจงูใจ (ให้คณุให้โทษ) ท่ีเหมาะสม 

2. ตวัแบบด้านการจัดการ (Management Model) ตัวแบบนีจ้ะให้ความส าคญัในเร่ือง
สมรรถนะขององค์กรเป็นหลัก โดยถือว่าความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการน านโยบายแผนงาน 
หรือโครงการ ไปปฏิบตัิจะขึน้อยู่กบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการน านโยบาย แผนงานหรือโครงการไป
ปฏิบตัิว่าขีดความสามารถท่ีจะปฏิบตัิงานอย่างสอดคล้องกับความคาดหวงัของหน่วยงานเพียงใด 
องค์กรจ าเป็ นต้องมี โครงสร้างองค์กรท่ี เหมาะสม มี บุ คลากรท่ี มี ความ รู้ความสามารถ 
ทัง้ทางด้านการบริหารและทางเทคนิคอย่างเพียงพอ มีการวางแผนเตรียมการ หรือมีความพร้อมเป็น
อย่างดีทัง้ทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และงบประมาณ ตัวแบบนีมี้ความ
พยายามท่ีจะศึกษาหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการปฏิบตัิงานตามแผนงานและนโยบายในอดีต 
เช่น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณ การขาดแคลนบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ความ
ล่าช้าในการสรรหาบุคลากร ความล่าช้าในการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ความล่าช้าใน
การจดัตัง้ระบบงานการแก้ไขปัญหาการประสานงาน 

3. ตวัแบบทางด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development model) แนวคิดตาม
ตวัแบบนีไ้ด้ให้ความส าคญัเฉพาะบุคลากรในหน่วยงานเป็นหลัก โดยมีแนวคิดว่า บุคลากร
เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดในองค์กร จึงให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม (Participation) ของคนใน
องค์กร การท างานเป็นทีม โดยการท างานในทีมจ าเป็นต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมค านึงถึงการจูงใจการ
ใช้ผู้น าอยา่งเหมาะสม การสร้างความรู้สกึรักผกูพนักบัองค์กร การยอมรับ การพฒันาทีมงานมากกวา่การ
ใช้ก าลงับงัคบัควบคมุ ตวัแบบนีจ้ึงให้ความส าคญัเพิ่มเติมตอ่กระบวนการส่ือสารสองทาง การมีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายของผู้ ปฏิบัติงานระดับล่าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความ
ตระหนกัและผูกพนักับนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ขณะท่ีการให้ผู้บริหารระดบัสูงเป็นผู้ก าหนด
นโยบายแตเ่พียงล าพงั จะเป็นผลเสียและไมส่อดคล้องกบัฐานคตกิารพฒันาองค์กรตามแนวคดินี ้

4. ตวัแบบทางด้านกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process 
Model) เป็นแนวคิดทางสงัคมวิทยาท่ีอธิบายถึงองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งมีกฎระเบียบขัน้ตอนคอ่นข้างมาก 
มีแบบแผนความสมัพนัธ์ที่เป็นทางการ และมีการก าหนดระบบคณุธรรมเอาไว้อย่างแน่นอน
ตายตวัอย่างไรก็ตาม ภายในองค์กรขนาดใหญ่ก็ไม่ได้มีแบบแผนความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ  
(รูปนยั) เพียงอย่างเดียว แต่จะประกอบด้วยแบบแผนความสมัพันธ์อย่างไม่เป็นทางการด้วย แต่มกัจะ
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เป็นกรณีของข้าราชการระดบัล่างทัง้สิน้ เพราะว่าข้าราชการระดบัล่าง เป็นผู้ ท่ีใกล้ชิดกบัประชาชนมาก
ท่ีสดุ และเป็นผู้ ท่ีใช้วิจารณญาณของตนในการตดัสินใจให้บริการประชาชนทัง้สิน้ผู้บงัคบับญัชา
ไม่มีโอกาสที่จะติดตามไปควบคุมบัญชาตลอดเวลาได้ ดังนัน้สิ่งท่ีจะวัดความส าเร็จ หรือความ
ล้มเหลวของนโยบายจึงขึน้อยูก่บัความพร้อมของผู้น านโยบาย แผนงาน หรือโครงการท่ีไปปฏิบตัิ
โดยตรงว่ายินดีพร้อมทุ่มเทให้กับการปฏิบตัิราชการหรือมีอปุสรรคข้อจ ากดัมากน้อยประการใด ความ
พร้อมในการน านโยบายไปปฏิบัติเกิดจากปัจจัย 2 ประการ คือ ประการแรก ระดับความเข้าใจของ 
ผู้ก าหนดนโยบายต่อสภาพแวดล้อมความเป็นจริงของหน่วยงานและองค์กร สภาพปัญหา และข้อจ ากัด
ต่าง ๆ เช่น ปริมาณงานเกินก าลัง การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะเร่ือง ขาดแรงจูงใจ  
ขาดขวัญก าลังใจท่ีเหมาะสมเพียงพอ เป็นต้น ประการที่สอง ระดบัการยอมรับ เห็นพ้องใน
นโยบาย และการปรับนโยบายใหม่ ให้สอดคล้องกบัภารกิจปกติหรือเป็นส่วนหนึ่งในหน้าท่ีราชการ
ของบคุลากรแตล่ะคน 

5. ตวัแบบทางการเมือง (Political Model) ตวัแบบนีย้ดึหลกัการวา่ นโยบายเป็นการแบง่สรร
คณุค่าในสงัคม ดงันัน้นโยบายในเร่ืองหนึ่ง ๆ จะมีผู้ ท่ีได้รับประโยชน์กบัผู้ ท่ีสูญเสียประโยชน์เสมอ และ
โดยปกติในแต่ละฝ่ายจะให้คณุคา่ของนโยบายแตกต่างกนั และจะเน้นการรักษาผลประโยชน์ของตนไว้
เป็นอันดับแรก ดังนัน้ จึงเป็นการยากท่ีทุกฝ่ายจะเห็นชอบและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็น 
เอกฉนัท์ ตวัแบบนีเ้ห็นว่าจ านวนของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เป็นประเด็นท่ีส าคญัในการเจรจาตอ่รอง หาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีจ านวนน้อย โอกาสท่ีจะสร้างความเห็นพ้องต้องกันก็มีมากกว่า ในการเจรจาท่ีมี
หน่วยงานมากๆความสามารถในการเจรจาต่อรองของผู้ เล่นจะเก่ียวข้องกับบุคลิกภาพ ความรู้ 
ความสามารถ ความช านาญในการชักจูงต่อรอง สถานภาพของผู้ มี อ านาจและทรัพยากร 
ขององค์กร ตลอดจนการสนับสนุนจากบุคคลและองค์กรต่าง ๆ เช่น บุคคลส าคัญ หัวหน้าหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง ส่ือมวลชน และกลุม่ผลประโยชน์อ่ืน ๆ  

6. ตัวแบบเชิงบูรณาการ (Integrated Model) ตัวแบบนี เ้ป็นตัวแบบท่ีรวบรวมจาก
แนวคิดของทัง้ 5 ตัวแบบ โดยมุ่งแสวงหาผลกระทบของตัวแปรต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการน านโยบายไป
ปฏิบตัิท่ีประสบความส าเร็จทัง้ในมิติของผลผลิต ผลลัพธ์และประเทศชาติโดยรวมได้รับ ส่วนตวัแปร
อิสระท่ีน ามาพิจารณา ประกอบด้วย 4 ปัจจยั คือ สมรรถนะขององค์กร ประสิทธิภาพในการวางแผน
และควบคมุ ภาวะผู้น าและความร่วมมือ และการเมืองและการบริหารสิ่งแวดล้อมภายนอก 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การประมวลตวัแบบของนกัวิชาการท่ีได้ศกึษาเพ่ือสงัเคราะห์แนวคิด
ท่ีได้จากการศึกษาและพัฒนาเป็นตัวแบบทางทฤษฎี จะมีหลายตัวแบบ ซึ่งผู้ วิจัยสามารถน า
เลือกใช้ได้ตามบริบทของเร่ืองท่ีท างานศึกษา ส าหรับเร่ืองท่ีผู้ วิจัยศึกษานี ้เป็นการจัดท าข้อเสนอ 
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เชิงนโยบายส าหรับหน่วยงานท่ีเป็นทัง้ระดับมหัพภาค และจุลภาค ซึ่งประกอบด้วยองค์กรท่ีอยู่ใน
ระดับก าหนดนโยบาย และนโยบายส าหรับระดับปฏิบัติ ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงเลือกใช้ตัวแบบทางด้าน
กระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) เป็นกรอบการด าเนินการวิจัยพัฒนา
ข้อเสนอเชิงนโยบายในครัง้นี ้

5.3 องค์ประกอบของนโยบาย  
International Livestock Research Institute: ILRI (1995) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ

ของนโยบายท่ีส าคญั 2 องค์ประกอบ คือ 1) วตัถุประสงค์ของนโยบาย (Policy objectives) และ  
2) เค ร่ืองมือของนโยบาย (Policy instruments) โดยวัตถุประสงค์ของนโยบายหมายถึ ง 
“จุดหมาย” (Ends) ท่ีเป็นท่ีคาดหวังให้บรรลุผล และเคร่ืองมือของนโยบาย หมายถึง “วิถีทาง” 
(Means) ท่ีจะท าให้บรรลุผลในจุดหมายนัน้ ซึ่งวัตถุประสงค์หนึ่ง ๆ อาจมีวิถีทางหรือทางเลือก 
(Alternatives) เพ่ือการปฏิบัติท่ีหลากหลาย หรือในทางกลับกัน วิถีทางหรือทางเลือกหนึ่งอาจ
สะท้อนเพ่ือการบรรลจุดุหมายเกินกวา่หนึ่งจดุหมายได้ ซึ่งสอดคล้องกบั วิโรจน์  สารรัตนะ (2556) 
ท่ีได้สรุปองค์ประกอบของนโยบายท่ีส าคัญ 2 องค์ประกอบ คือ 1) วัตถุประสงค์ของนโยบาย 
(Policy objectives) โดยวัตถุประสงค์ของนโยบาย หมายถึง “จุดหมาย” (Ends) ท่ีคาดหวังให้
บรรลุผล และ 2) แนวทางของนโยบาย (Policy means) หมายถึง “วิถีทาง” (Means) ท่ีจะท าให้
บรรลุผลในจุดหมายนัน้ ซึ่งจุดหมายหนึ่ง ๆ อาจมีแนวทางเพ่ือการปฏิบัติท่ีหลากหลาย ในทาง
กลับกัน แนวทางหนึ่งอาจเพ่ือการบรรลุผลเกินกว่าหนึ่งจุดหมายได้ Carl Joachim Friedrich  
ซึ่งเป็นนักรัฐศาสตร์ท่ีมีช่ือเสียง มีชีวิตอยู่ในช่วง 1901 - 1984 ได้กล่าวถึง 3 องค์ประกอบ คือ 
เปา้หมาย (targets) ของสิ่งท่ีต้องการกระท า วิถีทาง (Means) ในการด าเนินงาน และปัจจยัสนบัสนุน 
(Resources) การกระท าตามนโยบายท่ีได้ก าหนดไว้ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2554) โดยได้ขยายความ
ดงันี ้1) การก าหนดเป้าหมายของสิ่งท่ีต้องการกระท าในการก าหนดนโยบายเพ่ือสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
องค์ประกอบทีส าคัญสิ่งแรกคือเป้าหมาย (Target) ซึ่งอาจเป็นทัง้จุดประสงค์ (Purpose) และ
ผลงานท่ีเกิดขึน้ในท่ีสดุ (Ended result) ในลกัษณะท่ีเป็นการกระท าอะไร ได้อะไร และเพ่ืออะไร 2) 
การก าหนดวิถีทางในการด าเนินงาน ย่อมต้องอาศยัองค์ประกอบท่ีส าคญัคือ หลกัการและเกณฑ์
ของนโยบายซึ่งผู้ ก าหนดนโยบายจะต้องมีความรู้และก าหนดไว้ก่อน นอกจากนีว้ิถีทางท่ีจะ
สามารถท าให้นโยบายด าเนินการได้ยงัรวมไปถึงกลยุทธ์ (Strategies) และกลวิธี (Tactics) 
ต่าง ๆ อีกด้วย 3) ปัจจัยสนับสนุนในการก าหนดนโยบาย ประกอบด้วย 2 ประการ คือ ปัจจัย
ภายใน และปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายใน ได้แก่ คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และวิธีการในการก าหนด
นโยบาย และปัจจยัภายนอกได้แก่ สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือแม้แต่
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สภาพดินฟ้าอากาศ หากสภาพแวดล้อมด้านในด้านหนึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรง นโยบายอาจไม่
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อาจก าหนดขึน้มาได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป และองค์ประกอบส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีจะขาดไม่ได้คือการ
ประเมินผลหรือประเมินนโยบาย เพ่ือให้นโยบายมีความเป็นไปไ ด้ เหมาะสมกับกาลเวลา 
สถานการณ์และมีความเป็นจริง 

จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการข้อเสนอเชิงนโยบาย จะมีการก าหนดกรอบ
ของนโยบายไว้หลากหลาย เชน่   

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) ได้จัดท ารายงานการวิจัยเพ่ือจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบายการพฒันาการศกึษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง โดยก าหนดประเด็นท่ีสมควรน า
เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายการศกึษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง จาก 1) ประเดน็ท่ีปฏิบตัอิยู่แล้วและ
สมควรก าหนดเป็นนโยบายบายให้ชัดเจนและเข้มแข็งขึน้  2) ประเด็นท่ีเป็นบทเรียนของ
ต่างประเทศท่ีสมควรน ามาประยุกต์เข้ากับบริบทในการศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมืองของ
ประเทศไทย โดยบรูณาการประเด็นข้อเสนอตามกรอบแนวคิดและข้อค้นพบ 

จรูญศกัดิ์ พุดน้อย (2559) ศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการบริหารงานวิชาการสู่
ความเป็นเลิ ศของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสรุปองค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบายแต่ละด้านประกอบด้วย 
วิสยัทศัน์ เปา้หมาย วตัถปุระสงค์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และแนวปฏิบตั ิ 

ธนุ วงษ์จินดา (2556) ศึกษาวิจยัข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาระบบการประกัน
คณุภาพภายในของสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 โดยก าหนดข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย 1 วิสัยทัศน์ 1 พันธกิจ 8 กลยุทธ์ 17 (วิธี) การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ
และ 20 ตวัชีว้ดัความส าเร็จ 

รุ่งนภา  รุ่งเรืองศิลป์ (2557) วิเคราะห์องค์ประกอบของการพัฒนานโยบายของ
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา จากผลการวิจยัท าให้ได้องค์ประกอบและรูปแบบการพฒันานโยบาย
การศกึษาของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบตามล าดบั
ขัน้ตอนคือ 1) ด้านการระบุปัญหา มี 18 ตวัแปรย่อย 2) ด้านการรวบรวมข้อมูลและเสนอข้อมูล
สารสนเทศ มี  26 ตวัแปร 3) ด้านการก าหนดทางเลือกและเลือกทางเลือกไปสูก่ารปฏิบตั ิมี 17 ตวั
แปร 4) ด้านการยกร่างนโยบายและการจัดท านโยบาย มี  19 ตัวแปร 5) ด้านการประกาศใช้
นโยบายและการก ากบัตดิตามการน านโยบายไปสู่การปฏิบตั ิมี 15 ตวัแปร 
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วิชิต ก ามนัตะคณุ (2552) วิจยัเร่ืองข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพฒันาศกัยภาพการวิจยั
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก าหนดมิติการวิจัย 4 ด้าน คือ 1) ด้านบุคลากรการวิจยั 2) 
ด้านทรัพยากรการวิจัย 3) ด้านการบริหารงานวิจัย  และ 4) ด้านนโยบายและแผนงาน
ระดบัประเทศ มีองค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบาย 2 องค์ประกอบ คือ 1) วตัถุประสงค์ของ
นโยบาย และ 2) แนวทางของนโยบาย โดยในส่วนวัตถุประสงค์ของนโยบายแยกย่อยออกเป็น 
วิสยัทศัน์ พันธกิจ และวตัถุประสงค์ ในส่วนแนวทางของนโยบาย แยกย่อยออกเป็นยุทธศาสตร์ 
เปา้ประสงค์ กลยทุธ์ มาตรการ กลไกสูก่ารปฏิบตั ิและกลไกการประเมินผล 

สมภาร ศิ โล  (2552) วิจัย เร่ืองข้อ เสนอเชิ งน โยบายเพ่ื อพัฒ นาวิชาการใน
สถาบนัอุดมศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏชยัภูมิ ได้ก าหนดมิติการวิจยั 8 ด้าน คือ 
ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจยั ด้านนกัศึกษา ด้านคณาจารย์ ด้านการบริหารจดัการ ด้าน
แหล่งเรียนรู้ ด้านหลกัสูตร แ ละด้านส่ือและนวตักรรม มีองค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบาย 2 
องค์ประกอบ คือ เปา้หมาย และแนวทางปฏิบตั ิ

จากการศกึษาองค์ประกอบของนโยบาย ดงักล่าวสามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม
แรก เน้นการก าหนดกรอบแนวคิดไว้อย่างกว้าง ๆ ว่าต้ องการอย่างไร และมีแนวทางหรือ
วิธีด าเนินการอย่างไร ในขณะท่ีกลุ่มหลัง เน้นการก าหนดกรอบแนวคิดไว้อย่างละเอียดทัง้
เปา้หมาย และแนวทางปฏิบตัิ อย่างไรก็ดีองค์ประกอบท่ีส าคญัของนโยบายมี 2 องค์ประกอบ คือ 
1) วัตถุประสงค์ของนโยบาย (Policy objective) และ 2) แนวด าเนินงานของนโยบาย (Policy 
means) หรือเคร่ืองมือของนโยบาย (Policy instruments) โดยในบางครัง้อาจมีองค์ประกอบส่วนท่ี
สามด้วย คือ 1) กลไกของนโยบาย (Policy mechanism ) แต่ในทางปฏิบัติ ผู้ วิจัยอาจก าหนด
องค์ประกอบยอ่ยของแตล่ะองค์ประกอบหลกัของนโยบายดงักลา่วนัน้อีกได้ 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ก าหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายเป็นสถานศึกษาระดับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันัน้ เพ่ือให้สามารถ
น าข้อเสนอเชิงนโยบายไปใช้ได้กับสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานทุกแห่ง จึงก าหนด
องค์ประกอบของนโยบายไว้อยา่งกว้าง ๆ จากผลของการลงพืน้ท่ีศกึษาสภาพจริงของสถานศกึษา
ท่ีมีพฒันาการสงู การสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ และการสนทนากลุม่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง โดยใช้แนวคิด
ของการบริหารดลุยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) เป็นกรอบในการสรุปผล 
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5.4 ข้อคิดของการท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ผลจากการวิจยัเป็นเพียงส่วนหนึ่งของบรรดาปัจจัยป้อนเข้า (Inputs) ท่ีจะน าเข้าสู่

การตดัสินใจเชิงนโยบาย (Policy decision) ยงัมีปัจจยัป้อนเข้าอ่ืน ๆ ท่ีจะต้องน ามาประกอบการ
ตดัสินใจอ่ืน ๆ อีก (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) 

การวิจยัเชิงนโยบายไม่ใช่เป็นยาครอบจกัรวาลท่ีจะรักษาได้ทุกโรคในการแก้ปัญหา
สังคมนัน้ สิ่งท่ีสามารถกระท าได้ก็คือการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณค่าเพ่ือประกอบการ
ตดัสินใจ โดยคาดหวงัวา่จะชว่ยให้การแก้ปัญหาเป็นไปด้วยดี  

กระบวนการนโยบายจะมีความซบัซ้อนยิ่งขึน้หากปัญหาท่ีศึกษานัน้มีความซบัซ้อน 
ผู้วิจยัจะต้องเข้าใจในส่วนของผู้ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีอย่างมากมาย ตลอดจนกลไกสนบัสนุนตา่ง  ๆ ให้ดี 
มิฉะนัน้ก็อาจจะไม่สามารถน าเสนอให้ข้อมลูสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ก าหนดนโยบายได้
อย่างท่ีคาดหวงั 

5.5 ลักษณะส าคัญของข้อเสนอเชิงนโยบาย 
(1) เป็นพหมุิต ิ(Multi-dimension) มองปัญหาท่ีศกึษาด้วยหลากหลายแง่มมุ  
(2). เป็นวิธีการอุปมานเชิงประจักษ์ (Empirico-inductive approach) อุปมานผล

การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างไปสู่ประชากร เพ่ือท าให้ข้อสรุปจากการวิจัยใช้อธิบายได้ทั่วไป 
(Generalization) 

(3).ให้ความส าคัญทัง้อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ไม่ก าหนดกรอบตัวแปรไว้อย่าง
ตายตวั แตเ่ปิดกว้างตอ่อิทธิพลและตวัแปรแทรกซ้อนตา่ง ๆ  

(4).ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ใช้ผลงานวิจยัหรือแหลง่ทนุ 
(5).เขียนให้ดี เสนอให้ดี แสดงคุณค่า หรือค่านิยม หรือแนวคิด ให้เห็นชัดเจน

ในนิยามของปัญหา ปัญหาการวิจัย การพัฒนาข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย และการเผยแพร่
ผลการวิจยั  

5.6 ขัน้ตอนการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย 
วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) ได้เสนอขัน้ตอนการจดัท าข้อเสนอเชิงวิจยั แบ่งออกเป็น 2 

ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้
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มีรายละเอียดแตล่ะขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนแรก  
การก าหนดหรือจดัท า “ข้อเสนอเชิงนโยบาย” ควรออกแบบเป็นวิธีวิทยาการวิจยัแบบผสม 

(Mixed Methodology) เพ่ือให้ได้ข้อมลูจากหลากหลายแหลง่ เชน่ 

ข้อมูลจากการศึกษาบริบทของหน่วยงานหรือพืน้ท่ีท่ีท าการวิจัย (Contextual 
study / survey study) อาจเป็นการวิจยัเชิงส ารวจภายในสถาบนัหรือภายในพืน้ท่ีท่ีก าหนด เช่น เขตพืน้ท่ี
การศึกษา จังหวัด ภูมิภาค หรือประเทศ เป็นต้น เพ่ือให้ทราบสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยใช้
แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด ถือเป็นข้อมูลจากบริบทท่ีเป็นจริง จากคนในพืน้ท่ี ถือเป็น
ข้อมูลแบบล่างขึน้บน (Bottom-up) ทัง้นี ้เพ่ือสร้างโอกาสได้ข้อเสนอแนะท่ีเปิดกว้างอย่างเป็นอิสระของ
ผู้ตอบ ควรเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 

ข้อมูลจากการศึกษากรณีตัวอย่างท่ีประสบผลส าเร็จ (Outstanding/best 
practice) อาจเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (Case study) เพ่ือหาข้อสรุปรูปแบบการพัฒนาท่ีประสบ
ผลส าเร็จนัน้ ว่ามีวตัถปุระสงค์ของนโยบาย (Policy objective) และแนวทางของนโยบาย (Policy means) 
อะไรและอยา่งไร ซึ่งหากจะให้มีความหลากหลาย ควรเป็นการศกึษาพหกุรณี (Multi-cases study) ถือเป็น
ข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ มีจดุมุง่หมายเพ่ือ “น า/ยืม” นโยบายท่ีดี  ๆของเขามาใช้ 

ข้อมูลเชิงวิชาการ จากทฤษฎี นโยบาย/แผน และผลงานวิจัย จากท่ีศกึษาไว้หรือ
จากการวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) เพิ่มเติม ถือเป็นข้อมูลจากภายนอก แบบบนลงสู่ล่าง  
(Top-down)  

ทัง้ 3 กรณี จะท าให้ได้แหล่งข้อมูลจากทัง้บริบทท่ีเป็นจริง จากกรณีตวัอย่างท่ีประสบ
ผลส าเร็จ และจากเชิงวิชาการ โดยอาจจะเพิ่มแหล่งข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญหรือผู้คณุวุฒิ
ทางวิชาการ/ทางปฏิบตัปิระกอบด้วยได้ 

ในขัน้ตอนแรก จัดท าร่างนีข้้อมูลจาก 3 - 4 แหล่งดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจะน ามา
สังเคราะห์เพ่ือก าหนดเป็น "ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย” ใน 2 องค์ประกอบส าคัญ คือ วัตถุประสงค์ 
ท่ีคาดหวงัให้เกิดขึน้ และแนวทางปฏิบตัิเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์นัน้ โดยในขัน้ตอนการสงัเคราะห์ข้อมลู

การก าหนดหรอืจดัท า “ขอ้เสนอเชงินโยบาย”

การคาดคะเนโอกาสในการปฏบิตัขิองขอ้เสนอ ผลการวจิยั คือ ขอ้เสนอ

เชงินโยบาย 
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จาก 3 - 4 แหล่งมาเป็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบายนี ้ผู้วิจยัอาจอาศยัหลกัการมีส่วนร่วม โดยจดัการสมัมนา
เชิงปฏิบตักิารของ “ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย”  เพ่ือให้มีการระดมสมองของคนท่ีเก่ียวข้องหลายฝ่าย ซึง่จะท าให้
ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีผา่นการกลัน่กรองได้ดีกวา่ท่ีผู้วิจยัจะจดัท าเพียงล าพงั 

ขั ้นตอนที่  2 คาดคะเนโอกาสในการปฏิ บั ติ ของข้อเสนอเชิ งนโยบาย 
การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบตัิของข้อเสนอเชิงนโยบาย นัน้ หากพิจารณาจากแนวคิดดัง้เดิม “ผู้วิจยั
เป็นผู้ ด าเนินการวิจัย” ดังนี ้1) การวิเคราะห์อ านาจของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
นโยบาย 2) การวิ เคราะห์ศักยภาพขององค์การ 3) การคาดการณ์ ถึ งผลกระทบท่ีจะเกิดขึ น้   
4) การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบตั ิ5) การจดัเตรียมให้ข้อเสนอแนะสดุท้าย    

กิจกรรมเหล่านีส้ามารถน าเอาหลักการมีส่วนร่วมจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมาแทนได้ 
กล่าวคือ เปล่ียนจากการท่ี “ผู้วิจยั” เป็นผู้ศกึษาวิเคราะห์ในองค์ประกอบด้านตา่ง ๆ ด้วยตนเองไปเป็นใช้ 
“หลกัการมีส่วนร่วมจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย” มาร่วมกนัคิด ร่วมกนัวิเคราะห์ และร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ
แทน โดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการวิจยัในขัน้ตอนแรกมาใช้ประกอบการพิจารณา เสมือนเป็นการวิเคราะห์
อิทธิพลและท่าทีการสนบัสนนุของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียไปด้วยในตวั ขณะเดียวกนัก็พิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ไปด้วย จากเกณฑ์ท่ีก าหนดใช้ประกอบการพิจารณา เช่น เกณฑ์ความเป็นไปได้ (Feasible) และ
เกณฑ์การยอมรับ (Acceptable) เป็นต้น ถือเป็น “การวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม” (Participatory 
Policy Research: PPR) 

การด าเนินการในขัน้ตอนท่ี 2 คาดคะเนโอกาสในการปฏิบัติของข้อเสนอเชิงนโยบาย
กิจกรรมท่ีใช้ตามความเหมาะสมและตามศกัยภาพ เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การ
อภิปรายกลุ่มเป้าหมาย (Focus group discussion) การสัมมนากลุ่มย่อย (Small group seminar) การ
สมัมนาเชิงปฏิบตักิาร (Operational seminar) การประชาพิจารณ์ (Public hearing) หรืออ่ืน  ๆ 
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สรุปขัน้ตอนการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม ดงันี ้ 
 

ขัน้ตอนท่ี 1 
การจดัท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ขัน้ตอนท่ี 2 
การคาดคะเนโอกาสในการปฏิบตัิ 

ออกแบบโดยค านงึถึงวิธีวิทยาการวิจยั
แบบผสม(Mixed methodology) เชน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกแบบโดยค านงึถึงหลกัการมีสว่นร่วม  
(Participation) เชน่ 
 

เน้นความหลากหลายของแหลง่ข้อมลู 

(Data trigulation) 
ค านึงถึงเกณฑ์ความเป็นไปได้ (Fasible) และ 

การยอมรับ (Acceptable) ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
 

ภาพประกอบ 17 สรุปขัน้ตอนการวิจยัเชิงนโยบายแบบมีสว่นร่วม 
 (Participatory Policy Research: PPR)  

ท่ีมา: วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) 

ดงันัน้ เพ่ือให้การวิจัยในครัง้นีเ้กิดประโยชน์และคุ้มค่ามากท่ีสุด โดยข้อเสนอท่ีได้
สามารถน าไปสู่การปฏิบตัิได้จริงท่ีเกิดจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทัง้จากผู้ ท่ีอยู่ในระดบั
บริหารนโยบาย ระดบัปฏิบตัิ รวมทัง้จากการศึกษาสภาพที่เกิดขึน้จริงภายในสถานศึกษา 
ผู้ ว ิจ ัยใช้กรอบแนวคิดการก าหนดนโยบายแบบทางด้านกระบวนการของระบบราชการ 
(Bureaucratic Process Model) ของ (วรเดช  จันทรศร, 2551)  เป็นกรอบการด าเนินการวิจัย

และ 

จดัท าร่าง
ข้อเสนอเชิง
นโยบาย โดย
หลกัการมีสว่น
ร่วม เชน่  
การสมัมนา
หรือ/ การ
ประชมุเชิง
ปฏิบตัิการ 

และ 

สมัภาษณ์
เชิงลกึ วิจยัเชิงส ารวจ 

พหกุรณีศกึษา 

วิเคราะห์เอกสาร 

อ่ืน ๆ 

ผลการ 
วิจยั คือ
ข้อเสนอ
นโยบาย 

จดัท าร่างข้อเสนอ
เชิงนโยบาย โดย
หลกัการมีสว่นร่วม 
เชน่  
การสมัมนาหรือ/ 
การประชมุเชิง
ปฏิบตัิการ 

อภิปราย
กลุม่ 
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พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย และประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วมตาม
ขัน้ตอนของ วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) โดยมีขัน้ตอนการด าเนินงานเป็นดงันี ้

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 18 ขัน้ตอนการพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 
 
 

 ศกึษาข้อมลูเชิงคณุภาพถอดประสบการณ์สถานศกึษาที่มี
พฒันาการสงู (การศกึษาพหกุรณี)  

- ก าหนดกรอบประเด็นการสมัภาษณ์ / เก็บข้อมลู 
- เก็บข้อมลู (การสมัภาษณ์ผู้บริหาร ครู อาจารย์ นกัเรียน 
ศกึษานิเทศก์ ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

- สงัเคราะห์ข้อมลูโดยยดึหลกัทฤษฎีการบริหารจดัการใน
เชิงสมดลุ (Balanced Scorecard : BSC) 

 

 สมัภาษณ์เชิงลกึผู้ทรงคณุวฒิุ (in-depth interview of expert) 
(ระดบันโยบาย ตดิตามนโยบาย และระดบัปฏบิตัิ) 

- ก าหนดกรอบประเด็นการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุ ิ
- ออกแบบบนัทกึข้อมลูและเก็บข้อมลู 
- วิเคราะห์ข้อมลู แปลผลข้อมลู 

ตรวจสอบและประเมิน

ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ขัน้ตอนที่ 1 การจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 การศกึษาเอกสาร เอกสารและงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องกบั

แนวคิด หลกัการ และความส าคญัของมาตรฐาน 

 

 สนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 
- ยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ขัน้ตอนที่ 2 การประเมิน
ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

และสรุปผลข้อเสนอเชิง

นโยบาย 
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บทที่ 3 
วธีิด าเนินการวจิัย 

 

การวิจ ัยครั ง้ นี  ้ผู้ วิจ ัยออกแบบการวิจ ัย เพื่อหาค าตอบของค าถามการวิจ ัยให้
บรรลุตามจดุมุ่งหมายการวิจยัตามท่ีระบไุว้ในบทท่ี 1 ก าหนดแนวด าเนินการวิจยัแบบผสมผสาน
วิธีการ (Mixed methods research approach) โดยเร่ิมด้วยการศึกษาเชิงปริมาณ เพื่อ
ศึกษาโมเดลโค้งพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีต ัวแปรร่วมและไม่มี  
ตัวแปรร่วม โดยน าผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศกึษาท่ีได้รับการประเมินคณุภาพ
ภายนอก จากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
(สมศ.) ที่มีช่วงระยะเวลาการประเมินเว้นช่วงห่างเท่ากันคือ เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการ
ประเมินในปีท่ีสี่ของในแต่ละรอบครบทัง้สามรอบการประเมิน ซึ่งการวิจยัเชิงปริมาณนี ้จะช่วยตอบ
ค าถามในประเด็น 1) โมเดลวดัพัฒนาการคุณภาพการศึกษาจากผลคะแนนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกใน 3 ด้าน ได้แก่ ผลการ   จดัการศกึษา การบริหารและการจดัการศกึษา และการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  แตล่ะด้านเป็นอยา่งไร และภาพรวมทัง้สามด้าน เป็นอยา่งไร 
และโมเดลดงักล่าวนีท่ี้ไม่มีตวัแปรร่วมสถานศกึษากลมกลืนกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์หรือไม่ อย่างไร 
2) คณุภาพการศกึษาจากผลการประเมินคณุภาพภายนอกในแตล่ะด้านมีพฒันาการเป็นอย่างไร 
3) โมเดลวดัพฒันาการคณุภาพการศกึษา จากผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศกึษาท่ี
ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีต่างกัน ได้แก่ ภาค ท่ีตัง้ในเมือง/นอกเมือง และสถานศึกษาท่ีมีขนาดสถานศึกษา
ตา่งกนั แตกตา่งกันหรือไม่ และโมเดลดงักล่าวนี ้ท่ีมีความกลมกลืนกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์หรือไม ่
อยา่งไร  

จากนัน้เป็นการศกึษาเชิงคณุภาพ เพ่ือศกึษาว่าสถานศกึษาท่ีตัง้อยู่ในภาคท่ีแตกตา่งกนั 
หรือสถานท่ีตัง้ในเมือง/นอกเมือง หรือขนาดท่ีตา่งกนัท่ีมีระดบัพฒันาการคณุภาพสงู มีรูปแบบและ
วิธีการด าเนินงานเก่ียวกับการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา เป็นอย่างไร และมีปัจจัย
อะไรบ้าง ผู้วิจยัจงึลงพืน้ท่ีภาคสนามศกึษาเชิงคณุภาพ โดยการศกึษาท าความเข้าใจเชิงลกึในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีมีพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสูง เป็นการศึกษาพหุกรณี (Multi-case study) ซึ่งการศึกษาในระยะท่ี 2 นี ้ผู้ วิจัยน า
แนวคิดและแนวทางการศึกษาการบริหารจดัการเชิงสมดลุ (Balanced Scorecard : BSC) มาใช้
เป็นกรอบในการพิจารณาประสิทธิผลในการด าเนินการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา 
ด้วยเหตุผลเน่ืองจากการวัดประเมินประสิทธิผลท่ีพิจารณาโดยยึดเป้าหมาย (Goal- oriented 
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approach) ยึด/อิงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder approach) หรือยึดทฤษฎีระบบ (System 
theory approach) ตามแนวคิดและแนวทางการศึกษาแบบดัง้เดิมภายใต้มุมมองเฉพาะด้าน  
อาจขาดความครอบคลมุส่วนประกอบเก่ียวข้องอ่ืน ๆ อย่างรอบด้าน แต่ทฤษฎีการบริหารจดัการ
เชิงสมดุล (BSC) สามารถเป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการประเมินองค์กรท่ีมีความครอบคลุมในทุกมิติ
ของงานในแตล่ะด้าน และสามารถใช้ได้กบัทกุหน่วยงานภาคสว่น และสดุท้ายการพฒันานโยบาย
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา โดยการสมัภาษณ์ข้อมลูจาก
ผู้ทรงคณุวฒุิเพิ่มเติม น าข้อมลูมาสนบัสนนุการยกร่างก าหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และท าการตรวจสอบและประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายฯ  
โดยผู้ เช่ียวชาญและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้นี ้ผู้วิจยัก าหนดขัน้ตอนการวิจยัออกเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะท่ี 1 การศึกษาพัฒนาการคุณภาพการศึกษาผ่านโมเดลโค้งพัฒนาการ (แนว

ด าเนินการเชิงปริมาณ : QUAN) 
ระยะท่ี 2 การศึกษาเชิงลึกการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (แนว

ด าเนินการเชิงคณุภาพ : QUAL)  
ระยะท่ี 3 การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

(แนวด าเนินการแบบผสมผสานเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ (qual        quan) 

 สรุปแผนภาพขัน้ตอนและรายละเอียดการด าเนินการวิจยัในแตล่ะตอนดงัตอ่ไปนี ้
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ระยะที่ 1 การศกึษาพฒันาการคณุภาพการศกึษาผ่านโมเดลโค้งพฒันาการ (แนวด าเนินการเชิงปริมาณ : QUAN) 

 
 

 
  

ศึกษาเอกสาร 
- แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั  
- มาตรฐาน/ตวับง่ชี ้ 
- ข้อมลูผลการประเมิน 

 

วิเคราะห์ข้อมูล 

- วิเคราะห์โมเดลโค้งพฒันาการ 
(ไมม่ีตวัแปรร่วม/มีตวัแปรร่วม) 
- ตรวจสอบความกลมกลนื
ของโมเดลกบัข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ 

 

จัดเตรียมข้อมูล 
- ก าหนดคา่ตวัแปร 
- แปลงคะแนนผลการประเมิน 
- ก าหนดขนาดตวัอยา่ง 
- ออกแบบการเตรียมข้อมลู 
- รูปแบบการบนัทกึข้อมลู 
- บนัทกึผลการประเมินทัง้ 3 รอบ 
 

แปลผลสรุปผลการวิเคราะห์ 
- ข้อมลูพืน้ฐาน / อตัราพฒันาการ 
- ตวัแปรร่วมที่สง่ผล/ไมส่ง่ผลตอ่พฒันาการ 

-การศกึษาเฉพาะพหกุรณี  สถานศกึษาที่มีระดบัพฒันาการสงู  
-สร้างเคร่ืองมอื /ก าหนดกรอบประเด็นการสมัภาษณ์ / เก็บข้อมลู  
-ประสานเก็บข้อมลู วเิคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลู 

        ขัน้ตอนที่ 1 การจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 

การศกึษาเอกสาร ก าหนดตวัอยา่ง ออกแบบบนัทกึข้อมลูและเก็บ
ข้อมลู สมัภาษณ์เชิงลกึผู้ทรงคณุวฒุิ  วิเคราะห์ข้อมลู แปลผล
ข้อมลู สนทนากลุม่ ยกร่างข้อเสนอ  

 
 

สรุป และเขียนรายงานการวจิยั 

ระยะที่ 2 การศกึษาเชิงลกึการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา (แนวด าเนินการเชิงคณุภาพ :QUAL) 

ขัน้ตอนที่ 2 การประเมินร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 

- ตรวจสอบและประเมินร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยผู้ เช่ียวชาญ และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 
- ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและสรุปผลข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 

ระยะที่ 3 การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคณุภาพภายในของสถานศกึษา (แนวด าเนินการแบบผสมผสาน : qual          quan) 

+ 

ภาพประกอบ 19 ขัน้ตอนการวิจยั 
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ระยะที่ 1 การศึกษาพัฒนาการคุณภาพการศึกษาผ่านโมเดลโค้งพัฒนาการ (แนวด าเนินการ
เชิงปริมาณ : QUAN) 

การวิจยัในระยะท่ี 1 นี ้ด าเนินการตามแนวด าเนินการเชิงปริมาณ (Quantitative approach) 
เพ่ือศึกษาพัฒนาการคณุภาพการศึกษาโดยการศึกษาโมเดลโค้งพัฒนาการของผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานทัง้ท่ีมีและไม่มีตัวแปรร่วมของ
สถานศกึษา โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ดงันี ้

1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องกับแนวคิด หลักการ และความส าคัญของมาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา มาตรฐาน ตวับง่ชี ้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ทัง้รอบท่ีหนึ่ง รอบท่ีสอง และรอบท่ีสาม โดยมีความมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาโมเดล
โค้งพฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษาท่ีมีและไม่มีตวัแปรร่วมของ
สถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน  

1.2 เช่ือมโยงมาตรฐาน/ตัวบ่งชี  ้ เน่ืองจากในการประเมินคณุภาพภายนอกในแต่
ละรอบการประเมินได้มีการปรับใช้มาตรฐาน ตัวชีว้ัด และเกณฑ์การให้คะแนนท่ีแตกต่างกัน 
ดงันัน้ ผู้วิจยั       จงึสงัเคราะห์เช่ือมโยงมาตรฐานและตวับง่ชีจ้ากการประเมินคณุภาพการศกึษาที
มีการน ามาใช้ในการประเมินครบทัง้สามรอบการประเมิน โดยการน ามาประยุกต์กับแนวคิดการ
ท างานเชิงระบบ (System approach) ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต และ
ความสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2554, น. 50) โดยสรุปมาตรฐานหรือตัวชีว้ัดท่ีมีการ
น าไปใช้ในการประเมินครบทัง้สามรอบ ดงันี ้
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ตาราง 7 มาตรฐานและตวับง่ชีท่ี้ใช้ในการประเมินคณุภาพภายนอกครบทัง้ สามรอบการประเมิน 
 

มาตรฐานด้าน 
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี ้(คะแนนเต็ม) 

รอบที่หน่ึง รอบที่สอง รอบที่สาม 

ผลการจัด
การศึกษาใน
แต่ละระดับ
และประเภท
การศึกษา 
(ผู้เรียน) 

มฐ.1 : ผู้ เรียนมีคณุธรรม
จริยธรรมและคา่นิยมที่
พงึประสงค์ (3) 

มฐ. 1 : ผู้ เรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรม และคา่นยิมที่
พงึประสงค์ (4) 

ตบช. 2 : ผู้ เรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรมและคา่นิยมที่
พงึประสงค์ (10) 

มฐ.4 : ผู้ เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิด
สงัเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
และมีวิสยัทศัน์ (3) 

มฐ. 4 : ผู้ เรียนมี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ 
มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์  
คิดไตร่ตรอง และมี
วิสยัทศัน์ (4) 

ตบช. 4: ผู้ เรียนคิดเป็น ท า
เป็น (10) 

 

 มฐ.5: ผู้ เรียนมีความรู้และ

ทกัษะพืน้ฐานที่จ าเป็น

ตามหลกัสตูร (3) 

มฐ. 5 : ผู้ เรียนมีความรู้และ

ทกัษะที่จ าเป็นตาม

หลกัสตูร (4) 

ตบช. 5 : ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของผู้ เรียน (20) 

 มฐ.6 : ผู้ เรียนมีทกัษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง รักการเรียนรู้

และพฒันาตนเองอยา่ง

ตอ่เนื่อง (3)  

มฐ. 6 : ผู้ เรียนมีทกัษะใน

การแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง รักการเรียนรู้ 

และพฒันาตนเองอยา่ง

ตอ่เนื่อง (4) 

ตบช. 3 : ผู้ เรียนมีความใฝ่รู้ 

และเรียนรู้ตอ่เนื่อง (10) 

 มฐ.10 : มีสขุนิสยั สขุภาพ

กายและสขุภาพจิตที่ดี 

(3) 

มฐ. 2 : ผู้ เรียนมีสขุนิสยั 

สขุภาพกาย และ

สขุภาพจิตที่ดี (4) 

ตบช. 1 :  ผู้ เรียนมีสขุภาพกาย

และสขุภาพจิตที่ดี (10) 

การบริหารและ
การจดั
การศึกษา  
(ผู้บริหาร) 

มฐ. 14:  สถานศึกษาสง่เสริม
ความสมัพนัธ์และความ
ร่วมมือกบัชมุชนในการ

พฒันาการศกึษา (3) 

มฐ. 14 : สถานศึกษาสง่เสริม
ความสมัพนัธ์และความ
ร่วมมือกบัชมุชนในการ

พฒันาการศกึษา (4) 

ตบช. 9 : ผลการพฒันาให้บรรลุ

ตามปรัชญา ปณิธาน/

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และ

วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้

สถานศกึษา (5) 
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ตาราง 7 (ตอ่) 
 

มาตรฐานด้าน 
มาตรฐาน /ตัวบ่งชี ้(คะแนนเต็ม) 

รอบที่หน่ึง รอบที่สอง รอบที่สาม 

 มฐ.18:  สถานศกึษามีการจดั
กิจกรรมและการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

(3) 

มฐ. 12 สถานศกึษามีการจดั
กิจกรรมและการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็น

ส าคญั (4) 

ตบช.10 : ผลการพฒันาตาม

จดุเน้นและจดุเดน่ท่ีสง่ผล

สะท้อนเป็นเอกลกัษณ์

ของสถานศกึษา (5)  

 มฐ.20:  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและ
มีความสามารถในการบริหาร

จดัการ (3) 

มฐ. 10 : ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
และมีความสามารถในการ

บริหารจดัการ (4) 

ตบช7: ประสทิธิภาพ ของการ

บริหารจดัการและการ

พฒันาสถานศกึษา 

 มฐ.. 25:  สถานศกึษามีหลกัสตูร
เหมาะสมกบัผู้ เรียนและ
ท้องถ่ินมีสื่อการเรียนการสอน

ที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ (3) 

มฐ. 13 : สถานศกึษามีหลกัสตูรที่
เหมาะสมกบัผู้ เรียนและ
ท้องถ่ิน มีสื่อการเรียนการสอน

ที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ (4) 

ตบช. 11 : ผลการด าเนินงาน

โครงการพเิศษเพื่อสง่เสริม

บทบาทของสถานศกึษา (5) 

การจดัการ
เรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
(ครู) 

มฐ. .22 :  ครูมีความสามารถ

ในการจดัการเรียนการ

สอนอยา่งมปีระสทิธิภาพ 

และเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคญั (3) 

มฐ. 9 : ครูมีความสามารถใน

การจดัการเรียนการสอน

อยา่งมีประสทิธิภาพและ

เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั (4) 

ตบช. 6 :  ประสทิธิผลของการ

จดัการเรียนการสอนทีเ่น้น

ผู้ เรียนเป็นส าคญั (10) 

 
สรุป มาตรฐานหรือตวับง่ชี ้และเกณฑ์การให้ระดบัคณุภาพ ดงันี ้

1) มาตรฐานและตวับ่งชีส้ าคญัท่ีถกูน ามาใช้ในการประเมินทัง้สามรอบการประเมิน 
จ านวน  3 มาตรฐาน 10 ตวับง่ชี ้และผู้วิจยัได้น ามาก าหนดเป็นมาตรฐานและตวับง่ชีใ้นการศกึษา 
ดงันี ้ 

1.1) มาตรฐานด้านผลท่ีเกิดจากการจดัการศกึษา (ผู้ เรียน) ประกอบด้วยตวับง่ชี ้ 
1.1.1) คณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมท่ีพงึประสงค์ 
1.1.2) ความสามารถในการคดิ 
1.1.3) ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสตูร 
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1.1.4) ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
1.1.5) สขุนิสยั สขุภาพกาย สขุภาพจิต 

1.2) มาตรฐานด้านการบริหารและการจดัการศกึษา (ผู้บริหาร)ประกอบด้วยตวับง่ชี ้ 
1.2.1) ผลการจดัการตามปรัชญา พนักิจ โดยความร่วมมือกบัชมุชน 
1.2.2) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร และประสิทธิภาพการบริหาร 
1.2.3) การจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
1.2.4) การจดัหลกัสตูรท่ีเหมาะสมและมีผลงานตามโครงการพิเศษ 

1.3) มาตรฐานด้านการจดัการเรียนการสอน (ครู) ประกอบด้วยตวับง่ชี ้ 
1.3.1) ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

2) เกณฑ์การให้ระดบัคณุภาพ การก าหนดเกณฑ์การให้ระดบัคณุภาพของผลการ
ประเมินภายนอกในแตล่ะรอบการประเมิน พบวา่มีความแตกตา่งกนั ดงันี ้

 

ตาราง 8 เกณฑ์การให้ระดบัคณุภาพภายนอกรอบท่ีหนึง่ รอบท่ีสอง และ รอบท่ีสาม 
 

รอบที่หน่ึง (3 ระดับ)             รอบที่สอง (4 ระดับ) รอบที่สาม (5 ระดับ) 
ระดับ
คุณภาพ 

เกณฑ์ ระดับ
คุณภาพ 

เกณฑ์ 
(ยกเว้น มฐ. 5) 

เกณฑ์ มฐ. 5 ระดับ 
คุณภาพ 

เกณฑ์ 

ดี 2.16 – 3.00 ดีมาก 3.50 – 4.00 3.50 – 4.00 ดีมาก 4.51 – 5.00 
พอใช้ 1.51 – 2.15 ดี 2.75 -  3.49 2.60 -  3.49 ดี  3.51 – 4.50 
ปรับปรุง 0.00 - 1.50 พอใช้ 1.75 – 2.74 1.51 – 2.59 พอใช้ 2.51 – 3.50 

  ปรับปรุง ≤ 1.74 ≤ 1.50 ควรปรับปรุง 1.50 – 2.50 

     ต้องปรับปรุง 0.00 – 1.50 

  
อ้างอิงจาก ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) 

(2553, น. 114 ; 2554, น. 12) 
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ดงันัน้  ในการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เพ่ือการศึกษาพัฒนาการคุณภาพการศึกษาของ
สถานศกึษาจากผลการประเมินคณุภาพภายนอก ผู้วิจยัจงึแปลงคะแนนระดบัคณุภาพให้มีจ านวน
เทา่กนั คือ 3 ระดบั โดยใช้วิธีการ ดงันี ้

คะแนนการประเมิน   X  
จ านวนระดบัคณุภาพ 

คะแนนเตม็ 

เชน่ มาตรฐานท่ี 1.1 ผลการประเมินรอบสามตวับง่ชีท่ี้ 1.1  เทา่กบั 9.74  

คะแนนเตม็ 10 คะแนน ต้องการปรับให้มีระดบัคณุภาพเทา่กบั 3 

             แทนคา่สตูร    9.74 x (3/10)  

             ดงันัน้ มาตรฐานท่ี 1.1  มีคา่ คะแนน เทา่กบั  2.92  
 

ส าหรับเกณฑ์ในการแปลความหมาย ผู้ วิจัยแบ่งช่วงการก าหนดระดบัคุณภาพ เป็น  3 
ระดบั โดยมีความกว้างของชัน้การแบง่ ดงันี ้(วิเชียร  เกตสุิงห์, 2538, น. 9) 

ความกว้างของชัน้         =   
คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 

จ านวนชัน้ 
 

=    
3 – 1 

3 

                  ความกว้างของชัน้     =   0.66 
ดงันัน้  คะแนนเฉล่ีย 2.34 – 3.00  หมายถึง  ระดบัดี 
 คะแนนเฉล่ีย 1.67 – 2.33  หมายถึง  ระดบัพอใช้ 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.66  หมายถึง  ระดบัปรับปรุง 

 
1.4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยระยะที่ 1  

ในการวิจยัครัง้นีต้้องการศกึษาพฒันาการคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาจากผล 
การประเมินคุณภาพภายนอก โดยใช้คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีด าเนินการ
ประเมิน โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) ในช่วงเวลา ตัง้แต ่ 
ปี พ.ศ. 2543 – 2558 ซึ่งจดัเป็นข้อมลูทุติยภูมิ (Secondary data) ดงันัน้ ข้อมูลท่ีจะต้องใช้ในการ
วดัพฒันาการ จึงเป็น  ผลการประเมินของสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินครบทัง้ 3 ครัง้ของรอบ
การประเมินในช่วงระยะเวลาห่างเท่า ๆ กัน และเพ่ือให้ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบนัมากท่ีสดุ และมี
จ านวนเพียงพอ เพ่ือป้องกันปัญหาจากการเปรียบเทียบ ค่าพารามิเตอร์ระหว่างกลุ่มซึ่งมีจ านวน
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กลุ่มย่อยไม่เพียงพอ และเป็นการเพิ่มความคงทน (Robustness) ในการทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติ และจากกฎการก าหนดกลุ่มตวัอย่างส าหรับการศึกษาตวัแปรพหุนามท่ีจ าเป็นต้องใช้กลุ่ม
ตวัอย่างขนาดใหญ่พอสมควร ซึ่ง ลินดีมาน, เมอร์เรนดา และ โกลด์ (Lindeman, Merenda & 
Gold, 1980; อ้างถึงใน นงลกัษณ์ วิรัชชยั, 2542) ให้กฎไว้ว่าอตัราส่วนระหว่างหน่วยตวัอย่าง และ
จ านวนพารามิเตอร์หรือตัวแปรควรจะเป็น  20 ต่อ 1 ส่วน ในขณะท่ี แฮร์และคณะ (Hair et al., 
2010) เสนอว่ากลุ่มตวัอย่างควรมีจ านวนมากพอและท่ีเหมาะสมควรเป็น 400 ตัวอย่าง ดังนัน้ 
ผู้ วิจัยจึงก าหนดเลือกสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินรอบท่ีหนึ่ง  ในปี พ.ศ. 2547 รอบท่ีสอง ปี 
พ.ศ. 2552 และ รอบท่ีสาม ปี พ.ศ. 2557 รวมจ านวน 1,964 แหง่  จากจ านวนสถานศกึษาทัง้หมด 
31,055 แห่ง เป็นกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดในการศึกษาครัง้นี ้โดยโรงเรียนคือหน่วยตัวอย่าง (Unit) 
ส่วนภาค ขนาด และท่ีตัง้ของโรงเรียน คือ จ านวนชัน้ของหน่วยตวัอย่าง โดย ภาค แบ่งออกเป็น 6 
ภาค ท่ีตัง้ของโรงเรียนในเมืองคือสถานศกึษาท่ีตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอเมืองนอกเมืองคือสถานศกึษาท่ี
ตัง้อยู่เขตอ่ืนท่ีไม่ใช่อ าเภอเมือง ส่วนขนาด คือ ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ และสามารถ
แบ่งกลุ่มของสถานศึกษาจ าแนกตามภาค ขนาด และท่ีตัง้ในเมือง/นอกเมือง ดังปรากฏในตาราง 9 
ดงันี ้

 
ตาราง 9 จ านวนตวัอย่างจ าแนกตามภาค ขนาด และเขตท่ีตัง้  
 

ภาค ขนาด ที่ตัง้ 

สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินครบทัง้สามครัง้  

ในปี พ.ศ. 2547  ปี 2552  ปี 2557  
จ านวน รวม 

เหนือ 

เล็ก ในเมือง 5 95 
นอกเมือง 90 

กลาง ในเมือง 0 17 
นอกเมือง 17 

ใหญ่ ในเมือง 0 2 
นอกเมือง 2 

ใหญ่พิเศษ ในเมือง 0 0 
นอกเมือง 0 

รวม ในเมือง 5 114 
 นอกเมือง 109 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ภาค ขนาด ที่ตัง้ 

สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินครบทัง้สามครัง้  

ในปี พ.ศ. 2547  ปี 2552  ปี 2557  
จ านวน รวม 

กลาง 

เล็ก ในเมือง 15 169 
นอกเมือง 154 

กลาง ในเมือง 8 22 
นอกเมือง 14 

ใหญ่ ในเมือง 1 5 
นอกเมือง 4 

ใหญ่พิเศษ ในเมือง 6 8 
นอกเมือง 2 

รวม ในเมือง 30 204 
 นอกเมือง 174 

 
 
 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

เล็ก ในเมือง 140 
1,171 

นอกเมือง 1,031 
กลาง ในเมือง 21 195 

นอกเมือง 174 
ใหญ่ ในเมือง 2 14 

นอกเมือง 12 
ใหญ่พิเศษ ในเมือง 3 6 

นอกเมือง 3 
รวม ในเมือง 166 1,386 

 นอกเมือง 1,220 

ใต้ 

เล็ก ในเมือง 8 114 
นอกเมือง 106 

กลาง ในเมือง 1 11 
นอกเมือง 10 

ใหญ่ ในเมือง 1 2 
นอกเมือง 1 

ใหญ่พิเศษ ในเมือง 0 0 
นอกเมือง 0 

รวม ในเมือง 9 127 
 นอกเมือง 118 
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ตาราง 9 (ตอ่) 
 

ภาค ขนาด ที่ตัง้ 

สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินครบทัง้สามครัง้  

ในปี พ.ศ. 2547  ปี 2552  ปี 2557  
จ านวน รวม 

ตะวันออก 

เล็ก ในเมือง 3 40 
นอกเมือง 37 

กลาง ในเมือง 0 12 
นอกเมือง 12 

ใหญ่ ในเมือง 0 0 
นอกเมือง 0 

ใหญ่พิเศษ ในเมือง 0 0 
นอกเมือง 0 

รวม ในเมือง 3 52 
 
 

นอกเมือง 49 
 

ตะวันตก 

เล็ก ในเมือง 15 
66 

นอกเมือง 51 
กลาง ในเมือง 2 13 

นอกเมือง 11 
ใหญ่ ในเมือง 0 0 

นอกเมือง 0 
ใหญ่พิเศษ ในเมือง 1 2 

นอกเมือง 1 
รวม ในเมือง 18 81 

นอกเมือง 
 
 

63 
 
 
 
 
 

รวมทุกภาค 

เล็ก ในเมือง 186 1,655 
นอกเมือง 1,469 

กลาง ในเมือง 32 270 
นอกเมือง 238 

ใหญ่ ในเมือง 3 23 
นอกเมือง 20 

ใหญ่พิเศษ ในเมือง 10 16 
นอกเมือง 6 

 รวม ในเมือง 231 
1,964 

นอกเมือง 1,733 
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1.5 การรวบรวมข้อมูลระยะท่ี 1 
ข้อมลูส าหรับการวิจยัในเชิงปริมาณนี ้เป็นข้อมลูผลการประเมินคณุภาพภายนอกทัง้

สามรอบ ซึง่เป็นข้อมลูทตุยิภมูิ ผู้วิจยัด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1. การเตรียมข้อมูล ขอหนังสือจากบัณฑติวิทยาลัยเพื่อขอใช้ผลการ

ประเมินภายนอกจาก สมศ. 
2. เก็บรวบรวมข้อมูล สง่หนงัสือถึง สมศ. และติดตามขอรับข้อมลูผลการประเมิน 

3. การเตรียมข้อมูล เตรียมข้อมลูน าเข้าโปรแกรมวิเคราะห์ในรูปเมทริกซ์
สหสมัพนัธ์ (Correlation matrix) จ าแนกตามมาตรฐาน 
และตวัแปรร่วม ได้แก่ ภาค ท่ีตัง้ และขนาดสถานศกึษา  

 
1.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติิท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ระยะท่ี 1 

เน่ืองจากการวิจัยเชิงปริมาณในระยะท่ี 1 นี ้เป็นการใช้ข้อมูลประเภททุติยภูมิ 
(Second data) ซึ่งเป็นข้อมูลระดับชาติจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่จากส านักงานประเมินและ
รับรองมาตรฐานการศึกษา (องค์กรมหาชน) จึงจ าเป็นต้องจดัระบบระเบียบข้อมูลของการผลการ
ประเมินของสถานศึกษา ให้เช่ือมโยงและสามารถศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมิน
ภายนอกสถานศึกษาทัง้สามรอบการประเมินตามความมุ่งหมายการวิจัย โดยมีขัน้ตอนการ
ด าเนินการ ดงันี ้ 

1) จดัเตรียมข้อมลูส าหรับใช้ในการวิเคราะห์  
1.1) เช่ือมโยงมาตรฐานหรือตัวบ่งชีก้ารประเมินคุณภาพภายนอกในแต่ละ

มาตรฐานให้ของสถานศกึษาตวัอยา่งท่ีคดัเลือกไว้ให้ตรงกนั  
1.2) แปลงระดบัคะแนนการประเมินในแตล่ะรอบให้อยูใ่นระดบัเดียวกนั 
1.3) ก าหนด Code เตรียมข้อมูลน าเข้าโปรแกรมน าเข้าโปรแกรมวิเคราะห์ในรูป 

เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ จ าแนกตามมาตรฐาน และรายด้าน 
1.4) ก าหนด Code เตรียมข้อมูลน าเข้าโปรแกรมน าเข้าโปรแกรมวิเคราะห์ในรูป 

เมทริกซ์สหสมัพนัธ์ จ าแนกตามมาตรฐาน รายด้าน และตวัแปรร่วมเชิงกลุ่ม ได้แก่ ภาค ท่ีตัง้ และขนาด
ของสถานศกึษา 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาพฒันาการของคะแนนผลการประเมินคณุภาพภายนอก   
ทัง้สามรอบการประเมิน จ าแนกรายมาตรฐาน รายด้าน และวิเคราะห์จ าแนกตามตวัแปรร่วม ได้แก่ ภาค 
ท่ีตัง้ และขนาดของสถานศกึษา ด้วยโปรแกรม Mplus 
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2.1) ก าหนดตัง้ช่ือตวัแปรแตล่ะมาตรฐาน ตวัแปรรายด้าน และตวัแปรร่วม   
2.2) ก าหนดค่าตวัแปรร่วมท่ีเป็นเชิงคณุภาพ (Nominal Variables) ให้เป็นตวัแปร

หุ่น (Dummy Variables) ได้แก่  ตัวแปร ภาค ซึ่งแบ่งเป็น 6 ภาค ได้แก่  ภาคตะวันออก ภาคเหนือ  
ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวนัตก ท่ีตัง้ ได้แก่ ในเมือง และนอกเมือง และ 
ตวัแปรขนาดของสถานศึกษา จ านวน 4 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่
พิเศษ โดยก าหนดให้ตัวแปรภาคกลาง ตัวแปรในเมือง และตัวแปรสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  
เป็นตวัแปร  ท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิง ดงันัน้ ตวัแปรภาคกลาง สถานศึกษาในเมือง และสถานศกึษาขนาดใหญ่
พิเศษ จะไม่ปรากฏในโมเดล แต่ใช้เป็นกลุ่มอ้างอิงเทียบเคียงคะแนนกับภาค เขตท่ีตัง้ของสถานศึกษา 
และขนาดสถานศกึษาอ่ืน  ๆ   

2.3) วิเคราะห์คา่สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมัประสิทธ์ิ
การกระจาย คะแนนคา่สงูสดุ คะแนนคา่ต ่าสดุของคะแนนผลการประเมินคณุภาพภายนอก 

2.4) วิเคราะห์โมเดลโค้งพฒันาการการเปล่ียนแปลงระยะยาวของผลการประเมิน
คณุภาพภายนอกในรายด้าน ทีละด้านและภาพรวมทัง้สามด้านท่ีไม่มีตวัแปรร่วมและมีตวัแปรร่วม ของ
ผลการประเมินคณุภาพภายนอก 

2.4.1) วิเคราะห์โมเดลโค้งพฒันาการของอตัราคะแนนผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกท่ีมีตวัแปรร่วม และไม่มีตวัแปรร่วม เพ่ืออธิบายความแตกต่างระหว่างมาตรฐานในแต่ละด้าน
และภาพรวมของมาตรฐานทัง้ 3 ด้าน ค่าเร่ิมต้น (Initial) อัตราการเปล่ียนแปลงของคะแนนพัฒนาการ 
(Slope) จากการประเมินทัง้สามรอบการประเมิน โดยมีแบบแผนพฒันาการเป็นเส้นตรง ดงันัน้ ผู้วิจยัจึง
ก าหนดคา่น า้หนกัองค์ประกอบใน B1 , B2 และ B3 เท่ากับ 0 , 1 และ 2 ตามล าดบั เน่ืองจากใน B1 เป็น
การวดัในชว่งแรกยงัไม่เกิดพฒันาการ จงึก าหนดคา่น า้หนกัองค์ประกอบเทา่กบั 0 และเม่ือ วดัพฒันาการ
อีก 2 ครัง้ แต่ละครัง้มีช่วงระยะเวลาห่างเท่ากัน ประกอบกับอตัราคะแนนพฒันาการ มีแบบแผนพฒันา
การเป็นเส้นตรงจึงก าหนดค่าองค์ประกอบเหล่านี เ้ป็นค่าตัง้ต้นในการวิเคราะห์ ส่วนค่าน า้หนัก
องค์ประกอบของตวัแปรแฝงเร่ิมต้น (Initial) ใน B1 , B2 และ B3 เท่าเทียมกันทุกช่วงเวลา (ก าหนดให้
เทา่กบั 1) 

2.4.2) พิจารณาความเหมาะสมของผลการวิเคราะห์โมเดลจากดัชนีความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโค้งพัฒนาการกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาแปล
ความหมายดงัแสดงในตาราง 9 ดงันี ้(Joreskog & Sorbom, 1993, p.122; Diamantopoulos & Siguaw, 
2000, p.83; Kline, 2005; Hair et al., 2010, p.666; Muthen & Muthen, 1998 - 2017)  
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ตาราง 10 ดชันีพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลและข้อมลูเชิงประจกัษ์  
 

ดชันี เกณฑ์ 
คา่สถิตไิค-สแควร์           

(Chi-Square Statistic: 𝑥2)
  

ถ้าคา่ ไค-สแควร์, 𝑥2, df, p<.05 มีนยัส าคญัทางสถิตแิสดงวา่โมเดลท่ี

สร้างขึน้ไมส่อดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ และ 𝑥2/2 ควรมีคา่    
ไมเ่กิน 2 

คา่รากก าลงัสองเฉล่ียของเศษ
มาตรฐาน SRMR     (The 
Standardized root mean 
squared residual) 

เป็นคา่เฉล่ียของเศษท่ีเหลือโดยเฉล่ียจากการเปรียบเทียบคา่ความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมท่ีได้จากกลุม่ตวัอย่างกบัคา่ท่ี
ประมาณจากคา่พารามิเตอร์ ถ้าโมเดลมีความกลมกลืนสงู SRMR 
ควรมีคา่เล็กมาก โดยทัว่ไปคา่ SRMR ไมค่วรใหญ่กวา่ .05 

คา่รากก าลงัสองเฉล่ียของคา่
ความคลาด เคล่ือนในการ
ประมาณ (The Root Mean 
Square Error of 
Approximation: RMSEA) 

เป็นคา่ท่ีบง่บอกถึงความไมส่อดคล้องของโมเดลท่ีสร้างขึน้กบั 
เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของประชากร  
คา่ RMSEA ท่ีมีคา่ต ่า กวา่ .10 แสดงวา่ โมเดลมีความสอดคล้องใน
ระดบัดี (Good fit)  
ถ้ามีคา่ต ่า กวา่ .05 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคล้องในระดบั    
ดีมาก (Very good fit)  
ถ้ามีคา่ต ่ากวา่ .01 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคล้องในระดบั     
ดีเย่ียม (Outstanding fit)  
ถ้าคา่ RMSEA มีคา่เทา่กบั 0 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคล้อง
อยา่งแท้จริง (Exact fit) (Hair et. al., 2010) 
0.000-0.050 = โมเดลสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ดีมาก 
0.051-0.080 = โมเดลคอ่นข้างสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ดี 
0.081-0.100 = โมเดลสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์เล็กน้อย 
มากกวา่ 0.100 = โมเดลยงัไมส่อดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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ตาราง 10 (ตอ่) 
 

ดชันี เกณฑ์ 
คา่ดชันีวดัระดบัความ
สอดคล้องเปรียบเทียบ (The 
Comparative Fit Index : 
CFI) 

มากกวา่หรือเท่ากบั 0.90 (เข้าใกล้ 1 จะยิ่งดี) 
 

ดชันีวดัระดบัความเหมาะสม
ไมอิ่งเกณฑ์ (The Tucker-
Lewis Index : TLI) 

มากกวา่หรือเท่ากบั 0.90 (เข้าใกล้ 1 จะยิ่งดี) 
0.000-0.050 = โมเดลสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ดีมาก 
0.051-0.080 = โมเดลคอ่นข้างสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ดี 
0.081-0.100 = โมเดลสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์เล็กน้อย 
 มากกว่า 0.100 = โมเดลยงัไมส่อดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 
3) กรอบการวิเคราะห์โมเดลโค้งพฒันาการคะแนนการประเมินคณุภาพภายนอก         ของ

สถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผู้วิจยัก าหนดกรอบ และสญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 20 แสดงกรอบในการวิเคราะห์โมเดลโค้งพฒันาการคะแนนการประเมินคณุภาพ 
ภายนอก ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
สญัลกัษณ์ในโมเดล 

I                หมายถึง    ตวัแปรแฝงระดบัคะแนนเร่ิมต้น 
 S หมายถึง ตวัแปรแฝงอตัราคะแนนพฒันาการ 
 B1- B3 หมายถึง คา่น า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรแฝง ครัง้ท่ี 1 – 3  
                                ท่ีมีตอ่องค์ประกอบอตัราคะแนนพฒันาการ 
MI หมายถึง คา่เฉล่ียของตวัคะแนนเร่ิมต้น 
MS หมายถึง คา่เฉล่ียของตวัอตัราคะแนนพฒันาการ 
DI หมายถึง สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเร่ิมต้น 
DS หมายถึง สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของอตัราคะแนนพฒันาการ 
1 หมายถึง คา่เฉล่ียคะแนนเร่ิมต้นและอตัราคะแนนพฒันาการ 
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RIS หมายถึง คา่สหสมัพนัธ์เพียร์สนัระหวา่งเร่ิมต้นและอตัราคะแนน 
                                พฒันาการ 
Y1-Y4 หมายถึง ผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบท่ีหนึง่ รอบท่ีสอง และ

รอบ ท่ี สาม ทัง้ 3 ด้าน 
REGION หมายถึง ภาค (เหนือ กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ ตะวนัออก ตะวนัตก  

และใต้) 
SIZE หมายถึง ขนาดสถานศกึษา (เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ) 
LOCATION หมายถึง ท่ีตัง้ (ในอ าเภอเมือง นอกอ าเภอเมือง) 
e1- e4 หมายถึง คา่ความคลาดเคล่ือนผลการประเมินคณุภาพภายนอก 

       รอบท่ีหนึง่ รอบท่ีสอง และรอบท่ีสาม ทัง้ 3 ด้าน 
  

ระยะที่  2 การศึกษาเชิงลึกการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (แนวด าเนินการ
เชิงคุณภาพ : QUAL) 

การด าเนินการในระยะท่ี  2 นี  ้ด าเนินการตามแนวด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative approach) เป็นการศึกษาพหกุรณี (Multi-case study) เก่ียวกับการประกนัคณุภาพ
ภายใน ของสถานศึกษาท่ีมีระดบัพัฒนาการสูง มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจเชิงลึกใน
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การศึกษาในระยะนีเ้พ่ือตอบค าถาม 
การวิจยัว่า สถานศึกษาท่ีมีระดบัพฒันาการผลการประเมินคณุภาพภายนอกสูงท่ีตัง้อยู่ในภาคท่ี
แตกต่างกัน หรือในเมือง/นอกเมือง หรือสถานศึกษาท่ีมีขนาดท่ีต่างกัน มีรูปแบบและวิธีการ
ด าเนินงานเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา เป็นอย่างไร และมีปัจจยัอะไรบ้าง  

 2.1 กลุ่มเป้าหมายที่ท าการศึกษา  
การเลือกและก าหนดขนาดตวัอย่าง (Sample size determination) ของการวิจยัเชิง

คุณภาพ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเลือกแบบอิงจุดมุ่งหมาย (Purposeful sampling) หรือแบบอิง
เกณฑ์หรืออิงทฤษฎีเป็นฐาน (Criterion or theoretical – base sampling)) หรือแบบอิงดุลยพินิจ 
(Judgmental sampling) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหรือเจตนาไว้อย่างเจาะจง ตามตรรกะ/เหตุผลบน
หลักการทางวิชาการ ร่วมกับประสบการณ์ของนักวิจยั (องอาจ นัยพัฒน์ , 2561, น. 595) ผู้ วิจัย
เลือกกลุ่มเป้าหมายโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) อาศยัเทคนิคการเลือกโดย
ใช้ทฤษฎีเป็นฐาน (Theoretical sampling) ส าหรับขนาดตัวอย่างท่ีเป็นไปได้ในทาง แคสเวล 
(Creswell. 2013: p.157; อ้างถึงใน องอาจ นัยพัฒน์, 2561, น. 596) ได้ตัง้ข้อสังเกตไว้เก่ียวกับ
ขนาดตัวอย่างตามประสบการณ์ท าวิจัยและการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดย
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การศึกษาจากข้อมูลเร่ืองเล่าควรใช้ตัวอย่างประมาณ 1-2 คน การศึกษาปรากฏการณ์วิทยา
ประมาณ 3-10 คน การศึกษาทฤษฎีฐานรากประมาณ 20-30 คน การศึกษาชาติพันธุ์วรรณนา
กลุ่มร่วมวฒันธรรมเดียวกนั (Culture-sharing group) จ านวน 1 กลุ่ม และการศึกษาเฉพาะกรณี
ประมาณ 4-5 กรณี (Cases) ในการศึกษาเฉพาะกรณี 1 เร่ือง ทัง้นี ้วอลคอทท์ (Wolcott. 2008, 
cited in Creswell, 2013, p. 157) แนะน าไว้ว่าเม่ือตวัอย่าง หรือกรณีศึกษามีมากกว่าหนึ่งหน่วย
เม่ือใดก็จะลดระดบัรายละเอียดท่ีจะเสนอให้ผู้อ่านรายงานวิจัยทราบ “เจือจาง” หรือขาดความ
เข้มข้นลงไปเท่านัน้ส่วน สเต้ก (Stake, 2006, p.22; อ้างถึงใน องอาจ นยัพฒัน์, 2561, น. 595) ได้
กล่าวเสนอแนะว่าโดยทั่วไปจ านวนกรณี (Cases) ท่ีเลือกมาท าการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาพหุ
กรณีศึกษา (Multiple case study) ไม่ควรน้อยกว่า 4 และไม่มากกว่า 10 กรณี นั่นคือควรอยู่
ระหว่าง 4 – 10 กรณี เพราะถ้ากรณีน้อยกว่าส่ีกรณีก็จะท าให้นักวิจยัมองเห็นการด าเนินไปของ
กิจกรรมระหว่างสิ่งท่ีต้องการศึกษากับเหตุการณ์สถานการณ์ไม่ชัดเจนเพียงพอในขณะท่ีถ้ามี
จ านวนมากกว่า 10 กรณี (เช่น 15 หรือ 30 กรณี) ก็จะให้ภาพอตัลกัษณ์ (หรือลกัษณะอนัโดดเด่น
เฉพาะตวั) ในกิจกรรมระหว่างสิ่งท่ีต้องการศึกษากับเหตุการณ์สถานการณ์ท่ีละเอียดยิบย่อย     
มากเกินกว่าท่ีนกัวิจยัและผู้อ่านรายงานวิจยัจะสามารถเข้าใจได้แต่ในบางกรณีท่ีมีเหตผุลความ
จ าเป็นก็อาจมีจ านวนน้อยกว่า 4 หรือมากกว่า 15 กรณีก็ได้ ดังนัน้ การวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยจึง
ก าหนดจ านวนกลุ่มเปา้หมายท่ีเป็นสถานศกึษาท่ีมีระดบัพฒันาการผลการประเมินคณุภาพภายนอก
สูงทัง้สิน้ 8 แห่ง กระจายตามภาคท่ีแตกต่างกัน ทัง้ในเมือง/นอกเมือง และมีขนาดท่ีต่างกัน ใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเกณฑ์ คือ  

1) เป็นสถานศึกษาท่ีตัง้อยู่นอกเมืองในแต่ละภาคท่ีมีคะแนนอัตราพัฒนาการผลการ
ประเมินคณุภาพภายนอกในระดบัสงูจ านวนขนาดละ 1 แหง่  

2) สถานศึกษาท่ีตัง้อยู่ในเมืองในแต่ละภาคท่ีมีคะแนนอัตราพัฒนาการผลการประเมิน
คณุภาพภายนอกในระดบัสงู จ านวนขนาดละ 1 แหง่  

3) พิจารณาจากผลพัฒนาการคุณภาพการศึกษาสูงสุดในแต่ละขนาด และตัง้อยู่ใน
สถานท่ีแตกต่างกนั ทัง้นี ้ด้วยสมมติฐานท่ีผู้วิจยัเลือกกลุ่มเป้าหมายก าหนดไว้ว่าสถานศกึษาท่ีตัง้อยู่ใน
พืน้ท่ีต่างกัน และขนาด ท่ีต่างกนั จะมีบริบท หรือวิธีการด าเนินการเก่ียวกบัการประกันคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษาแตกต่างกัน ดงันัน้กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้เป็นกรณีศึกษาจะกระจายตามภาคภูมิศาสตร์  
ดงัตาราง 11 
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ตาราง 11 แสดงจ านวนตวัอยา่งสถานศกึษาจ าแนกตามสถานท่ีตัง้ (ภาค ในเมือง/นอกเมือง) ท่ีเป็น
กรณีศกึษา 
 

ขนาด เหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ รวม 
ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

เล็ก / /             2 
กลาง            / / 2 
ใหญ่      / /    2 
ใหญ่พเิศษ     /   /    2 
รวม 2 2 2 2 8 

 
จากตาราง 11 ผู้ วิจัยเลือกสถานศึกษาเป้าหมายเพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึก จาก

คณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้
1. เป็นสถานศึกษาท่ี มีผลพัฒนาการรวมทุกด้านสูงสุด หากเท่ากันจะพิจารณา             

เลือกสถานศกึษาท่ีมีผลคะแนนพฒันาการครัง้ท่ีสองสงูกวา่ 
2. จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา และเลือกสถานศกึษาท่ีตัง้อยู่ในเมืองและนอกเมือง

โดยกระจายให้ครบทกุภาค 
2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  

การศกึษาเฉพาะพหกุรณี (Multi-case study) ในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการคดัเลือก ผู้ ให้
ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย
ค านึงถึงผู้ ท่ีสามารถถ่ายทอดข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เป็นการสัมภาษณ์ข้อมูลแบบมี
จดุมุง่หมาย (Purposeful sampling) โดยพิจารณาจาก 

1. ความสามารถในการเข้าถึงแหลง่ข้อมลูได้ง่าย 
2. การได้รับข้อมลูท่ีมีรายละเอียดสอดคล้องท่ีสนใจศกึษาอยา่งลุม่ลกึ 
3. เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทในการเป็นผู้บริหารสถานศกึษา (ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการ) 
4. เป็นผู้ ท่ีรับผิดชอบหลกัและมีสว่นร่วมในการด าเนินการในสถานศกึษา 
5. เป็นผู้ มีสว่นได้สว่นเสียกบัการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
ผู้ ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้ รับผิดชอบการ

ด าเนินงานประกนัคณุภาพการศึกษา ครูผู้สอน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา รวมจ านวน
ประมาณ 6 – 12 คน ตอ่สถานศกึษา 1 แหง่ โดยสรุปจ านวนผู้ให้ข้อมลูดงัแสดงในตาราง 12 ดงันี ้
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ตาราง 12 แสดงจ านวนผู้ให้ข้อมลูจากการศกึษาเฉพาะพหกุรณี สถานศกึษาท่ีมีระดบัพฒันาการผลการ
ประเมินคณุภาพภายนอกสงู จ านวน 8 แหง่  
 

ขนาด 
เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ 

รวม 
ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง ในเมือง นอกเมือง 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ครูผู้ รับผิดชอบ
งานประกัน
คุณภาพ 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

ครูผู้สอน 2 4 5 4 5 6 3 5 34 

ผู้ปกครอง 1 2 2 1 1 2 1 2 12 

กรรมการ
สถานศึกษา 

1 - 1 1 1 2 - 2 8 

รวม 6 8 10 8 9 12 6 11 70 

 
ผู้ ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็นครูผู้ สอน รองลงมาคือ ผู้ ปกครอง ทัง้นี  ้ในส่วนของ

ประสบการณ์ในการรับการประเมิน จากจ านวนผู้ให้ข้อมลูทัง้หมดโดยส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์
ในการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครัง้ ยกเว้นกลุ่มท่ีเป็นผู้ปกครองบางคนท่ีไม่ได้มี
ประสบการณ์    จากการรับการประเมินของสถานศึกษาเลย แต่อย่างไรก็ดี ผู้ ให้ข้อมูลทัง้หมด
เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี  

2.3 ตัวแปรที่ท าการศึกษา 
2.3.1 หลกัการ แนวคิด การด าเนินการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาการ

ก าหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจ ของสถานศกึษา กลุม่เปา้หมาย 
2.3.2 ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย

ระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553  
2.3.3 กรอบทฤษฎีการบริหารจดัการในเชิงสมดลุ (BSC) 4 ด้าน คือ 1. มุมมองด้าน

การเงิน (Financial perspective) 2. มุมมองด้านลูกค้า (Customer perspective) 3. มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน (Internal perspective) และ 4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
(Learning and growth perspective) (Kaplan & Norton, 1996)  
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2.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาและการสร้างเคร่ืองมือ 
เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพระยะท่ี  2 ครัง้นี  ้เป็นแบบสัมภาษณ์ ท่ี

ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้เอง โดยการทบทวนเอกสารและงานวิจัยเบือ้งต้น ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-structured interview)ก าหนดประเด็นการสมัภาษณ์ มุง่เพ่ือตอบค าถามตอ่ไปนี ้

1) คนทั่วไปและสาธารณชนมีมุมมองต่อสถานศึกษานีอ้ย่างไร และสถานศึกษา               
ควรตอบสนองลกูค้า (นกัเรียน ผู้ปกครอง ชมุชน ศษิย์เก่า) อยา่งไร (มมุมองลกูค้า) 

2) สถานศกึษาต้องดีเดน่ในเร่ืองใด (มมุมองกระบวนการภายใน)  
3) สถานศกึษาจะสามารถพฒันาและสร้างสรรค์คณุคา่ตอ่ไปได้อยา่งไร (มมุมองการเรียนรู้

และการพฒันา) 
4) ผลการด าเนินงานทางการเงินของสถานศกึษาเป็นอยา่งไร (มมุมองด้านการเงิน)  
เคร่ืองมือแบบสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพ่ือตอบค าถามวิจยัจากกลุม่ผู้ให้ข้อมลู แนวค าถามในการสมัภาษณ์แบง่เป็น 4 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 แนวค าถามในการสัมภาษณ์อย่างกว้าง ๆ เพ่ือทราบถึงตวัผู้ ถูกสัมภาษณ์ การ

ชีแ้จงเหตผุล และวตัถปุระสงค์ในการสมัภาษณ์ การสนทนาสร้างความคุ้นเคย  
ตอนท่ี 2 แนวค าถามในการสมัภาษณ์การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล

และข้อมลูเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน และประสบการณ์ในการด าเนินการเก่ียวกับ
การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

ตอนท่ี 3 แนวค าถามในการสัมภาษณ์ ความหมาย ลักษณะ และเง่ือนไข เก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้กรอบตามกรอบทฤษฎีการบริหารจัดการในเชิงสมดุล (  BSC)  
ในมุมมอง 4 ด้าน  คือ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และ 
การพฒันา  

ตอนท่ี 4 แนวค าถามในการสมัภาษณ์ชวนสรุปประเด็นท่ีได้สัมภาษณ์ไปแล้ว ตรวจสอบ
ยืนยนัความถกูต้องของข้อมลู 

2.5 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยระยะท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์บุคลากรในสถานศึกษา

กลุม่เปา้หมาย มีขัน้ตอนการสร้าง ดงันี ้
1) ศกึษาทฤษฎีหลกัการและวิธีการสร้างแบบสมัภาษณ์ท่ีดี และก าหนดกรอบในการสร้าง

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในภาคสนามโดยยึดกรอบของการสร้างแนวทางการสมัภาษณ์ตาม
ค าถามวิจยัท่ีต้องการค้นหาค าถาม  
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2) ศึกษาทฤษฎีปรัชญา ทฤษฎีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ นโยบายความส าคญั
ของนโยบาย เนือ้หานโยบาย การก าหนดนโยบาย การวิจยัเชิงนโยบายแล้วน ามาสู่การเป็นองค์ความรู้
เก่ียวกับการวิจัยเชิงนโยบายในครัง้นี  ้2 ส่วนคือ 1) ส่วนท่ีเป็นวัตถุประสงค์ของนโยบายแบบกว้าง
วิสยัทศัน์ (Vision) และพนัธกิจ (Mission) 2) สว่นท่ีเป็นแนวทางของนโยบายแบบไมเ่ชิงกลยทุธ์ การน ากล
ยทุธ์สูก่ารปฏิบตัิและตวัชีว้ดัความส าเร็จ และทฤษฎีการบริหารจดัการในเชิงสมดลุ และระบบการประกนั
คณุภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลกัเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน 

3) ด าเนินการสร้างข้อค าถามท่ีจะใช้สัมภาษณ์ให้ครบและครอบคลุมทุกประเด็น 
ตามหลักเกณฑ์ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 ทฤษฎีการบริหารจดัการในเชิงสมดลุ  

4) น าแนวค าถามท่ีสร้างขึน้ไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความครอบคลมุของ
ข้อค าถาม ความเหมาะสมของปริมาณค าถาม ความชดัเจนของภาษา แล้วจงึน าไปปรับปรุงแก้ไข  

5) น าแนวค าถามไปทดลองเก็บรวบรวมข้อมลูกบัผู้บริหารสถานศกึษา และครูท่ีรับผิดชอบ
งานประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีมีคณุสมบตัใิกล้เคียงกบักลุม่เปา้หมายก่อนน าไปใช้จริง 

6) ด าเนินการปรับประเด็นของแนวค าถามในการสัมภาษณ์ ท่ีคลุมเครือภายหลัง 
จากการน าไปทดลองใช้ และปรับปรุงแบบสมัภาษณ์น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาอีกครัง้  

7) จดัพิมพ์แบบสมัภาษณ์เพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 
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ตัวอย่างค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร/ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา/ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้/กรรมการสถานศึกษา/ผู้ปกครอง 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจเชิงลึกในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาท่ีมีพฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอกสงู 

รายละเอียดวิธีการ : การสมัภาษณ์เชิงลึก มีลกัษณะเป็นการพูดคยุ สอบถามความคิดเห็นระหว่าง
ผู้ วิจัยและกลุ่มเป้าหมาย แลกเปล่ียนประเด็นสนทนามีความอิสระในการแสดงความ
คดิเห็น    มีการขออนญุาตบนัทึกเสียงการสนทนา และจดบนัทกึการสนทนา 

ผู้สัมภาษณ์ : นางเพ็ญนภา  แก้วเขียว นิสิตระดบัดษุฎีบณัฑิต แขนงวิชาการวิจยัและสถิติทาง 
การศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ : รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นยัพฒัน์ ,  
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  ศริิกิจ 

วัน เวลา สถานที่ :   วนัท่ี ........... เดือน ....................... พ.ศ. ............      เวลา ...................น. 

ประเภทค าถาม ข้อค าถาม 
ค าถามอุ่นเคร่ือง  
(Warm up question) 
 

ท่านมีประสบการณ์ในการรับการประเมินคณุภาพภายนอกจาก สมศ.      ก่ี
ครัง้ เป็นการรับการประเมินรอบท่ีเท่าไหร่บ้าง แต่ละครัง้มีผลการประเมิน
เป็นอย่างไร และรูปแบบวิธีการด าเนินการประเมินจาก สมศ. รอบไหนบ้างท่ี
ท่านรู้สึกประทบัใจ และเพราะเหตใุด (พยายามเน้นว่า เป็นความคิดเห็น ไม่
มีผิด ไมมี่ถกู เพ่ือท าให้ผู้ตอบรู้สกึสบายในการตอบมากขึน้) 

ค าถามสัมภาษณ์
หลัก (Main 
questions) 
 

1. ท่านมีแนวคิด หลักการ หรือเทคนิคอย่างไร เพ่ือท าให้ระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ เม่ือน ามาใช้แล้ว      
ผลเป็นอย่างไรบ้าง (เป็นค าถามส าคัญมาก เน่ืองจากมันจะน าไปสู ่   
การค้นหารูปแบบการน าระบบประกันฯ มาใช้ในสถานศึกษาต้อง
พยายามล้วงข้อมูลจากค าถามนีใ้ห้ได้มากท่ีสุด นอกจากนัน้จะถามว่า 
แนวคิด/หลักการ/เทคนิคนัน้ ๆ น าไปใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้าง เกิดผล
อยา่งไรบ้าง) 

2. ทา่นคิดวา่ในมมุมองของผู้ปกครอง ชมุชน ศิษย์เก่า หรือนกัเรียน ท่ีมี
ตอ่สถานศกึษานีเ้ป็นอยา่งไร (ทัง้สิ่งท่ีภาคภมูิใจ และสิ่งท่ีต้องการให้
สถานศกึษามีการพฒันาเพิ่มใน) เช่ือมัน่ หรือพงึพอใจในเร่ืองใดบ้าง 
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ประเภทค าถาม ข้อค าถาม 
และสถานศกึษาสามารถตอบสนองสิ่งท่ีต้องการให้พฒันา เพิ่มได้แค่
ไหน อยา่งไร  

3. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายความดีเด่นไว้ในเร่ืองใดบ้าง (ด้าน
กระบวนการคณุภาพ เช่น วิชาการ การเรียนการสอน หรือ ประสิทธิภาพ
ในด้านการสนบัสนนุ หรือการบริหารงาน) 

4. สถานศกึษามีการวางแผนด้านการเรียนรู้และการพฒันาในด้านผู้ เรียน 
ครู บุคลากร เทคโนโลยี เคร่ืองมือวดัผล งานวิจยั หรือ อ่ืน ๆ) อย่างไร 
และมีเร่ืองใดท่ีประสบผลส าเร็จ 

5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการด้านงบประมาณ การใช้ทรัพยากร 
อยา่งไร ผลการด าเนินงานทางการเงินของสถานศกึษาเป็นอยา่งไร  

6. ท่านคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้สถานศึกษาของท่านมีผล      
การประเมินคณุภาพภายนอกอยูใ่นระดบัท่ีดีมาก 

7. สิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีท่านท าเป็นอันดับแรก ในการน าระบบประกัน
คณุภาพมาใช้ในสถานศึกษา คืออะไร เพราะเหตใุด และขัน้ตอนตอ่ ๆ 
มา ทา่นท าอะไรบ้าง 

8. ท่านคิดว่า สถานศึกษาของท่านประสบความส าเร็จในการประกัน
คณุภาพภายใน และการประเมินคณุภาพภายนอก หรือไม่ เพราะเหตใุด 
อะไรคือปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุ  

9. ทา่นได้รับความร่วมมือเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคณุภาพภายใน
ของสถานศกึษา จากใครบ้าง ในแง่ไหน กรุณาอธิบาย  

10. จากประสบการณ์ของท่าน ปัญหาอุปสรรคของการน าระบบประกัน
คณุภาพภายในไปใช้ในสถานศกึษา คืออะไร อะไรคือปัญหาอปุสรรค
ท่ีส าคญัท่ีสดุ และทา่นได้ด าเนินการแก้ไขอยา่งไร 

 
2.6 การเก็บรวบรวมข้อมูลระยะท่ี 2 

ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณา
โครงการศึกษาวิจัยท่ีท าในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตามเอกสารการรับรอง
โครงการวิจยัท่ีท าในมนษุย์ เลขท่ี SWUEC/E-125/2561 ลงวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2561  
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ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (Informal interview) จากผู้ให้ข้อมลูหลกั โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดงันี ้

1. ติดต่อประสานผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายเพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลวิจยัและ
แจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของการวิจยัครัง้นีอ้ยา่งไมเ่ป็นทางการก่อน 

2. น าหนงัสือรับรองอย่างเป็นทางการจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พร้อมทัง้ประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ ไปย่ืนให้กับทางผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทัง้ นัดวนั เวลา 
และสถานท่ีสมัภาษณ์ 

3. ขออนญุาตบนัทกึเสียงในระหวา่งการสมัภาษณ์ และจดบนัทกึการให้สมัภาษณ์ 
2.7 สถานที่วิจัย และระยะเวลาด าเนินการ 

สถานท่ีส าหรับการวิจัย คือ สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน ท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นกลุ่มเปา้หมาย จ านวน 8 แห่ง ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยั 
คือ ช่วงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 และเน่ืองจากงานวิจัยครัง้นี ไ้ด้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยท่ีท าในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ในการเสนอผลการวิจยัจึงละเว้นการอ้างถึงช่ือสถานศกึษา และผู้ ให้ข้อมลู แตจ่ะให้ใช้รหสั 
แทนช่ือและข้อมูลส่วนตวัของผู้ เข้าร่วมการวิจัยซึ่งในท่ีนีห้มายรวมถึงช่ือของสถานศึกษาท่ีเป็น
กลุม่เปา้หมายด้วย ผู้วิจยัจึงก าหนดช่ือของสถานศกึษากลุม่เปา้หมาย และผู้ให้ข้อมลูเป็นรหสัแทน 
โดยสรุปสถานท่ี และวนัท่ีด าเนินการวิจยั ดงันี ้

1. โรงเรียนขนาดเล็กในเหนือ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 1 (ขนาดเล็ก ในเมือง) วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2561 

2. โรงเรียนขนาดเล็กนอกเหนือ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงราย 
เขต 2 (ขนาดเล็ก นอกเมือง) วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 

3. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในกลาง สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 
(ขนาดใหญ่พิเศษ ในเมือง) วนัท่ี 7 มิถนุายน 2561 

4. โรงเรียนขนาดใหญ่นอกกลาง สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
(ขนาดใหญ่ นอกเมือง) วนัท่ี 8 มิถนุายน 2561 

5. โรงเรียนขนาดใหญ่ในตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษา นครราชสีมา เขต 1 (ขนาดใหญ่ ในเมือง) วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 

6. โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษนอกตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 31 (ขนาดใหญ่พิเศษ นอกเมือง) วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 
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7. โรงเรียนขนาดกลางในใต้  สังกัดส านักงานเขตพื น้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
สรุาษฎร์ธานี เขต 1 (ขนาดกลาง ในเมือง) วนัท่ี 2 มิถนุายน 2561 

8. โรงเรียนขนาดกลางนอกใต้ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
(ขนาดกลาง นอกเมือง) วนัท่ี 3 มิถนุายน 2561 

2.8 การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยระยะท่ี 2 นี ้ผู้ วิจัยเพิ่มความเช่ือถือได้ (Trustworthiness) ของการวิจัย 

เชิงคณุภาพด้วย 2 เทคนิค คือ 1. ใช้การตรวจสอบสามเส้าเชิงวิธีการเก็บข้อมลู (Methodological 
triangulation) กล่าวคือ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีในการเก็บข้อมูลเดียวกัน อาทิ  
การสมัภาษณ์ การสงัเกตบริบท การเก็บรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง และ  2. ใช้การตรวจสอบสาม
เส้าแหล่งข้อมูล (Data triangulation) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีแตกต่างกัน 
กล่าวคือ จากผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ครูหวัหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และการศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ทั ง้สองเทคนิคใช้
เพ่ือตรวจสอบยืนยัน ข้อค้นพบว่าข้อมูลท่ีได้จากวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีต่างกันและมาจาก
แหล่งข้อมูลท่ีแตกต่างกัน จะท าให้ได้ข้อค้นพบท่ีเป็นไปในแนวทางเดียวกนัหรือไม่ หากข้อค้นพบ
เป็นไปในแนวทางเดียวกนัก็จะเพิ่มความนา่เช่ือถือให้กบัข้อค้นพบนัน้ ๆ  

ทัง้นี ้ในการกระบวนการวิเคราะห์เนือ้หา (Content analysis) ท าการลดทอนข้อมูล 
ตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งกระบวนการทัง้ 3 กระบวนการนีไ้ด้ท าควบคู่ไปกับ
กระบวนการรวบรวมข้อมลูดงันี ้

1. การลดทอนข้อมูล เป็นการน าข้อมูลจากการสมัภาษณ์มาวิเคราะห์แล้วจดัลงในหวัข้อ   
ท่ีเก่ียวกับประเด็นท่ีศึกษา ทัง้นี เ้พ่ือเป็นการเลือกหาจุดท่ีน่าสนใจของข้อมูลท่ีได้ให้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ท่ีสนใจศกึษาและเป็นข้อมลูท่ีเกิดจากการปฏิบตัจิริงของผู้ให้ข้อมลู  

2. การตรวจสอบข้อมูล เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการตรวจสอบข้อมลูโดยพิจารณาถึงความ
ถูกต้องและความน่าเช่ือถือได้ของข้อมูล โดยพิจารณาจากการสนทนาพูดคุยโดยมีหลักฐานประกอบ
ระหว่างการสนทนา ความพอเพียงของข้อมูล ก าหนดได้โดยประเด็นค าถามท่ีผู้ วิจัยได้เตรียมไว้ก่อน
การศกึษา 

3. การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่ การตรวจสอบสามเส้าด้าน
ข้อมลู โดยพิจารณาแหล่งเวลา แหล่งสถานท่ี และแหล่งบคุคลท่ีแตกตา่งกนั กล่าวคือ ถ้าข้อมลูตา่งเวลา
กันจะเหมือนกันหรือไม่ และการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธี เก็บรวบรวมข้อมูล
ตา่ง ๆ กนั เพ่ือรวบรวมข้อมลูเร่ืองเดียวกนั เชน่ ใช้วิธีการสงัเกตควบคูไ่ปกบัการซกัถาม 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยในระยะท่ี 2 นี ้เร่ิมขึน้เม่ือนักวิจัยก าหนดประเภทให้
ข้อมูลได้ ข้อมูลท่ีได้มาก็จะแผ่กระจายไปทั่วตามแต่ละประเภท เพ่ือหาข้อขดัแย้งท่ีจะน าไปสู่การแก้ไข
ประเภทของข้อมูลได้ในท่ีสุด ขัน้ตอนท่ีสลบัไปมาระหว่างการเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูลนีเ้รียกกันว่า 
“วิธีการเปรียบเทียบแบบคงท่ี” การวิเคราะห์ข้อมลูจะมีขัน้ตอน 4 ขัน้นี ้แคสเวล (Creswell, 2007, p. 66) 
ได้ก าหนดขัน้ตอนในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

4.1 การลงรหสัเปิด (Open coding) ข้อมลูจะได้รับการวิเคราะห์อยา่งละเอียด เพ่ือ
หาความสอดคล้องท่ีจะสะท้อนประเภทหรือแก่นท่ีอยู่ในข้อมูล จ าแนกเป็นหมวด (Category/theme) 
รวมกนั ให้เป็นกลุ่มท่ีมีความหมาย (Meaningful groups) โดยทัว่ไปจะประกอบด้วยหมวดหลกัและหมวด
ย่อย (Core categories & subcategories) ในขัน้ตอนนีน้ักวิจัยจะสามารถก าหนดหมวดหลักและ
หมวดย่อย  ได้หลายหมวดหลกัและหลายหมวดย่อย โดยทัว่ไป การเปิดรหสัจะหมายถึงการท าให้ข้อมูล
ลดลงเป็นหนว่ยยอ่ย 

4.2 การลงรหัสแก่นร่วม (Axial coding) จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเภท
ใหญ่และประเภทย่อย หรือเป็นการเลือกหมวดหลกั จากหมวดใดหมวดหนึ่งท่ีก าหนดได้ในขัน้ตอนการ
เปิดรหสั เพ่ือก าหนดให้เป็นปรากฏการณ์หลกั (Core phenomenon) ของ กระบวนการ จากนัน้เป็นการ
ก าหนดความสมัพนัธ์ของหมวดหลกัอ่ืนท่ีเหลือเข้ากบัปรากฏการณ์หลกัท่ีก าหนดนัน้ นกัวิจยัจะท างาน
สลบักันระหว่างการเก็บข้อมูล เปิดรหสัและหาแก่นของรหสัทัง้จดัประเภทและความสมัพนัธ์ของข้อมูล
ตา่ง ๆ   

4.3 การลงรหสัคดัสรร (Selective coding) จะเอาประเภทและความสมัพนัธ์รวมกนั
เพ่ื อสร้างบท ซึ่ งจะอธิบายว่า อะไรเกิดขึ น้ในปรากฏการณ์ ท่ีศึกษา โดยใช้ เทคนิค Story line  
โดยนกัวิจยัจะต้องตรวจสอบความสมัพนัธ์ 

4.4 การพัฒนาทฤษฏี (Development of theory) ทฤษฎีในรูปแบบของภาษา 
รูปภาพ หรือสมมุติฐาน จะเกิดขึน้เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ ท่ีสงสัย ทฤษฏีจะบอกลักษณะของ
ปรากฏการณ์และอธิบายวา่เง่ือนไขหนึง่ ๆ  น าไปสู่การกระท าหนึ่ง ๆ  ได้อยา่งไร และการกระท านัน้ไปสูก่าร
กระท าอ่ืนได้อยา่งไร โดยจะเรียงล าดบัเหตกุารณ์เอาไว้ ผลลพัธ์ก็คือ ทฤษฎีท่ีได้มาจากข้อมลูท่ีเก็บมาได้ 
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ระยะที่  3 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
(แนวด าเนินการแบบผสมผสาน : qual      quan) 

การศึกษาวิจัยในระยะท่ี 3 นี ้ด าเนินการตามแนวด าเนินการวิจัยทัง้เชิงคุณภาพและ 
เชิงปริมาณ (Qualitative and Quantitative approach) ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ 
(Mixed methods approach) เพ่ือตอบค าถามการวิจัยว่าข้อเสนอเชิงนโยบายของหน่วยงาน
บริหารจดัการคณุภาพการศกึษาระดบัมหพัภาค (2 ระดบัใหญ่ คือ ระดบักระทรวงศกึษาธิการ โดย
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และระดบัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา) และระดบั
จลุภาค (1 ระดบัย่อย คือ สถานศึกษา) ท่ีควรน าไปใช้  “ขบัเคล่ือน” เพ่ือพฒันาระบบการประกัน
คณุภาพภายในมีอะไรบ้าง โดยใช้ตวัแบบทางด้านกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic 
Process Model) ตามแนวคิดของ วรเดช จันทรศร (2551) เป็นกรอบแนวคิดในการแบ่งระดับ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย และผู้ วิจยัประยกุต์ใช้การวิจยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม (Participatory policy 
research) ตามแนวคดิการวิจยัเชิงนโยบายของ Majchrzak (1984) และ วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) 
แบ่งการวิจยัออกเป็น 2 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 การจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยการวิจัย
เอกสาร การศึกษาพหุกรณี การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ ทรงคุณวุฒิ ด าเนินการยกร่างโดยการ
ประชุมกลุ่ม (Focus group) ขัน้ตอนท่ี 2 เป็นการตรวจสอบและประเมินร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ด าเนินการโดยน าร่างข้อเสนอ เชิงนโยบายให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ
ข้อเสนอท่ียกร่างพร้อมทัง้ให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จากนัน้ผู้วิจยัน ามาปรับตามข้อเสนอแนะ 
และประเมินร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) สรุปขัน้ตอน 
การด าเนินการ ดงัแสดงในภาพประกอบ 21  
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ขัน้ตอนท่ี 1 
ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ขัน้ตอนท่ี 2 
การประเมินร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 

 
ภาพประกอบ 21 ขัน้ตอนการพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา  

ท่ีมา:  วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) 

 

ขัน้ตอนที่ 1  จัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 
การวิจัยในครัง้นี ้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยการผสมผสานวิธีการวิจัย (Mixed methods 

research : MMR) ท่ีเรียกว่าแบบสามเส้าพ้องกาลเวลา (Concurrent triangulation design) ซึ่ง
เป็นการใช้วิธีการวิจยัเชิงปริมาณ และวิธีการเชิงคณุภาพพร้อมกนัและให้ความส าคญัเทา่เทียมกนั 
โดยมีจดุมุ่งหมายส าคญัเพ่ือยืนยนัผลการวิจยัซึ่งกนัและกนั ตรวจสอบความถกูต้องระหวา่งวิธีการ 
และช่วยท าให้ผลการวิจัยเร่ืองเดียวกันหนักแน่นขึน้ (Creswell & Plano Clark, 2011; Morgan, 
1998; อ้างถึงใน องอาจ นัยพัฒน์ , 2561, น.638) แหล่งข้อมูลในการจัดท าร่างนโยบายตาม
หลักการสามเส้า (Triangulation approach) เน้นลักษณะข้อมูลหลายแหล่ง (Multiple data 

1. การวิจยัเอกสาร  
2. วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลูจาก
การศกึษาระยะที่ 1 และข้อมลูจาก
การศกึษาพหกุรณี ระยะที่ 2 เป็น
การศกึษาข้อมลูเชิงลกึสถานศกึษาที่
มีระดบัพฒันาการสงู โดยใช้ทฤษฎี
การบริหารจดัการในเชิงสมดลุ (BSC) 

3. การสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ทรงคณุวฒิุ ทีมี่
สว่นเก่ียวข้องกบัการก าหนดนโยบาย
การประกนัคณุภาพการศกึษา 

4. การประชมุกลุม่ ยกร่าง 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

 
 

ตรวจสอบและประเมินร่าง
ข้อเสนอเชิงนโยบายโดย
ผู้ เช่ียวชาญประกอบด้วย 
1) กลุม่ผู้ก าหนดนโยบาย
ในกระทรวง 

2) กลุม่ผู้ขบัเคลื่อนในระดบั 
สพท. 

3) กลุม่ผู้ปฏิบตัิ 
(สถานศกึษา)  

ปรับปรุงแก้ไข 
ร่างข้อเสนอ 
เชิงนโยบาย 

สรุปผล 

ค านึงถึงโอกาสในการปฏิบตัิตามเกณฑ์ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง  ความเป็น

ประโยชน์ และความพร้อมรับผิดชอบ  
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sources) และข้อมูลท่ีได้รับจากผลการวิจยัแตล่ะประเภทได้น าไปใช้ในการจดัท าเป็นร่างข้อเสนอ
เชิงนโยบายอย่างเท่าเทียมกัน (Equivalent status design) ตามแนวคิดของนกัวิชาการท่ีมีความ
คิด เห็ น สอดค ล้องกัน  คื อ  Teddlie & Tashakkori (2003); Creswell & Plano Clark (2007); 
วิโรจน์ สารรัตนะ (2554) และ องอาจ นยัพฒัน์ (2561) โดยมีรายละเอียดการวิจยั ดงันี ้

1.1 การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  
การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือศึกษากรอบแนวทางการประกันคณุภาพ

ภายในของสถานศึกษาจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของโรงเรียนตามบริบทต่าง  ๆ
กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทบทวนวรรณกรรม หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี การบริหารการศึกษา 
การวางแผนกลยทุธ์ ระเบียบวิธีวิจยัเชิงนโยบาย ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสานวิธี โดยศกึษาจากเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายการขับเคล่ือนการปฏิรูป
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ ข้อมูลจาก Internet และข้อมูลจาก
แหลง่อ่ืน ๆ  

การวิเคราะห์ข้อมลู น าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาเอกสาร มาวิเคราะห์และสงัเคราะห์เนือ้หา 
(Content analysis and synthesis) โดยยึดหลักความสอดคล้องของข้อมูล ได้ข้อสรุปเก่ียวกับนโยบาย 
การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

1.2  การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(Expert in-depth interview) 
ผู้ วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ จ านวน 9 คน เพ่ือน าข้อมลูมาสนบัสนนุ ในการยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย    
การประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา ใช้การเลือกตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น โดยเลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ ทรงคุณวุฒิ  จากคุณสมบัติดังต่อไปนี ้(รายช่ือ
ผู้ทรงคณุวฒุิ ในภาคผนวก ก.) 

1.เป็นผู้ บริหารท่ีเคยหรือยังคงด ารงต าแหน่งหน้าท่ีในต าแหน่งเป็นผู้ ก าหนด
นโยบายด้านตา่ง  ๆของกระทรวงศกึษาธิการ 

2.เป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา 
3.เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ท างานหรือเป็นผู้ บริหารการด าเนินงานท่ีส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพภายนอก (องค์การมหาชน) 
4.เป็นอาจารย์สอนวิชาการประกนัคณุภาพการศกึษาในระดบัมหาวิทยาลยั 
5.เป็นศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา มีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กมาก่อน และมีความรู้ความ
เช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัการศกึษาของสถานศกึษาทกุขนาด 
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1.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจยัสร้างเคร่ืองมือส าหรับการวิจยัในระยะท่ีสอง ดงันี ้

1.3.1 แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
แบบสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเพ่ือตอบ

ค าถามวิจยัจากบคุลากรกลุม่เปา้หมาย แนวค าถามในการสมัภาษณ์แบง่เป็น 4 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 แนวค าถามในการสัมภาษณ์อย่างกว้าง ๆ เพ่ือทราบถึงตัวผู้ ถูก

สมัภาษณ์ การชีแ้จงเหตผุล และวตัถปุระสงค์ในการสมัภาษณ์ การสนทนาสร้างความคุ้นเคย  
ตอนท่ี 2 แนวค าถามในการสมัภาษณ์การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับ

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเก่ียวกับหน้าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน และประสบการณ์ในการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา 

ตอนท่ี 3 แนวค าถามในการสัมภาษณ์ ความหมาย ลักษณะ และเง่ือนไข 
เก่ียวกับการประกันคณุภาพการศึกษา โดยใช้กรอบตามกรอบทฤษฎีการบริหารจดัการในเชิงสมดลุ ใน
มมุมอง 4 ด้าน  

ตอนท่ี 4 แนวค าถามในการสมัภาษณ์ชวนสรุปประเด็นท่ีได้สมัภาษณ์ไปแล้ว 
ตรวจสอบยืนยนัความถกูต้องของข้อมลู 

1.3.2 แบบบันทกึผลการสนทนากลุ่ม มีลกัษณะเป็นตารางส าหรับบนัทึกข้อมลู
ท่ีได้จากการสนทนากลุ่มได้ร่วมกนัระดมสมองเพ่ือก าหนดแนวทางการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามหัวข้อหรือประเด็นท่ีผู้ วิจัยก าหนด ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ
แนวทางการด าเนินงาน 

1.4 สถานที่วิจัย และระยะเวลาด าเนินการ 
การสนทนากลุ่ ม เม่ื อวันท่ี  1 กรกฎาคม 2561 ณ  ห้องประชุมโรงแรมเบลล่ าบี 

กรุงเทพมหานคร  
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพนกัวิธีวิทยาเชิงคณุภาพให้ความเห็นท่ีสอดคล้องกนัวา่เป็น

กระบวนการสร้างความหมายจากข้อมูลความหมายหรือความเข้าใจหรือรู้แจ้งสร้างสิ่งท่ีค้นพบหรือผล
การศึกษาเพ่ือตอบค าถามการวิจยัทัง้นีก้ระบวนการรวบรวมวิเคราะห์และตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ
ข้อมูลหลกัฐานมีความเก่ียวพันกันในลกัษณะเป็นวัฏจกัรต่อเน่ือง (Cyclical process) กล่าวคือเกิดขึน้
เป็นระยะในสนามการวิจัยท่ีนักวิจัยต้องกระท าด้วยตนเอง (Saldana, 2013; Miles, Huberman & 
Saldana, 2014; Merriam & Tisdell, 2016; อ้างถึ งใน องอาจ นัยพัฒน์ , 2561, น. 599) ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 22  
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ภาพประกอบ 22 กระบวนการรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ และตรวจสอบความเช่ือถือได้  

ท่ีมา: องอาจ  นยัพฒัน์, 2561, น. 599) 

ข้อมลูท่ีได้จากการวิจยัในขัน้ตอนนี ้แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ ๆ  ได้แก่ 
1.ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารสถานศึกษา ครูผู้ รับผิดชอบงานประกัน

คณุภาพการศกึษา ครูหวัหน้ากลุ่มสาระ/ครูผู้สอน และบคุลากรอ่ืน ๆ  จากการศกึษาพหกุรณีสถานศกึษา 
จ านวน 8 แหง่ 

2.ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิเชิงลกึเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพภายใน
ของสถานศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

การวิเคราะห์ข้อมลูทัง้สองส่วน ผู้วิจยัด าเนินการโดยน าข้อมูลเชิงคณุภาพทัง้หมด  มาท า
การวิเคราะห์ตามวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการจ าแนกประเภทข้อมูล (Typological 
analysis) ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูโดยการจดักลุ่ม หรือแบง่กลุ่มข้อมูลออกเป็นประเภท จ าพวกหรือ
ชนิดตามคุณลักษณะของข้อมูลนัน้ ๆ ท่ีมีอยู่ร่วมกัน ข้อมูลท่ีจัดกลุ่มเป็นข้อมูลท่ีเก่ียวกับการประกัน
คณุภาพการศึกษา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามกลุ่มความคิดเห็น อาทิ 1. มุมมองด้านการเงิน  
2. มุมมองด้านลูกค้า 3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน และ 4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
และใช้วิธีการวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic induction) ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีใช้
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัเชิงคณุภาพทุกเร่ือง ทัง้นีเ้พราะการวิเคราะห์สรุปอุปนัยเป็นการ

เอกสารบนัทกึ
ร่องรอยหลกัฐาน

ข้อมลูการ
สมัภาษณ์
บคุลากร

การสนทนากลุม่
การสมัภาษณ์
ผู้ทรงคณุวฒิุ

การวิเคราะห์เบือ้งต้น 

การวิเคราะห์ระยะกลาง 

การวิเคราะห์ระยะสดุท้าย  
(ปรับปรุง) 

การตรวจสอบความเชื่อถือได้ 

การรวบรวมข้อมลูหลกัฐาน 

ปฏิทินการท างานในสนามวิจยั 
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พิจารณาลักษณะร่วมกันของข้อมูลรูปธรรมเพ่ือสรุปร่วมลักษณะดังกล่าว การหาความจริงจาก
ข้อเท็จจริง ส่วนย่อยหลาย ๆ ส่วนท่ีมีลกัษณะเป็นรูปธรรมแล้วสรุปความจริงชุดใหญ่ท่ีมีลกัษณะเป็น
นามธรรมครอบคลุมข้อเท็จจริงส่วนย่อยเหล่านัน้ทัง้หมด (สุภางค์ จันทวานิช, 2554; เอือ้มพร  
หลินเจริญ, 2555;  องอาจ นยัพฒัน์, 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 23 วิธีการและขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ  

 

     ทัง้นี ้รายละเอียดในการด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูของผู้วิจยั มีดงันี ้ 
1. การเตรียมข้อมลู (Preparing) 

ผู้วิจยัเตรียมข้อมลูตา่ง ๆ  (เชน่ ภาพ เสียง เอกสาร) ให้อยูใ่นรูปแบบท่ีพร้อมตอ่การ
วิเคราะห์ข้อมูล เช่น การถอดเทปบนัทึกเสียงการสัมภาษณ์ การถอดเทปวีดิทัศน์การสังเกต การพิมพ์
ข้อความให้อยูใ่นรูปไฟล์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

2. การแตกข้อมลู (Segmenting) 
ผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีได้มาจัดระเบียบ (Organize) และเป็นระบบเพ่ือให้สามารถ

เรียกใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือได้ “แตก” ข้อมูลท่ีจัด
ระเบียบแล้วนัน้ออกเป็นหน่วยย่อย ๆ (ชาย โพธิสิตา, 2552, น. 360) ตามความหมายเฉพาะของแต่ละ
หนว่ย โดยอาศยัลกัษณะร่วมกนัอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

3. การให้รหสัข้อมลู (Coding) 
ด าเนินการเลือกหน่วยท่ีมีความหมายตรงกับประเด็นท่ีจะวิเคราะห์มาให้ช่ือ  

ซึ่งเรียกว่า การให้รหัสข้อมูล (Coding) ซึ่งการท าเช่นนีจ้ะท าให้ข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่ในตอนแรก 
มีขนาดเล็กและสัน้ลงจนเป็นเพียงรายการรหัสจ านวนหนึ่ง ซึ่ง Miles and Huberman (1994) เรียก

วิธีการจ าแนก 
ประเภทข้อมลู 

(Typological analysis) 

1. การใช้แนวคิดทฤษฎีและการสร้างกรอบแนวคดิ

2. การตรวจสอบข้อมลู 

3. การจดบนัทึกและการท าดชันีข้อมลู 

4. การท าข้อสรุปชัว่คราวและการก าจดัข้อมลู 

5. การสร้างข้อสรุปและการพิสจูน์ข้อสรุป 

ท่ีมา: สุภางค์ จันทวานิช. (2554) การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพ์ครัง้ท่ี 10. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
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กระบวนการนีว้่า การลดทอนข้อมูล (Data reduction) ผู้ วิจัยบันทึกความรู้สึกนึกคิดท่ีได้จากการอ่าน 
(Memoing) ไว้บ ริ เวณ ขอบของแบบบันทึ กการสั งเกตหรือสัมภาษณ์ หรือรูปภาพเพราะ 
จะช่วยให้กระบวนการให้รหสัข้อมูลกระท าได้ง่ายขึน้ ทัง้นี ้ในการก าหนดรหสัข้อมูลท่ีส าคญั ผู้ วิจยัน า
วตัถปุระสงค์ของการศกึษาวิจยั และกรอบประเดน็ของทฤษฎีการบริหารเชิงสมดลุ มาเป็นตวัก าหนด เชน่ 
     F  = มมุมองด้านการเงิน (Financial perspective)  
     C  = มมุมองด้านลกูค้า (Customer perspective)  
     I  = มมุมองด้านกระบวนการภายใน (Internal perspective)  
     L  = มมุมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and growth perspective)  

4. การจดัหมวดหมูข้่อมลู (Categorizing) 
เม่ือให้รหัสข้อมูลแก่ข้อมูลทัง้หมดแล้ว รวมรายช่ือรหัสข้อมูลทัง้หมดไว้เป็น

หนงัสือรหสั (Codebook) จากนัน้ให้ลดทอนรหสัข้อมลูให้มีจ านวนลดลง โดยพิจารณาจากความซ า้ซ้อน     
ของรหัสข้อมูล น าข้อมูลท่ีแตกเป็นหน่วยย่อย ๆ และได้รับรหัสเรียบร้อยแล้วกลับมารวมกันใหม ่
(Reassembling data) เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นกลุ่ม  ๆ(Clustering) ตามลกัษณะความสมัพนัธ์ ข้อมลู ท่ีถกู
จดักลุ่มใหม่นีจ้ะเร่ิมมีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการตอบค าถามวิจัย และเป็นพืน้ฐานให้ผู้ วิจัย
ค้นหาหมวดหมู ่(Category) และแบบแผน (Pattern) และข้อสรุปของปรากฏการณ์ท่ีศกึษาได้ 

5. การหาประเดน็หลกัของข้อมลู (Themetizing)  
การจดักลุม่รหสัข้อมลูท่ีมีลกัษณะร่วมหรือมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัจะท าให้เกิด

ประเด็นหลกั (Themes) ของสิ่งท่ีค้นพบขึน้ โดยภาพรวม จะเห็นว่าข้อมูลท่ีนกัวิจยัเก็บรวบรวมได้อย่าง
มากมายจะถกูลดทอนลงแล้วจดักลุม่ใหมเ่กิดเป็นหวัข้อหลกัเพียงไมก่ี่หวัข้อเทา่นัน้ 

1.6 การตรวจสอบความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูล 
ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จากการศึกษาในระยะท่ี 2 ได้แก่ ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ บริหาร 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ครูผู้ รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครูผู้สอน กรรรมการสถานศกึษา และผู้ปกครอง ซึง่ข้อมลูท่ีได้ทัง้หมดสะท้อนให้เห็นถึงมมุมอง ทศันะและ
ความเช่ือของทัง้ผู้บริหารและกลุ่มผู้ ให้ข้อมลูอ่ืน ๆ เพ่ือให้ข้อมลูเชิงคณุภาพท่ีได้ดงักล่าวมีความถกูต้อง
เช่ือถือได้ของข้อมูล ผู้ วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลหลากหลาย
แนวทาง ดงัท่ี องอาจ นยัพฒัน์ (2554, น. 348) สรุปไว้ ดงันี ้

(1) วิธีการเช่ือมโยงแบบสามเส้าระหว่างข้อมูลท่ีได้จาก 3 แหล่งวิธีการ (Data 
triangulation) และการตรวจสอบโดยผู้ ท่ี เก่ียวข้อง (Member checks) ได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษา 
ศกึษานิเทศก์ และครูเป็นผู้ รับรองข้อมลู เพ่ือให้ข้อมลูท่ีวิเคราะห์ได้มีความวางใจ (Credibility)  
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(2) วิธีการพรรณนารายละเอียดอย่างหนาแน่นและการเลือกตัวอย่างแบบอิง
จุดมุ่งหมาย ท าให้นักวิจัยเช่ือมั่นได้ว่าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และตีความมีการถ่ายโอน 
(Transferability)  

(3) วิธีการตรวจสอบโดยศกึษาจากทศันะของนกัวิจยั (Investigator’s position) โดย
เป็นการตรวจสอบท่าทีหรือจดุยืนของผู้วิจยัท่ีมีต่อกระบวนการศกึษาเชิงคณุภาพ ตัง้แต ่ปัญหาการวิจยั 
กระบวนทศัน์การแสวงหาความรู้ความจริง กรอบแนวคดิทฤษฎี วิธีการได้มาซึง่ความรู้ความจริงการเลือก
ตวัอย่างและการเก็บข้อมลู และการวิเคราะห์และตีความหมาย โดยเป็นการเปิดเผยจดุยืนทางทศันะของ
นกัวิจยัเพ่ือการประเมินความเช่ือใจ (Dependability) โดยผู้ตรวจสอบภายนอกหรือผู้อา่นงานวิจยั  

(4) วิธีการตรวจสอบร่องรอย (Audit trail) เป็นการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน
ตา่ง  ๆท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลู เพ่ือใช้สืบค้นหาร่องรอยความเช่ือมโยงของเนือ้หาและประเดน็ท่ีท า
การวิเคราะห์และตีความ ในท่ีนีคื้อการตรวจสอบร่องรอยกบั แบบบนัทึกการสมัภาษณ์รายกรณีและการ
สนทนากลุ่ม วีดีโอบนัทึกเสียงการสมัภาษณ์และการสนทนากลุ่ม และร่องรอยการจดบนัทึกในสมุดของ
นกัศกึษา 
 

ตาราง 13 เกณฑ์การประเมินความถกูต้องเช่ือถือได้ของข้อมลูเชิงคณุภาพ  
 

เกณฑ์ พจน์ดัง้เดิม 
แบบปฏิฐานนิยม 

พจน์ทางเลือกใหม่ 
แบบตคีวาม 

เทคนิคการเพิ่มคา่ความถกูต้องเชื่อถือได้ของข้อมลู 

คา่ความจริง ความเที่ยงตรงภายใน 
(Internal validity) 

ความวางใจ 
(Credibility) 

วิธีการเชื่อมโยงแบบสามเส้าระหวา่งข้อมลูที่ได้จาก 3 
แหลง่วิธีการ (Data triangulation) และการ
ตรวจสอบโดยผู้ที่เก่ียวข้อง (Member checks) 

การประยกุต์ ความเที่ยงตรงภายนอก 
(External validity) 

การถ่ายโอน 
(Transferability) 

วิธีการพรรณนารายละเอียดอย่างหนาแน่นและการเลือก

ตวัอยา่งแบบอิงจดุมุง่หมาย 

ความคงเส้น 
คงวา 

ความเชื่อมัน่ 
(Reliability) 

ความเชื่อใจ 
(Dependability) 

วิธีการตรวจสอบโดยศึกษาจากทัศนะของนักวิจัย 

(Investigator’s position) 

ความเป็น

กลาง 
ความเป็นปรนยั 
(Objectivity) 

ความรับรอง 
(Confirm ability) 

วิธีการตรวจสอบร่องรอย (audit trail) 

ท่ีมา: องอาจ นยัพฒัน์. (2554, น. 348) การออกแบบการวิจยั: วิธีการเชิงปริมาณ  
เชิงคณุภาพและผสมผสานวิธีการ. พิมพ์ครัง้ท่ี 2 . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 
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1.7 การสนทนากลุ่ม (focus group discussion)  
ในการวิจัยระยะท่ี 3 ขัน้ตอนท่ี 1 นี  ้เม่ือผู้ วิจัยวิ เคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 

พหกุรณี สถานศกึษาท่ีมีระดบัพฒันาการผลการประเมินคณุภาพภายนอกสงู และการวิเคราะห์จากการ
สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาทัง้สองสว่น น าเสนอในการประชมุสนทนากลุ่ม 
(Focus group) เพ่ือยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

กลุม่เปา้หมาย ท่ีร่วมสนทนา ประกอบด้วย จ านวน 3 กลุม่ ได้แก่ กลุ่มผู้จดัท านโยบายด้าน
การศึ กษา หรือการก าหนดประกาศ หลักเกณ ฑ์  และวิ ธี การประกันคุณภาพการศึ กษา  
ในระดบักระทรวงศกึษาธิการ จ านวน 3 คน กลุ่มผู้น านโยบายไปสูก่ารขบัเคล่ือนการปฏิบตัิระดบัเขตพืน้ท่ี
การศึกษา ได้แก่ ผู้ อ านวยการ/รองผู้ อ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ผู้ อ านวยการกลุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ จ านวน 5 คน และกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มผู้น านโยบาย 
ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา คือ ผู้ อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 3 คน รวม 12 คน (รายช่ือดัง
ภาคผนวก ก ) 

ผู้ วิจัยด าเนินการประชุมสนทนากลุ่มด้วยตนเองทัง้การจัดเตรียมสถานท่ี และเอกสาร
ประกอบการสนทนากลุ่ม พร้อมอุปกรณ์ เคร่ืองบนัทึกเทป กล้อง และวสัดอุุปกรณ์อ่ืน ๆ ผู้ วิจยัน าเสนอ 
ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย โดยน าเสนอพาวเวอร์พอยท์ (Power point) ต่อท่ีประชุม  
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวตัถปุระสงค์การวิจยัและวตัถุประสงค์ท่ีต้องการจากการสนทนา
กลุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเข้าร่วมสนนทนาน าเสนอความคิดเห็น และมีการบนัทึกในแบบบนัทึกการสนทนา
กลุ่ม จึงจะท าให้ได้ข้อมูลท่ีละเอียด และตรงประเด็นตามข้อค าถาม ด าเนินการถอดเทป และสรุปผล 
เพ่ือน าไปสงัเคราะห์ผลตอ่ไป 

ดงันัน้ จากการด าเนินการในระยะท่ี 3 ขัน้ตอนท่ี 1 นี ้ท าให้ได้ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือ
การประกันคณุภาพภายในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษา ระดบัสถานศึกษา และเน่ืองจาก
ผู้ วิจัยและคณะผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ี ร่วมในการยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย มีความเห็นพ้องกันว่า  
ในการน านโยบายสู่การปฏิบตัิเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ จึงควรจะต้องมองเห็นภาพรวม
ของการด าเนินงานตัง้แต่ระดบัส่วนกลาง ระดบัเขตพืน้ท่ีการศึกษา และระดบัสถานศึกษา จึงได้มีการ
เช่ือมโยงให้เห็นแนวนโยบายการประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีสมัพนัธ์กนัทัง้สามระดบัด้วย ดงัจะน าเสนอ
ในบทท่ี 4 ตอ่ไป 

ขัน้ตอนที่ 2 การตรวจสอบและประเมินร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 
การด าเนินการในขัน้ตอนนี ้เพ่ือตรวจสอบและประเมินร่างข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ซึ่ง

ผู้ วิจัยด าเนินการโดยการให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบร่างนโยบายท่ียกร่างขึน้ น าข้อเสนอแนะจาก
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ผู้ เช่ียวชาญ  มาปรับปรุง และท าการประเมินร่างข้อเสนอเชิงนโยบายจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Public Hearing of Stakeholders) มีรายละเอียด ดงันี ้

2.1 กลุ่มเป้าหมายท าการตรวจสอบนโยบายโดยผู้เช่ียวชาญ (Expert judgment) 
การด าเนินการในขัน้ตอนนี ้เพ่ือให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ

ข้อเสนอท่ียกร่างจากผลการสนทนากลุ่มผู้  พร้อมทัง้ให้ผู้ เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ วิจัย
เลือกผู้ เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (Purposive Sampling) พิจารณาจากคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ  
ทางการศึ กษาไม่ ต ่ ากว่าระดับปริญญาเอก มี ประสบการณ์ ในการจัดท านโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และผู้ ท าหน้าท่ีในการขับเคล่ือนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทัง้ใน
สว่นกลาง และสว่นภมูิภาค รวมจ านวน 11 คน (รายช่ือผู้ เช่ียวชาญดงัภาคผนวก ก) 

ผู้วิจยัสรุปข้อคิดเห็นจากการตรวจสอบร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยผู้ เช่ียวชาญข้างต้นมาปรับปรุง ปรับข้อเสนอ  
เชิงนโยบายอีกครัง้ 

2.2 การประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Public Hearing of 
Stakeholders) 

ผู้ วิจัยน าข้อคิดเห็นจากการตรวจสอบร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยผู้ เช่ียวชาญข้างต้นมาปรับปรุง ปรับข้อเสนอ 
เชิงนโยบายอีกครัง้ และน าไปสอบถามความคิดเห็นเพ่ือประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายจากผู้ มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย (Public Hearing of Stakeholders) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบายตาม
หลักของ กัสกี ้(Guskey, 2000; องอาจ นัยพัฒน์ , 2561) ประกอบด้วยเกณฑ์ 5 ด้าน คือ 1. ความ
เหมาะสม พิจารณาจากกระบวนการได้มา ความครอบคลุมพันธกิจ การใช้ถ้อยค า ส านวน การจดักลุ่ม
หรือล าดบัของเนือ้หา ตลอดจนความเหมาะสมกับสถานการณ์ 2. ความเป็นไปได้ พิจารณาการน าไปสู่
การปฏิบตัิ การมีทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบตัิให้ส าเร็จได้ ภาวะความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ และการมี
ระเบียบกฎหมายท่ีเอือ้ให้สามารถปฏิบตัิตามข้อเสนอดงักล่าวได้ 3. ความสอดคล้อง พิจารณาจาก
ความสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ บริบทของสถานศึกษา และความสอดคล้องภายในของ
องค์ประกอบแต่ละด้าน ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแนวทางการปฏิบัติ 4. ความเป็น
ประโยชน์ พิจารณาจากผลดีท่ีจะเกิดขึน้ต่อสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้เสีย และ 5. ความพร้อมรับผิดชอบ พิจารณาจากการปฏิบตัิท่ียึดหลักความ
รับผิดชอบมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถึงความถกูต้องและรับผิดชอบตอ่ผลท่ีจะเกิดขึน้ต่อ
สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ทัง้นี ้เพ่ือให้ได้
ข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีมีคณุภาพเหมาะสม และมีประสิทธิภาพท่ีสดุ อนัเกิดจากกระบวนการตรวจสอบท่ี
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ยึดระเบียบวิธีวิจยัเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม (Participation policy research: PPR) และหลกัการบริหาร
เชิงบรูณาการ (Integrated management) จากทศันะของ กสักี ้(Guskey, 2000;  วิโรจน์ สารรัตนะ (2553) 
และ องอาจ นยัพฒัน์. 2561) และถือวา่เป็นหลกัเกณฑ์การพิจารณาท่ีดีท่ีจะท าให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ท่ีผา่นการกลัน่กรองได้ดียิ่งขึน้  

2.2.1 ก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมาย ซึ่ ง เป็ นผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วน เสี ย  (Public Hearing of 
Stakeholders)ด าเนินการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย กลุ่มเป้าหมายในขัน้ตอนนีมี้จ านวน 62 คน ซึ่ง
ผู้วิจยัแบง่ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 บุคลากรท่ีเคยร่วมเป็นคณะท างานเก่ียวกบัการพฒันาระบบ
การประกนัคณุภาพการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส่วนกลาง จ านวน 10 คน 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้ขบัเคล่ือนนโยบาย ได้แก่ ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาระดบัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษา จ านวน 18 คน กลุ่มท่ี 3 กลุ่มผู้ปฏิบตัิ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และครู จ านวน 26 
คน และกลุ่มท่ี 4    กลุ่มผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา และ ผู้ปกครอง จ านวน 8 
คน มีรายละเอียด ดงันี ้(รายละเอียดผู้ประเมินดงัภาคผนวก ก) 

 
ตาราง 14 แสดงจ านวนผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตอบแบบประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 

ที่ ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
1  คณะท างานเก่ียวกับการพัฒนาระบบการประกัน

คณุภาพการศกึษา สว่นกลาง 
10 16.13 

2  รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 2 3.23 
3  ผู้อ านวยการกลุม่นิเทศติดตามและประเมินผลการ

จดัการศกึษา และศกึษานิเทศก์ 
16 25.81 

4  ผู้อ านวยการสถานศกึษา/ครู  26 41.93 
5  คณะกรรมการสถานศกึษา/ผู้ปกครอง 8 12.90 

 รวม 62 100.00 

 
2.2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบประเมินด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้    

ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ และความพร้อมรับผิดชอบ ของร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ท่ีผู้ วิจัยปรับจากข้อเสนอของ
ผู้ เช่ียวชาญ แบง่ออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
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ตอนท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ตอบแบบประเมิน 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการประกนัคณุภาพภายใน 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ 
และความพร้อมรับผิดชอบ มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั โดยก าหนด
น า้หนกัคะแนน ดงันี ้

5 หมายถึ ง ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็ นว่า มี ความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ และความพร้อมรับผิดชอบ ระดบัมากท่ีสดุ 

4 หมายถึ ง ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็ นว่า มี ความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ และความพร้อมรับผิดชอบ ระดบัมาก 

3 หมายถึ ง ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็ นว่า มี ความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ และความพร้อมรับผิดชอบ ระดบัปานกลาง 

2 หมายถึ ง ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็ นว่า มี ความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ และความพร้อมรับผิดชอบ ระดบัน้อย 

1 หมายถึ ง ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็ นว่า มี ความเหมาะสม  
ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ และความพร้อมรับผิดชอบ ระดบัน้อยท่ีสดุ 

ข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถาม เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั เกณฑ์การ
ประเมิ นโดยการน าค่าเฉล่ียไปท าการเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิ เคราะห์ผลการประเมิ น  
(บญุชม ศรีสะอาด, 2543) ดงันี ้

4.51 – 5.00 หมายถึง ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ และความพร้อมรับผิดชอบ ระดบัมากท่ีสดุ  

3.51 – 4.50 หมายถึง ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า มีความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ และความพร้อมรับผิดชอบ ระดบัมาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า มีความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ และความพร้อมรับผิดชอบ ระดบัปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่า มีความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ และความพร้อมรับผิดชอบ ระดบัน้อย 

1.00 – 1.50 หมายถึง ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็นว่ามีความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ และความพร้อมรับผิดชอบ ระดบัน้อยท่ีสดุ 
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2.2.3 การหาคณุภาพของแบบสอบถามท่ีใช้ในการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ โดยน าแบบประเมินเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะก่อนน าไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมลู 

2.2.4 ผู้ วิจัยได้ติดต่อบณัฑิตวิทยาลยัในการออกหนงัสือ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมลูจากหนว่ยงานของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

2.2.5 ผู้วิจยัน าหนงัสือขอความอนเุคราะห์จากบณัฑิตวิทยาลยัตดิตอ่หน่วยงานของผู้ ท่ีจะ
ขอเก็บข้อมูล เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง พร้อม
ประสานเวลาในการจดัสง่และตอบกลบั 

2.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวบรวม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้น ามาวิเคราะห์เนือ้หา สรุปประเดน็สาระส าคญั จากการตรวจสอบ ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ และความพร้อมรับผิดชอบของข้อเสนอ
เชิงนโยบายเพ่ือการประกนัคณุภาพภายใน ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2.2.7 ผลจากการตรวจสอบและประเมินในขัน้ตอนนี ้ผู้ วิจัยจะถือเป็นการสิน้สุดของ
กิจกรรมการวิจยั และท าการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมข้อความเป็นครัง้สุดท้ายให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ 
จากนัน้จะสรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา ระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ส าหรับสถานศกึษาตอ่ไป 

2.3 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ ในรายงานปริญญานิพนธ์ฉบับ
สมบรูณ์และเผยแพร่ตอ่ไป 

ดงันัน้ การวิจยัเร่ือง การศกึษาพฒันาการคณุภาพการศกึษาผ่านโมเดลโค้งพฒันาการของ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มีขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัสรุปได้ว่า ผู้ วิจยัได้เลือกการวิจยั
ด้วยวิธีวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed methods research) โดยเร่ิมด้วยการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือศึกษา
พฒันาการคณุภาพการศกึษาผ่านโมเดลโค้งพฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอก และยืนยนั
ผลด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพลงพืน้ท่ีภาคสนามศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีมีระดับผลพัฒนาการผลการประเมินคุณภาพภายนอกสูง ได้รูปแบบ เทคนิค วิธีการ
ด าเนิ นการ และสุดท้ ายการวิจัยเชิ งนโยบายแบบมีส่ วนร่วม (Participatory policy research)  
เพ่ือจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา โดยได้มีการสรุปขัน้ตอนวิธีการ
วิจัย ตามประเด็นค าถามวิจัย วิ ธีการด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย และระยะเวลา รายละเอียด  
ดงัตาราง 15 
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ตาราง 15 กรอบด าเนินงานการวิจยั  
 

ความมุ่งหมาย 
แหล่งข้อมูล/ผู้ให้

ข้อมูล เคร่ืองมือ วิธีการ การวิเคราะห์ข้อมูล 

ระยะที่ 1 การศึกษาพัฒนาการคุณภาพการศึกษาผ่านโมเดลโค้งพัฒนาการ 

1. เพื่อศึกษา
โมเดลโค้ง
พัฒนาการของ
ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายนอกของ
สถานศึกษามี
ตัวแปรร่วม
ของ
สถานศึกษาที่
ไม่มีตัวแปร
ร่วมและที่มีตัว
แปรร่วม 
 

สมศ. (ข้อมลูผลการ

ประเมินภายนอก 3
รอบของสถานศกึษา 

1,964 แหง่) 

แบบบนัทกึ 

(From) 
1. การสงัเคราะห์เอกสาร 

(มาตรฐาน และเกณฑ์
การประเมิน)  

2. เลอืกสถานศกึษา
ตวัอยา่ง  

3. เลอืกมาตรฐานและตวั
บง่ชี ้

4. ปรับระดบัคะแนน 
5. แปลงคะแนนเป็น T-

score 
6. วิเคราะห์ข้อมลูจ าแนก

ตามภาค ที่ตัง้ และ
ขนาด 

1. การวเิคราะห์เนือ้หา

(Content analysis) 

2. วิเคราะห์ข้อมลู 

คา่สถิติพืน้ฐานของ

สถานศกึษา คา่เฉลีย่ 

คา่ร้อยละ (สว่น

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(คา่ต ่าสดุ คา่สงูสดุ  

3. วิเคราะห์โมเดลโค้ง

พฒันาการ โดยใช้

โปรแกรม MPlus 

ระยะที่ 2 การศึกษาเชิงลึกการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

2. เพื่อศึกษาท า
ความเข้าใจเชิง
ลึกในการ
ด าเนินการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาที่มี
พัฒนาการของ
คะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกสูง 
 
 

เอกสารที่เก่ียวข้อง แบบบนัทกึ 

(From) 
สงัเคราะห์เอกสาร 

 

การวิเคราะห์เนือ้หา 

(Content analysis)  

บคุลากรใน
สถานศกึษา รวม

จ านวน 70 คน  
 

แบบสมัภาษณ์กึ่ง
มีโครงสร้าง 

(Semi-
structural 
interview from) 
 

การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-

depth interview) 

การสงัเกต  

การวิเคราะห์เนือ้หา 

(Content analysis)  
การตรวจสอบข้อมลูแบบ

สามเส้า (Triangulation 
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 

ความมุ่งหมาย 
แหล่งข้อมูล/ผู้ให้

ข้อมูล เคร่ืองมือ วิธีการ การวิเคราะห์ข้อมูล 

ระยะท่ี 3 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3. เพื่อจัดท า
ข้อเสนอเชิง
นโยบายการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขัน้
พืน้ฐาน 

ข้อมลูจากการศกึษา

ระยะที่ 1 และระยะ
ที่ 2 

แบบบนัทกึ 

(From) 
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ และ
เช่ือมโยงผลจากการศกึษา 

ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2  

การวิเคราะห์เนือ้หา 

(Content analysis)  
 

ผู้ทรงคณุวฒิุ 
(เก่ียวกบัการประกนั
คณุภาพการศกึษา)

จ านวน 9 คน  

แบบสมัภาษณ์กึ่ง
มีโครงสร้าง 

(Semi-
structural 
interview from) 

การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-

depth interview) 

การวิเคราะห์เนือ้หา 

(Content analysis)  
 

ผู้ทรงคณุวฒิุ 

จ านวน 12 คน 

แบบบนัทกึ 

(From) 
ประชมุสนนทนากลุม่ (Focus 
group) ยกร่างข้อเสนอเชิง
นโยบาย 

การวิเคราะห์เนือ้หา 

(Content analysis)  

ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 

11 คน 

แบบตรวจสอบ
ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ 

การตดัสินโดยผู้ เช่ียวชาญ 

(Expert judgment)  
การวิเคราะห์เนือ้หา 

(Content analysis)  
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

จ านวน 62 คน 

แบบประเมินข้อเสนอ
เชิงนโยบายฯ 

การประชาพิจารณ์ผู้ มี 

สว่นได้สว่นเสีย (Public 
Hearing of Stakeholders) 

การวิเคราะห์เนือ้หา 

(Content analysis)  
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาพฒันาการคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีมีตัวแปรร่วมและไม่มีตัวแปรร่วม ศึกษาเชิงลึกการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีมีระดบัพัฒนาการผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสูง และจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการพฒันาระบบการประกันคณุภาพภายในของ
สถานศกึษา ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเป็นล าดบัตามความมุง่หมายของการวิจยั ดงันี  ้

ตอนท่ี 1 ผลการศกึษาโมเดลโค้งพฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอกของ
สถานศกึษา  

1.1 โมเดลโค้งพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาท่ีไม่มี 
ตวัแปรร่วมของสถานศกึษา  

1.2 โมเดลโค้งพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาท่ีมี 
ตวัแปรร่วมของสถานศกึษา  

ตอนท่ี 2 ผลการศกึษาท าความเข้าใจเชิงลึกในการด าเนินการประกนัคณุภาพภายใน
ของสถานศกึษาท่ีมีพฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอกสงู  

ตอนท่ี 3 ผลการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาโมเดลโค้งพัฒนาการ  

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
1. สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู  
2. การวิเคราะห์ข้อมลู  
2.1 การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของผลการประเมินคณุภาพภายนอก  
2.2 วิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการในการศึกษาการเปล่ียนแปลงของผลการประเมิน

คณุภาพภายนอกของสถานศกึษา  
2.2.1 โมเดลโค้งพฒันาการในการศึกษาการเปล่ียนแปลงของผลการประเมินคณุภาพ

ภายนอกท่ีไมมี่ตวัแปรร่วมของสถานศกึษา  
2.2.2 โมเดลโค้งพฒันาการในการศึกษาการเปล่ียนแปลงของผลการประเมินคณุภาพ

ภายนอกท่ีมีตวัแปรร่วมของสถานศกึษา 
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1. สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
เพ่ือความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายของข้อมูล  ผู้ วิจัยได้

ก าหนด สัญลักษณ์และความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ดงัตอ่ไปนี ้ 

M  แทน  คา่เฉล่ีย (Mean)  
S.D.  แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
CV  แทน       สมัประสิทธ์ิของความผนัแปร (Coefficient of variation) 

2  แทน  ดชันีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทคา่สถิตไิค-สแควร์   
df   แทน  คา่องศาอิสระ (Degree of freedom)  
b  แทน สมัประสิทธ์ิคะแนนดบิ 

𝛽  แทน สมัประสิทธ์ิคะแนนมาตรฐาน 
CFI แทน ดชันีวดัระดบัความสอดคล้องเปรียบเทียบ 
TLI  แทน ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมไมอิ่งเกณฑ์ 
SRMR แทน  คะแนนมาตรฐานดชันีรากท่ีสองของคา่เฉล่ียก าลงัสองท่ีเหลือ 
RMSEA แทน  คา่รากท่ีสองของคา่เฉล่ียก าลงัสองของความเคล่ือนไหว 
I  แทน ตวัแปรแฝงระดบัคะแนนเร่ิมต้น 
S  แทน ตวัแปรแฝงความชนั หรืออตัราพฒันาการ 
RIS  แทน คา่สหสมัพนัธ์เพียร์สนัระหวา่งเร่ิมต้นและอตัราคะแนนพฒันาการ 
B1- B3 แทน ค่าน า้หนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝง ครัง้ท่ี  1 – 3 ท่ี มี ต่อ

องค์ประกอบอตัราคะแนนพฒันาการ 
MI  แทน คา่เฉล่ียของตวัคะแนนเร่ิมต้น 
MS แทน คา่เฉล่ียของตวัอตัราคะแนนพฒันาการ 
DI  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนเร่ิมต้น 
DS  แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของอตัราคะแนนพฒันาการ 
1  แทน คา่เฉล่ียคะแนนเร่ิมต้นและอตัราคะแนนพฒันาการ 
Y1 - Y3 แทน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีหนึ่ง รอบท่ีสอง และรอบท่ี

สาม (ด้านผลการจดัการศกึษา ด้านการบริหารจดัการ และ ด้านการจดัการเรียนการสอน) 

𝑒1 − 𝑒3 แทน ค่าความคลาดเคล่ือนผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีหนึ่ง  
รอบท่ีสอง และรอบท่ีสาม 
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STU1-STU3  แทน คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านผลการจัด
การศกึษา ปี พ.ศ. 2547, 2552, 2557 

MAN1-MAN3  แทน คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการบริหาร 
 จดัการ ปี พ.ศ. 2547, 2552, 2557 

TEA1-TEA3  แทน คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการจัดการ 
เรียนการสอน ปี พ.ศ. 2547, 2552, 2557 

OVE1- OVE3  แทน คะแนนผลการประเมินคณุภาพภายนอกภาพรวมสามด้าน   
ปี พ.ศ.2547, 2552, 2557 

REGION  แทน ภาค 
SIZE  แทน ขนาดสถานศกึษา 
LOCATION  แทน ท่ีตัง้ (ในเมือง/นอกเมือง) 
NORTH  แทน ภาคเหนือ 
CENTRAL  แทน ภาคกลาง 
NORTH EAST     แทน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
SOUTH        แทน ภาคใต้ 
EAST  แทน ภาคตะวนัออก 
WEST  แทน ภาคตะวนัตก 
RURAL  แทน สถานศกึษานอกเขตเมือง 
URBAN  แทน สถานศกึษาในเขตเมือง 
SMALL  แทน สถานศกึษาขนาดเล็ก 
MEDIUM  แทน สถานศกึษาขนาดกลาง 
LARGE   แทน สถานศกึษาขนาดใหญ่ 
EXTRA LARGE   แทน สถานศกึษาขนาดใหญ่พิเศษ 
 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาการคุณภาพการศึกษา  
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยแบง่ออกเป็น 3 ข้อยอ่ย มีรายละเอียดดงันี ้
2.1 การวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของผลการประเมินคณุภาพภายนอก  
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การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของผลการประเมินคุณภาพภายนอก ได้แก่ ค่าสูงสุด (Max)  
ค่าต ่าสุด (Min) ค่าเฉล่ีย (Mean : M) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation : S.D.) ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) สมัประสิทธ์ิของความผนัแปร (Coefficient 
of variation: CV) และข้อมูลพืน้ฐานของตวัแปรร่วม ได้แก่ ภาค ท่ีตัง้ในเมือง/นอกเมือง และขนาดของ
สถานศกึษา ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) ดงันี ้

 
ตาราง 16 ข้อมลูพืน้ฐานของผลการประเมินคณุภาพภายนอก 
 

ด้าน/ปี พ.ศ. ที่ประเมิน MIN MAX M S.D. 
ด้านผลการจัดการศึกษา     

พ.ศ. 2547 1.20 3.00 2.27 0.25 
พ.ศ. 2552 1.40 2.74 2.14 0.20 
พ.ศ. 2557 1.41 2.94 2.48 0.15 

ด้านการบริหารจัดการ     
พ.ศ. 2547 1.25 3.00 2.47 0.32 

พ.ศ. 2552 1.10 3.00 2.38 0.23 
พ.ศ. 2557 0.78 2.97 2.44 0.18 

ด้านการจัดการเรียนการสอน     
พ.ศ. 2547 1.23 3.00 2.17 0.43 
พ.ศ. 2552 0.78 2.97 2.10 0.42 
พ.ศ. 2557 0.60 3.00 2.43 0.29 

ภาพรวมทัง้สามด้าน     
พ.ศ. 2547 1.23 3.00 2.30 0.26 

พ.ศ. 2552 1.10 2.90 2.21 0.24 
พ.ศ. 2557 0.77 2.85 2.45 0.16 

  
จากตาราง 16 ข้อมูลพืน้ฐานของผลการประเมินคุณภาพภายนอก  พบว่า เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านทัง้ด้านผลการจดัการศึกษา ด้านการบริหารจดัการ ด้านการจดัการเรียนการสอน 
และภาพรวมทัง้สามด้าน สถานศึกษามีผลการประเมินคณุภาพภายนอกโดยเฉล่ียต ่าสดุในปี พ.ศ. 2552  
(M = 2.14, 2.38, 2.10 และ 2.21) โดยด้านการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉล่ียต ่ าสุดกว่าทุกด้าน  
(M = 2.10 โดยมีคะแนนต ่าสุด 0.78 และสูงสุด 2.97) ส่วนปี พ.ศ. ท่ีมีผลการประเมินคณุภาพภายนอก
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สูงสุดด้านผลการจัดการศึกษา คือ ปี พ.ศ. 2548 ด้านการบริหารจัดการ ปี พ.ศ. 2557 ด้านการจัด 
การเรียนการสอน ปี พ.ศ. 2547 ในขณะท่ีในภาพรวมทัง้สามด้าน มีคา่เฉล่ียสงูสดุ คือ ปี พ.ศ. 2557  

ข้อมลูพืน้ฐานของตวัแปรร่วมภาค เขตในเมือง/นอกเมือง และขนาดของสถานศกึษาท่ีเป็น
ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี ้ดงัแสดงในตาราง 17 ดงันี ้
 
ตาราง 17 ข้อมลูพืน้ฐานของตวัแปรร่วมภาค ท่ีตัง้ในเมือง/นอกเมือง และขนาดของสถานศกึษา 
 

ภาค ขนาด ที่ตัง้ 
สถานศกึษาที่ได้รับการประเมินครบทัง้สามครัง้  

ในปี พ.ศ. 2547  ปี 2552  ปี 2557  

N ร้อยละ รวม N ร้อยละ 

เหนือ 

เลก็ ในเมือง 5 4.39 95 83.33 
นอกเมือง 90 78.95 

กลาง ในเมือง 0 0.00 17 14.91 
นอกเมือง 17 14.91 

ใหญ่ 
ในเมือง 0 0.00 

2 1.75 
นอกเมือง 2 1.75 

ใหญ่
พิเศษ 

ในเมือง 0 0.00 
0 0.00 

นอกเมือง 0 0.00 

รวม ในเมือง 5 4.39 114 100.00 
นอกเมือง 109 95.61 

กลาง 

เลก็ ในเมือง 15 7.35 169 82.84 
นอกเมือง 154 75.49 

กลาง ในเมือง 8 3.92 22 10.78 
นอกเมือง 14 6.86 

ใหญ่ ในเมือง 1 0.49 5 2.45 
นอกเมือง 4 1.96 

ใหญ่
พิเศษ 

ในเมือง 6 2.94 
8 3.92 

นอกเมือง 2 0.98 

รวม 
ในเมือง 30 14.71 

204 100.00 
นอกเมือง 174 85.29 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 

ภาค ขนาด ที่ตัง้ 
สถานศกึษาที่ได้รับการประเมินครบทัง้สามครัง้  

ในปี พ.ศ. 2547  ปี 2552  ปี 2557  

N ร้อยละ รวม N ร้อยละ 

ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

เลก็ 
ในเมือง 140 10.10 

1,171 84.49 
นอกเมือง 1,031 74.39 

กลาง 
ในเมือง 21 1.52 

195 14.07 
นอกเมือง 174 12.55 

ใหญ่ 
ในเมือง 2 0.14 

14 1.01 
นอกเมือง 12 0.87 

ใหญ่
พิเศษ 

ในเมือง 3 0.22 
6 0.43 

นอกเมือง 3 0.22 

รวม 
ในเมือง 166 11.98 

1,386 100.00 
นอกเมือง 

 
1,220 88.02 

ใต้ 

เลก็ 
ในเมือง 8 6.30 

114 89.76 
นอกเมือง 106 83.46 

กลาง 
ในเมือง 1 0.79 

11 8.66 
นอกเมือง 10 7.87 

ใหญ่ 
ในเมือง 0 0.00 

2 1.57 
นอกเมือง 2 1.57 

ใหญ่
พิเศษ 

ในเมือง 0 0.00 
0 0.00 

นอกเมือง 0 0.00 

รวม 
ในเมือง 9 7.09 

127 100.00 
นอกเมือง 118 92.91 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 

ภาค ขนาด ที่ตัง้ 
สถานศกึษาที่ได้รับการประเมินครบทัง้สามครัง้  

ในปี พ.ศ. 2547  ปี 2552  ปี 2557  

N ร้อยละ รวม N ร้อยละ 

ตะวนัออก 

เลก็ 
ในเมือง 3 5.77 

40 76.92 
นอกเมือง 37 71.15 

กลาง 
ในเมือง 0 0.00 

12 23.08 
นอกเมือง 12 23.08 

ใหญ่ 
ในเมือง 0 0.00 

0 0.00 
นอกเมือง 0 0.00 

ใหญ่
พิเศษ 

ในเมือง 0 0.00 
0 0.00 

นอกเมือง 0 0.00 

รวม 
ในเมือง 3 5.77 

52 100.00 
นอกเมือง 49 94.23 

ตะวนัตก 

เลก็ 
ในเมือง 15 18.52 

66 81.48 
นอกเมือง 51 62.96 

กลาง 
ในเมือง 2 2.47 

13 16.05 
นอกเมือง 11 13.58 

ใหญ่ 
ในเมือง 0 0.00 

0 0.00 
นอกเมือง 0 0.00 

ใหญ่
พิเศษ 

ในเมือง 1 1.23 
2 2.47 

นอกเมือง 1 1.23 

รวม 
ในเมือง 18 22.22 

81 100.00 
นอกเมือง 

 
63 
 

77.78 
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ตาราง 17 (ตอ่) 
 

ภาค ขนาด ที่ตัง้ 
สถานศกึษาที่ได้รับการประเมินครบทัง้สามครัง้  

ในปี พ.ศ. 2547  ปี 2552  ปี 2557  

N ร้อยละ รวม N ร้อยละ 

รวมทกุภาค 

เลก็ 
ในเมือง 186 9.47 

1,655 84.27 
นอกเมือง 1,469 74.80 

กลาง 
ในเมือง 32 1.63 

270 13.75 
นอกเมือง 238 12.12 

ใหญ่ 
ในเมือง 3 0.15 

23 1.17 
นอกเมือง 20 1.02 

ใหญ่
พิเศษ 

ในเมือง 10 0.51 
16 0.81 

นอกเมือง 6 0.31 

รวม 
ในเมือง 231 11.76 

1,964 100.00 
นอกเมือง 1,733 88.24 

 

จากตารางท่ี 17 ข้อมูลพืน้ฐานของตัวแปรร่วม ได้แก่ ภาค ท่ีตัง้ในเมือง/นอกเมือง และ
ขนาดของสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินในช่วงระยะเวลาท่ีเป็นปีท่ี 4 ของการ
ประเมินทัง้ 3 รอบ (ปี พ.ศ. 2547 2552 และ 2557) เป็นสถานศึกษาจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมาก
ท่ีสุด (1,386 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.57 จากจ านวนสถานศึกษา 1,964 แห่ง) รองลงมาคือภาคกลาง 
(204 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.64) ส่วนภาคตะวันออกมีจ านวนสถานศึกษาได้รับการประเมิน
ในช่วงปีดงักล่าวมีจ านวนน้อยท่ีสุด (52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.65) หากพิจารณาจ านวนสถานศึกษา
ตามท่ีตัง้ พบว่า เป็นสถานศึกษาท่ีตัง้อยู่เขตนอกเมืองมากท่ีสุด (1,733 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.24) และ
พิจารณาตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า เป็นสถานศึกษาขนาดเล็กมากท่ีสุด (1,655 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 84.27) สว่นขนาดใหญ่พิเศษมีจ านวนน้อยท่ีสดุ (16 แหง่ คดิเป็นร้อยละ 0.81) 

นอกจากนี ้คะแนนต ่าสดุ คะแนนสูงสดุ คะแนนเฉล่ีย และคา่สมัประสิทธ์ิการกระจายของ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในแต่ละด้าน และภาพรวมมาตรฐานสามด้าน จ าแนกตามภาค  
ดงัแสดงในตาราง 18 
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ตาราง 18 คะแนนเฉล่ีย คะแนนต ่าสุด และคะแนนสูงสุดของผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ในแตล่ะด้าน และภาพรวมสถานศกึษา จ าแนกตามภาค 
 

ภาค ด้าน ที่ตัง้ 2547  2552  2557  
MIN MAX M CV MIN MAX M CV MIN MAX M CV 

เหนือ 

ผลการจดั

การศกึษา 

นอกเมือง 1.60 2.80 2.24 0.05 1.40 2.55 2.09 0.04 2.12 2.71 2.47 0.01 

ในเมือง 2.00 2.60 2.32 0.07 1.77 2.26 2.04 0.04 2.26 2.53 2.39 0.02 

การบริหาร

จดัการ 

นอกเมือง 1.25 3.00 2.41 0.09 1.17 2.78 2.30 0.03 1.95 2.63 2.43 0.01 

ในเมือง 2.00 2.75 2.50 0.10 2.06 2.49 2.33 0.06 2.30 2.52 2.42 0.02 

การจดัการ

เรียนการสอน 

นอกเมือง 1.00 3.00 2.10 0.30 0.63 3.00 2.07 0.00 1.20 3.00 2.40 0.02 

ในเมือง 2.00 3.00 2.60 0.11 2.25 2.32 2.29 0.19 2.40 2.70 2.46 0.06 

ภาพรวมทัง้

สามด้าน 

นอกเมือง 1.62 2.93 2.25 0.10 1.29 2.74 2.15 0.01 1.89 2.74 2.43 0.00 

ในเมือง 2.00 2.72 2.47 0.05 2.11 2.35 2.22 0.06 2.34 2.53 2.42 0.02 

กลาง 

ผลการจดั

การศกึษา 

นอกเมือง 1.40 2.80 2.25 0.03 1.65 2.71 2.17 0.06 2.07 2.94 2.49 0.01 

ในเมือง 2.00 2.80 2.37 0.07 1.60 2.69 2.25 0.05 2.30 2.77 2.56 0.02 

การบริหาร

จดัการ 

นอกเมือง 1.50 3.00 2.46 0.09 1.54 2.96 2.43 0.12 1.52 2.63 2.42 0.02 

ในเมือง 2.00 3.00 2.72 0.11 1.34 3.00 2.48 0.07 2.09 2.63 2.49 0.03 

การจดัการ

เรียนการสอน 

นอกเมือง 1.00 3.00 2.13 0.25 1.13 3.00 2.09 0.23 0.60 3.00 2.44 0.05 

ในเมือง 2.00 3.00 2.40 0.18 1.16 2.96 2.21 0.21 2.40 3.00 2.66 0.08 

ภาพรวมทัง้

สามด้าน 

นอกเมือง 1.43 2.93 2.28 0.06 1.64 2.80 2.23 0.10 1.43 2.76 2.45 0.01 

ในเมือง 2.13 2.93 2.49 0.07 1.39 2.83 2.31 0.07 2.39 2.79 2.57 0.02 

ตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 

ผลการจดั

การศกึษา 

นอกเมือง 1.20 3.00 2.28 0.08 1.46 2.74 2.14 0.04 1.41 2.92 2.48 0.03 

ในเมือง 1.40 2.80 2.25 0.06 1.54 2.62 2.11 0.04 1.53 2.85 2.44 0.02 

การบริหาร

จดัการ 

นอกเมือง 1.25 3.00 2.49 0.10 1.10 3.00 2.38 0.05 0.78 2.97 2.44 0.05 

ในเมือง 1.75 3.00 2.46 0.09 1.67 2.97 2.37 0.05 0.11 2.63 2.46 0.04 

 การจดัการ

เรียนการสอน 

นอกเมือง 1.00 3.00 2.17 0.20 0.56 3.00 2.10 0.21 0.60 3.00 2.43 0.08 

 ในเมือง 1.00 3.00 2.21 0.18 0.88 3.00 2.10 0.17 0.60 3.00 2.37 0.08 

 ภาพรวมทัง้

สามด้าน 

นอกเมือง 1.23 3.00 2.31 0.08 1.10 2.90 2.21 0.06 1.47 2.85 2.45 0.04 

 ในเมือง 1.60 2.93 2.31 0.06 1.48 2.86 2.19 0.06 0.77 2.82 2.42 0.03 
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ตาราง 18 (ตอ่) 
 

ภาค ด้าน ที่ตัง้ 2547  2552  2557  
MIN MAX M CV MIN MAX M CV MIN MAX M CV 

 

ใต้ 

ผลการจดั

การศกึษา 

นอกเมือง 1.60 3.00 2.24 0.04 1.45 2.58 2.17 0.02 1.92 2.76 2.49 0.04 

ในเมือง 2.00 2.60 2.31 0.08 1.88 2.37 2.21 0.03 2.02 2.69 2.47 0.02 

การบริหาร

จดัการ 

นอกเมือง 1.50 3.00 2.32 0.11 1.79 2.94 2.38 0.06 2.07 2.63 2.51 0.06 

ในเมือง 1.75 2.75 2.44 0.16 2.08 2.82 2.33 0.05 1.89 2.63 2.47 0.01 

การจดัการ

เรียนการสอน 

นอกเมือง 1.00 3.00 2.17 0.11 0.63 2.75 2.13 0.13 0.90 3.00 2.44 0.45 

ในเมือง 2.00 3.00 2.11 0.21 1.50 2.75 2.26 0.17 0.60 2.70 2.33 0.09 

 ภาพรวมทัง้

สามด้าน 

นอกเมือง 1.37 3.00 2.24 0.02 1.54 2.70 2.23 0.05 1.81 2.78 2.48 0.13 

ในเมือง 2.12 2.58 2.29 0.09 1.82 2.54 2.27 0.05 1.50 2.64 2.42 0.02 

ตะวนั 

ออก 

ผลการจดั

การศกึษา 

นอกเมือง 1.60 2.80 2.25 0.01 1.58 2.56 2.14 0.02 2.06 2.75 2.47 0.01 

ในเมือง 2.20 2.40 2.33 0.06 2.00 2.24 2.16 0.05 2.44 2.62 2.54 0.02 

การบริหาร

จดัการ 

นอกเมือง 1.25 3.00 2.39 0.06 1.67 2.93 2.40 0.04 1.97 2.63 2.41 0.00 

ในเมือง 2.50 3.00 2.75 0.21 2.29 2.68 2.48 0.06 2.60 2.63 2.62 0.03 

การจดัการ

เรียนการสอน 

นอกเมือง 1.00 3.00 2.14 0.33 0.66 2.75 2.16 0.05 1.50 3.00 2.43 0.03 

ในเมือง 2.00 3.00 2.67 0.21 1.82 2.19 2.06 0.15 2.40 2.70 2.50 0.09 

ภาพรวมทัง้

สามด้าน 

นอกเมือง 1.62 2.93 2.26 0.04 1.30 2.71 2.23 0.01 1.95 2.72 2.43 0.01 

ในเมือง 2.38 2.80 2.58 0.09 2.16 2.37 2.23 0.06 2.49 2.64 2.55 0.03 

ตะวนั 

ตก 

ผลการจดั

การศกึษา 

นอกเมือง 1.60 2.80 2.19 0.07 1.69 2.50 2.08 0.03 1.64 2.75 2.48 0.02 

ในเมือง 2.00 2.80 2.36 0.07 1.93 2.62 2.15 0.03 2.24 2.80 2.55 0.03 

การบริหาร

จดัการ 

นอกเมือง 1.75 3.00 2.49 0.15 1.65 2.80 2.35 0.04 2.15 2.63 2.48 0.02 

ในเมือง 2.00 3.00 2.57 0.13 1.99 2.82 2.34 0.04 2.22 2.63 2.50 0.02 

การจดัการ

เรียนการสอน 

นอกเมือง 1.00 3.00 2.13 0.21 1.13 2.63 2.09 0.23 1.80 3.00 2.48 0.09 

ในเมือง 2.00 3.00 2.28 0.27 1.31 2.57 1.98 0.14 1.80 3.00 2.55 0.06 

ภาพรวมทัง้

สามด้าน 

นอกเมือง 1.58 2.93 2.27 0.07 1.50 2.50 2.17 0.05 1.96 2.74 2.48 0.02 

ในเมือง 2.00 2.93 2.40 0.10 1.78 2.62 2.16 0.04 2.09 2.78 2.53  0.02 
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จากตาราง 18 คะแนนเฉล่ีย คะแนนต ่าสดุ และคะแนนสูงสุดของผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกในแต่ละด้าน และภาพรวมสถานศึกษา จ าแนกตามภาค พบว่า สถานศึกษาท่ีได้รับการ
ประเมินในชว่งระยะเวลาท่ีเป็นปีท่ี 4 ของการประเมิน พบวา่  

ภาคเหนือ มีผลการประเมินเฉล่ียในปี พ.ศ. 2547 ด้านการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศกึษาท่ีตัง้อยูใ่นเมืองสงูท่ีสดุ (M = 2.60 , CV = 0.11) โดยมีผลการประเมินเฉล่ียในปี พ.ศ. 2552 ใน
ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัของสถานศกึษาท่ีตัง้อยู่นอกเมืองต ่าสดุ (M = 2.07 , 
CV =  0.00) และเม่ือพิจารณาภาพรวมของทัง้ 3 ด้าน พบว่า ในปี พ.ศ. 2547 มีผลการประเมินเฉล่ียของ
สถานศกึษาท่ีตัง้อยูใ่นเมืองสงูสดุเชน่เดียวกนั (M = 2.47 , CV = 0.05)  

ภาคกลาง มีผลการประเมินเฉล่ียในปี  พ.ศ. 2547 ด้านการบริหารจัดการของ
สถานศกึษาท่ีตัง้อยูใ่นเมืองสงูท่ีสดุ (M = 2.72 , CV = 0.11) โดยมีผลการประเมินเฉล่ียในปี พ.ศ. 2552 ใน
ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัของสถานศกึษาท่ีตัง้อยู่นอกเมืองต ่าสดุ (M = 2.09 , 
CV = 0.23) และเม่ือพิจารณาภาพรวมของทัง้ 3 ด้าน พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 มีผลการประเมินเฉล่ีย
ของสถานศกึษาท่ีตัง้อยูใ่นเมืองสงูสดุ (M = 2.57 , CV = 0.02)  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีผลการประเมินเฉล่ียในปี พ.ศ. 2547 ด้านการบริหารจดัการ
ของสถานศกึษาท่ีตัง้อยู่นอกเมืองสูงท่ีสดุ (M = 2.49 , CV =  0.10 ) โดยมีผลการประเมินเฉล่ียในปี พ.ศ. 
2552 ในด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัของสถานศึกษาท่ีตัง้อยู่ทัง้ในเมืองและ 
นอกเมืองต ่าสดุ (M = 2.10 , CV =  0.21) และเม่ือพิจารณาภาพรวมของทัง้ 3 ด้าน พบวา่ ในปี พ.ศ. 2557 
มีผลการประเมินเฉล่ียของสถานศกึษาท่ีตัง้อยูน่อกเมืองสงูสดุ (M = 2.45 , CV = 0.04)  

ภาคใต้  มีผลการประเมินเฉล่ียในปี  พ.ศ. 2557 ด้านผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ี ตั ง้อยู่ นอกเมื องสู งท่ี สุ ด (M = 2.49 , CV = 0.04) โดยมี ผลการประเมิ นเฉล่ี ย 
ในปี พ.ศ. 2547 ในด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัของสถานศึกษาท่ีตัง้อยู่ทัง้ใน
เมืองต ่าสดุ (M = 2.11 , CV = 0.21) และเม่ือพิจารณาภาพรวมของทัง้ 3 ด้าน พบวา่ ในปี พ.ศ. 2557 มีผล
การประเมินเฉล่ียของสถานศกึษาท่ีตัง้อยูน่อกเมืองสงูสดุ (M = 2.48 , CV = 0.13)  

ภาคตะวันออก มีผลการประเมินเฉล่ียในปี พ.ศ. 2547 ด้านการบริหารจัดการของ
สถานศกึษาท่ีตัง้อยูใ่นเมืองสงูท่ีสดุ (M = 2.75 , CV = 0.21) โดยมีผลการประเมินเฉล่ียในปี พ.ศ. 2552 ใน
ด้านผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีตัง้อยู่นอกเมืองและในปี พ.ศ. 2547 ด้านการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัของสถานศึกษาท่ีตัง้อยู่นอกเมืองต ่าสุดเท่ากัน (M = 2.14, CV = 0.02 และ 
M = 2.14 , CV = 0.33 ตามล าดบั) และเม่ือพิจารณาภาพรวมของทัง้ 3 ด้าน พบว่า ในปี พ.ศ. 2547 มีผล
การประเมินเฉล่ียของสถานศกึษาท่ีตัง้อยูใ่นเมืองสงูสดุ (M = 2.58 , CV = 0.09)  
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ภาคตะวันตก มีผลการประเมินเฉล่ียในปี พ.ศ. 2547 ด้านการบริหารจัดการของ
สถานศกึษาท่ีตัง้อยูใ่นเมืองสงูท่ีสดุ (M = 2.57 , CV = 0.13) โดยมีผลการประเมินเฉล่ียในปี พ.ศ. 2552 ใน
ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัของสถานศึกษาท่ีตัง้อยู่ในเมืองต ่าสุด (M = 1.98 , 
CV = 0.14) และเม่ือพิจารณาภาพรวมของมาตรฐานทัง้ 3 ด้าน พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 มีผลการประเมิน
เฉล่ียของสถานศกึษาท่ีตัง้อยูใ่นเมืองสงูสดุ (M = 2.53 , CV = 0.02)  
 
ตาราง 19 คะแนนเฉล่ีย คะแนนต ่าสดุ และคะแนนสงูสดุของผลการประเมินคณุภาพภายนอกจ าแนกตาม
ท่ีตัง้ในเมือง/นอกเมือง 
 

ที่ตัง้ ด้าน 
2547 2552 2557 

MIN MAX M CV MIN MAX M CV MIN MAX M CV 
นอก
เมือง 

ผลการจดั
การศกึษา 

1.20 3.00 2.27 0.06 1.40 2.74 2.14 0.04 1.41 2.94 2.48 0.02 

การบริหาร
จดัการ 

1.25 3.00 2.47 0.10 1.10 3.00 2.38 0.05 0.78 2.97 2.44 0.03 

การจดัการ
เรียนการสอน 

1.00 3.00 2.16 0.18 0.56 3.00 2.10 0.17 0.60 3.00 2.43 0.08 

ภาพรวมทัง้
สามด้าน 

1.23 3.00 2.30 0.07 1.10 2.90 2.21 0.06 1.43 2.85 2.45 0.03 

ในเมือง ผลการจดั
การศกึษา 

1.40 2.80 2.28 0.07 1.54 2.69 2.13 0.04 1.53 2.85 2.47 0.03 

การบริหาร
จดัการ 

1.75 3.00 2.51 0.11 1.34 3.00 2.38 0.06 0.11 2.63 2.46 0.05 

การจดัการ
เรียนการสอน 

1.00 3.00 2.25 0.21 0.88 3.00 2.12 0.20 0.60 3.00 2.42 0.10 

ภาพรวมทัง้
สามด้าน 

1.60 2.93 2.35 0.07 1.39 2.86 2.21 0.06 0.77 2.82 2.45 0.04 

 

จากตาราง 19 คะแนนเฉล่ีย คะแนนต ่าสดุ และคะแนนสูงสุดของผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกจ าแนกตามเขตท่ีตัง้ในเมือง/นอกเมือง พบว่า สถานศึกษาท่ีตัง้อยู่นอกเมืองมีค่าเฉล่ียผลการ
ประเมิ นคุณ ภาพภายนอกในด้ านผลการจัดการศึ กษาสู งสุ ดในปี  พ .ศ. 2557 (M = 2.48,  
CV = 0.02) ด้านการบริหารจดัการ มีคา่เฉลี่ยสงูสดุในปี พ.ศ. 2547 (M = 2.47, CV = 0.10) และ
ด้านการจัดการเรียนการสอนสูงสุดใน ปี 2557 (M = 2.43, CV = 0.08) สถานศึกษาท่ีตัง้อยู่เขตในเมือง 
มีค่าเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านผลการจัดการศึกษาสูงสุดในปี พ.ศ. 2557 (M = 2.47,  
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CV = 0.03) ด้านการบริหารจัดการ มีค่าเฉล่ียสูงสุดในปี พ.ศ. 2547 (M = 2.51 , CV = 0.11) ส่วนด้าน 
การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั สงูสดุในปี พ.ศ. 2557 (M = 2.42 , CV =  0.10) 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินคณุภาพการศกึษาในแตล่ะปีการศกึษา พบว่า ปี 
พ.ศ. 2547 สถานศึกษาท่ีตัง้อยู่ทัง้นอกเมืองและในเมือง มีค่าเฉล่ียด้านการบริหารจัดการสูงสุด  
(M = 2.47, CV = 0.10  และ M = 2.51 , CV = 0.11 ตามล าดบั ) ปี พ.ศ. 2552 สถานศกึษาที่ตัง้อยู่ทัง้
ในเมืองและนอกเมือง มีค่าเฉล่ียด้านการบริหารจัดการสูงสุดเท่ากัน (M = 2.38 , CV = 0.05 และ  
M = 2.38 , CV = 0.06 ตามล าดับ) ส่วนปี พ.ศ. 2557 สถานศึกษาท่ีตัง้อยู่ทัง้นอกเมืองและในเมือง  
มีค่าเฉล่ียสูงสุดในด้านผลการจัดการศึกษา (M = 2.48, CV =  0.02  และ M = 2.47, CV = 0.03 
ตามล าดบั) 

 
ตาราง 20 คะแนนเฉล่ีย คะแนนต ่าสดุ และคะแนนสงูสดุของผลการประเมินคณุภาพภายนอกจ าแนกตาม
ขนาด 
 
ขนาด ด้าน พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2557 

MIN MAX M CV MIN MAX M CV MIN MAX M CV 

เลก็ 

ผลการจดั
การศกึษา 

1.40 3.00 2.27 0.06 1.40 2.71 2.14 0.04 1.41 2.94 2.48 0.02 

การบริหาร
จดัการ 

1.25 3.00 2.45 0.10 1.10 3.00 2.36 0.05 0.11 2.63 2.43 0.04 

การจดัการ
เรียนการสอน 

1.00 3.00 2.15 0.17 0.56 3.00 2.08 0.18 0.60 3.00 2.42 0.09 

ภาพรวมทัง้
สามด้าน 

1.37 3.00 2.29 0.06 1.10 2.83 2.19 0.06 0.77 2.84 2.44 0.03 

กลาง 

ผลการจดั
การศกึษา 

1.20 3.00 2.25 0.07 1.51 2.74 2.16 0.04 2.11 2.92 2.49 0.02 

การบริหาร
จดัการ 

1.25 3.00 2.58 0.10 1.76 3.00 2.48 0.04 2.00 2.97 2.50 0.02 

การจดัการ
เรียนการสอน 

1.00 3.00 2.27 0.21 1.31 3.00 2.21 0.13 1.80 3.00 2.48 0.05 

ภาพรวมทัง้
สามด้าน 

1.23 3.00 2.37 0.08 1.55 2.90 2.28 0.04 2.04 2.85 2.49 0.01 

 
 
 



  201 

ตาราง 20 (ตอ่) 
 
ขนาด ด้าน พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2557 

MIN MAX M CV MIN MAX M CV MIN MAX M CV 

ใหญ่ 

ผลการจดั
การศกึษา 

1.60 2.80 2.33 0.06 1.92 2.48 2.19 0.02 2.32 2.61 2.48 0.01 

การบริหาร
จดัการ 

2.00 3.00 2.71 0.07 2.23 2.92 2.53 0.03 2.45 2.63 2.58 0.00 

การจดัการ
เรียนการสอน 

2.00 3.00 2.39 0.25 1.79 2.83 2.36 0.06 2.40 3.00 2.53 0.03 

ภาพรวมทัง้
สามด้าน 

2.00 2.87 2.48 0.07 2.06 2.74 2.36 0.03 2.41 2.69 2.53 0.01 

ใหญ่ 
พิเศษ 

ผลการจดั
การศกึษา 

2.00 2.80 2.44 0.08 2.15 2.66 2.39 0.03 2.38 2.77 2.61 0.01 

การบริหาร
จดัการ 

1.40 3.00 2.27 0.03 1.40 2.71 2.14 0.03 1.41 2.94 2.48 0.01 

การจดัการ
เรียนการสอน 

1.25 3.00 2.45 0.16 1.10 3.00 2.36 0.06 0.11 2.63 2.43 0.06 

ภาพรวมทัง้
สามด้าน 

1.00 3.00 2.15 0.05 0.56 3.00 2.08 0.03 0.60 3.00 2.42 0.01 

 

จากตาราง 20  คะแนนเฉล่ีย คะแนนต ่าสุด และคะแนนสงูสดุของผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกจ าแนกตามขนาด พบวา่  

สถานศึกษาขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2547 และ ปี พ.ศ. 2552 มีผลการประเมินเฉล่ีย ด้านการ
บริหารจัดการสูงสุด (M = 2.45 , CV = 0.10 และ M = 2.36 , CV =  0.04 ตามล าดับ ) ในขณะท่ี 
ปี พ.ศ. 2557 มีผลการประเมินเฉล่ีย ด้านผลการจดัการศึกษาสูงสดุ (M = 2.48 , CV = 0.02) ส่วนผลการ
ประเมินเฉล่ียในภาพรวมทัง้สามด้านสงูสดุ ในปี พ.ศ. 2557 (M = 2.44 , CV = 0.03) 

สถานศึกษาขนาดกลาง ปี พ.ศ. 2547 ปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2557 มีผลการประเมิน
เฉล่ีย ด้านการบริหารจัดการสูงสุด (M = 2.58 , CV = 0.10   M = 2.48 , CV =  0.04  และ M 2.50 ,  
CV = 0.02  ตามล าดับ ) ส่วนผลการประเมินเฉล่ียในภาพรวมทัง้สามด้านสูงสุด ในปี พ.ศ. 2557  
(M = 2.49 , CV =  0.01) 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2547 ปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2557 มีผลการประเมิน
เฉล่ีย ด้านการบริหารจัดการสูงสุด (M = 2.71 , CV = 0.07   M = 2.53  , CV =  0.03 และ M= 2.58 ,  
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CV = 0.00 ตามล าดับ) ส่วนผลการประเมินเฉล่ียในภาพรวมทัง้สามด้านสูงสุด ในปี พ.ศ. 2557  
(M = 2.53 , CV =  0.01) 

สถานศกึษาขนาดใหญ่พิเศษ ปี พ.ศ. 2547 มีผลการประเมินเฉล่ียด้านการจดัการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัสูงสุด (M = 2.45 , CV = 0.16) ในขณะท่ีปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ. 2557 
มีผลการประเมินเฉล่ีย ด้านผลการจัดการศึกษาสูงสุด (M = 2.39 , CV = 0.03 และ M = 2.61 ,  
CV = 0.01) ส่วนผลการประเมินเฉล่ียในภาพรวมทัง้สามด้านสูงสุด ในปี พ.ศ. 2557 (M = 2.42 ,  
CV = 0.01) 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษาท่ี
ได้รับการประเมินในแต่ละรอบ (ปี พ.ศ.) จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาจากผลการ
ประเมินเฉลี่ยในภาพรวมทัง้สามด้าน พบว่า ทัง้ 3 รอบการประเมิน คือ ในปี พ.ศ. 2547 ปี พ.ศ. 2552 
และ ปี พ.ศ. 2557 สถานศึกษาขนาดใหญ่  มีผลการประเมินเฉล่ียในภาพรวมทัง้สามด้านสูงสุด  
(M = 2.48 , CV = 0.07     , M = 2.36 , CV = 0.03  และ M = 2.53 , CV = 0.01  ตามล าดบั) รองลงมาคือ 
สถานศึกษาขนาดกลาง (M = 2.37 , CV = 0.08 , M = 2.28 , CV =  0.04 และ M = 2.49 , CV =  0.01  
ตามล าดับ) ส่วนสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีผลการประเมินเฉล่ียในภาพรวมทัง้สามด้านต ่าสุด  
(M = 2.15 , CV = 0.05 , M = 2.08 , CV =  0.03 และ M= 2.42 , CV = 0.01 ตามล าดบั)  

2.2 วิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  
ผลการวิจัยในตอนนี ้เป็นผลการศึกษาโมเดลโค้งพัฒนาการของผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  1) โมเดลโค้งพัฒนาการของผลการ
ประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศกึษาท่ีไม่มีตวัแปรร่วมมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
2) โมเดลโค้งพฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศกึษาท่ีมีตวัแปรร่วมมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  และ 3) ตัวแปรร่วมมีผลต่ออัตราการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศกึษา ผู้วิจยัน าเสนอผลการประเมินตามล าดบั ดงันี ้
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2.2.1) โมเดลโค้งพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาที่ไม่มีตัวแปรร่วม 

(1) โมเดลโค้งพฒันาการผลการประเมินคณุภายนอกด้านผลการจดัการศกึษา 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 24 โมเดลโค้งพฒันาการผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านผลการจดัการศกึษา 
ท่ีไมมี่ตวัแปรร่วม  
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 (2) โมเดลโค้งพฒันาการผลการประเมินคณุภายนอกด้านการบริหารจดัการ 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 25 โมเดลโค้งพฒันาการผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านการบริหารจดัการ 
ท่ีไมมี่ตวัแปรร่วม  
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(3) โมเดลโค้งพฒันาการผลการประเมินคณุภายนอกด้านการจดัการเรียนการสอน 
 

 
 

ภาพประกอบ 26 โมเดลโค้งพฒันาการผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านการจดัการเรียน 
การสอนท่ีไมมี่ตวัแปรร่วม 
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(4) โมเดลโค้งพฒันาการผลการประเมินคณุภายนอกภาพรวมมาตรฐานทัง้สามด้าน 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 27 โมเดลโค้งพฒันาการผลการประเมินคณุภาพภายนอกในภาพรวมมาตรฐาน 
ทัง้สามด้านท่ีไมมี่ตวัแปรร่วม  
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ตาราง 21 ดชันีวดัความกลมกลืนของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์คะแนนพฒันาการของคะแนนการ
ประเมินคณุภาพภายนอกท่ีไมมี่ตวัแปรร่วม 
 

ด้าน 
คา่เฉลีย่ 

ris 
ดชันีวดัความกลมกลนืของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

Initial Slope 2 df p RMSEA SRMR CFI TLI 

ผลการจดั
การศกึษา 

2.276 0.106 -.251*** 76.094 3 0.000*** 0.000 0.000 1.000 1.000 

การบริหาร
จดัการ 

2.428 -0.016 -.660*** 87.858 3 0.000*** 0.000 0.000 1.000 1.000 

การจดัการเรียน
การสอน 

2.232 0.130 -.626*** 62.150 3 0.000*** 0.000 0.000 1.000 1.000 

ภาพรวม 
ทัง้สามด้าน 

2.301 0.074 -.455*** 133.455 3 0.000*** 0.000 0.000 1.000 1.000 

 
* P<.05,  ** p<.01,  ***p<.001 

 

จากตาราง 21  ดชันีวดัความกลมกลืนของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์คะแนนพฒันาการ
ของการประเมินคณุภาพภายนอกกรณีท่ีไมมี่ตวัแปรร่วม พบวา่ ด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนเร่ิมต้น
และอัตราคะแนนพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านผลการจัดการศึกษา ด้านการ
บริหารจดัการ ด้านการจดัการเรียนการสอน และภาพรวมทัง้สามด้าน มีคะแนนเร่ิมต้นสมัพนัธ์ทางลบกบั
กบัอตัราคะแนนพฒันาการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าความสมัพนัธ์เท่ากับ -.251 ,  
-.660,  -.626 และ -.455 ตามล าดบั แสดงวา่คะแนนเร่ิมต้นสงูกวา่อตัราคะแนนพฒันาการจงึท าให้คะแนน
เร่ิมต้นมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัอตัราคะแนนพฒันาการ  

เม่ือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านผลการจัดการศึกษา พบว่า  
มีคะแนนเร่ิมต้น (Initial) เท่ากับ 2.276 มีอัตราพัฒนาการ (Slope) เท่ากับ 0.106 อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 แสดงวา่ คะแนนผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านคณุภาพการจดัการศกึษาปีเร่ิมต้น
คือปี พ.ศ. 2547 มีคา่เฉล่ียร้อยละ 2.276 และมีอตัราคะแนนพฒันาการถึงปี พ.ศ. 2557 เฉล่ียเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 0.110 ต่อรอบการประเมิน แสดงว่า คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านคุณภาพการจัด
การศกึษาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 – 2557 มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เมื่อพิจารณาความกลมกลืนของโมเดลกับ
ข้อมูลเชิงประจกัษ์ พบว่า โมเดลพฒันาการของคะแนนผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านผลการจดั

การศึกษากรณีไม่มีตวัแปรร่วมมีคา่ไค - สแควร์ (2) เท่ากบั 76.094 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 3 โดยค่า
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ไค - สแควร์ (2) มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 แสดงว่าโมเดลยงัไมก่ลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ แต่
เม่ือพิจารณาคา่รากก าลงัสองเฉล่ียของเศษมาตรฐาน SRMR เท่ากบั 0.000 คา่รากก าลงัสองเฉล่ียของคา่
ความคลาดเคล่ือนในการประมาณ RMSEA เท่ากับ 0.000 ทัง้สองค่ามีค่าน้อยกว่า .05 แสดงว่าโมเดลมี
ความสอดคล้องกลมกลืนในระดบัดีมาก โดยมีคา่ดชันีวดัระดบัความสอดคล้องเปรียบเทียบ CFI เท่ากับ 
1.000 และคา่ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมไม่อิงเกณฑ์ TLI เท่ากบั 1.000 แสดงว่า โมเดลพฒันาการของ
คะแนนผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านผลการจดัการศกึษาท่ีไม่มีตวัแปรร่วมมีความสอดคล้องกบั
ข้อมลูเชิงประจกัษ์  

ด้านการบริหารจัดการ มีคะแนนเร่ิมต้น เท่ากับ 2.428 มีอัตราพัฒนาการ เท่ากับ  
- 0.016 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่า คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้าน
คณุภาพการจดัการศึกษาปีเร่ิมต้นคือปี พ.ศ. 2547 มีค่าเฉล่ียร้อย 2.428 และมีอตัราคะแนนพฒันาการ
ถึงปี พ.ศ. 2557 เฉล่ียลดลงร้อยละ 0.016 ตอ่รอบการประเมิน แสดงวา่คะแนนผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกด้านการบริหารจัดการ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 – 2557 มีแนวโน้มลดลง เม่ือพิจารณาความ
กลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ พบว่า โมเดลพฒันาการของคะแนนผลการประเมินคณุภาพ

ภายนอกด้านการจดัการเรียนการสอนกรณีไม่มีตวัแปรร่วมมีคา่ไค - สแควร์ (2) เท่ากบั 87.858 คา่องศา

อิสระ (df) เท่ากับ 3 โดยค่าไค - สแควร์ (2) มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่าโมเดลยังไม่
กลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ แตเ่ม่ือพิจารณาคา่รากก าลงัสองเฉล่ียของเศษมาตรฐาน SRMR เท่ากับ 
0.000 คา่รากก าลงัสองเฉล่ียของคา่ความคลาดเคล่ือนในการประมาณ RMSEA เท่ากบั 0.000 ทัง้สองค่า
มีคา่น้อยกว่า .05 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนในระดบัดีมาก โดยมีคา่ดชันีวดัระดบัความ
สอดคล้องเปรียบเทียบ CFI เท่ากบั 1.000 และคา่ดชันีวดัระดบัความเหมาะสมไม่อิงเกณฑ์ TLI เท่ากับ 
1.000 แสดงว่า โมเดลพัฒนาการของคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการจดั 
การเรียนการสอนท่ีไมมี่ตวัแปรร่วมมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ด้านการจัดการเรียนการสอน มีคะแนนเร่ิมต้น เท่ากับ 2.232 มีอัตราพัฒนาการ เท่ากับ 
0.130 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่า คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ด้านคุณภาพการจดัการเรียนการสอนปีเร่ิมต้นคือปี พ.ศ. 2547 มีคา่เฉล่ียร้อย 2.232 และมีอตัราคะแนน
พฒันาการถึงปี พ.ศ. 2557 เฉล่ียเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.130 ตอ่รอบการประเมิน แสดงวา่คะแนนผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกด้านการจัดการเรียนการสอน ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 – 2557 มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ เม่ือ
พิจารณาความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลพัฒนาการของคะแนนผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกด้านการบริหารจัดการกรณีไม่มีตัวแปรร่วมมีค่าไค - สแควร์ (2) เท่ากับ 

62.150 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 3 โดยค่าไค - สแควร์ (2) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่า
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โมเดลยงัไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ แต่เมื่อพิจารณาค่ารากก าลงัสองเฉลี่ยของเศษ
มาตรฐาน  SRMR เท่ากับ 0.000 ค่ารากก าลังสองเฉล่ียของค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ 
RMSEA เท่ากับ 0.000 ทัง้สองค่ามีค่าน้อยกว่า .05 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนในระดบั 
ดีมาก โดยมีคา่ดชันีวดัระดบัความสอดคล้องเปรียบเทียบ CFI เท่ากบั 1.000 และค่าดชันีวดัระดบัความ
เหมาะสมไม่อิงเกณฑ์ TLI เท่ากับ 1.000 แสดงว่า โมเดลพฒันาการของคะแนนผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกด้านการบริหารจดัการท่ีไมมี่ตวัแปรร่วมมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ในภาพรวมมาตรฐานทัง้สามด้าน มีคะแนนเร่ิมต้น เท่ากับ 2.301 มีอัตราพัฒนาการ 
เท่ากับ 0.074 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า คะแนนผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในภาพรวมทัง้สามด้าน ปีเร่ิมต้นคือปี พ.ศ. 2547 มีค่าเฉล่ียร้อย 2.301 และมีอัตราคะแนน
พัฒนาการถึงปี  พ.ศ. 2557 เฉล่ียเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.074 ต่อรอบการประเมิน แสดงว่าคะแนนผล 
การประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมทัง้สามด้าน ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 – 2557 มีแนวโน้มเพิ่มขึน้  
เม่ือพิจารณาความกลมกลืนของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ พบวา่ โมเดลพฒันาการของคะแนนผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมทัง้สามด้านกรณีไม่มีตัวแปรร่วมมีค่าไค - สแควร์ (2) เท่ากับ 

133.455 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากบั 3 โดยค่าไค - สแควร์ (2) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่า
โมเดลยงัไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ แต่เม่ือพิจารณาค่ารากก าลังสองเฉล่ียของเศษมาตรฐาน 
SRMR เท่ากับ 0.000 ค่ารากก าลังสองเฉล่ียของค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ RMSEA เท่ากับ 
0.000 ทัง้สองคา่มีคา่น้อยกว่า .05 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนในระดบัดีมาก โดยมี
ค ่าดชันีวดัระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ CFI เท่ากับ 1.000 และค่าดัชนีวัดระดับความ
เหมาะสมไม่อิงเกณฑ์ TLI เท่ากบั 1.000 แสดงว่า โมเดลพฒันาการของคะแนนผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกในภาพรวมทัง้สามด้านท่ีไมมี่ตวัแปรร่วมมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

2.2.2 วิเคราะห์โมเดลโค้งพัฒนาการของคะแนนผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่มีตัวแปรร่วม  

ในตอนนีผู้้ วิจัยได้น าเสนอโมเดลโค้งพัฒนาการของคะแนนผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกท่ีมีตวัแปรร่วมของสถานศกึษา ได้แก่ 1) ภาค จ านวน 6 ภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก 2) ท่ีตัง้ในเมือง/นอกเมือง และ 3) 
ขนาดของสถานศึกษา 4 ขนาด ประกอบด้วย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ 
ทัง้นีโ้ดยก าหนดให้ภาคกลาง สถานศึกษาท่ีตัง้ในเมือง และสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เป็น
ตวัแปรเปรียบ ผลจากการวิเคราะห์ มีรายละเอียด ดงันี  ้
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(1) โมเดลโค้งพฒันาการผลการประเมินคณุภายนอกด้านผลการจดัการศกึษา 
 

 
 

ภาพประกอบ 28 โมเดลโค้งคะแนนพฒันาการผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านผลการจดัการศกึษาท่ี
มีตวัแปรร่วม 
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ตาราง 22 ดชันีวดัความกลมกลืนของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์คะแนนพฒันาการของคะแนนด้านผล
การจดัการศกึษาท่ีมีตวัแปรร่วม 
 

ดชันีวดัความ
กลมกลนื 

ตวัแปรร่วม 
Initial Slope 

𝔟 𝛽 S.E. Z p 𝔟 𝛽 S.E. Z p 

2   = 24.763 EAST -0.462 -0.023 0.068 -0.339 0.735 -0.873 -0.068 0.082 -0.830 0.406 

df  = 9 NORTH -1.711 -0.125 0.080 -1.563 0.118 -0.569 -0.064 0.089 -0.721 0.471 
p = 0.003*** NORTH EAST  0.131 0.019 0.094 0.199 0.842 -0.975 -0.215 0.124 -1.734 0.083 
RMSEA =0.030 SOUTH -0.463 -0.036 0.076 -0.467 0.641 -0.019 -0.002 0.089 -0.025 0.980 
SRMR = 0.012 CENTRAL - - - - - - - - - - 
CFI = 0.886 WEST -2.654 -0.165 0.080 -2.061 0.039* 0.890 0.086 0.086 0.991 0.322 
TLI = 0.621 RURAL -0.112 -0.011 0.062 -0.180 0.857 0.770 0.120 0.080 1.506 0.132 

 URBAN - - - - - - - - - - 
 SMALL -8.133 -0.926 0.318 -2.909 0.004** -1.258 -0.222 0.302 -0.734 0.463 
 MEDIUM -8.412 -0.906 0.308 -2.943 0.003** -0.586 -0.098 0.288 -0.339 0.734 
 LARGE -5.256 -0.177 0.103 -1.717 0.086 -2.586 -0.135 0.118 -1.140 0.254 

 EXTRA LARGE - - - - - - - - - - 

 
* P<.05,  ** p<.01,  ***p<.001 

 

จากตาราง 22 ดชันีวดัความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมลูเชิงประจกัษ์คะแนนพฒันาการ
ของคะแนนการประเมินคณุภาพภายนอกด้านผลการจดัการศึกษาท่ีมีตวัแปรร่วม จากผลการวิเคราะห์
ข้อมลู พบวา่ โมเดลพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านผลการจัดการศึกษาท่ี

มีตวัแปรร่วม มีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ กล่าวคือ มีคา่ไค - สแควร์ (2) เท่ากบั 

24.763 คา่องศาอิสระ (df) เท่ากบั 9 โดยคา่ไค - สแควร์ (2) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่า
โมเดลยงัไม่กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ แต่เม่ือพิจารณาค่ารากก าลังสองเฉล่ียของเศษมาตรฐาน 
SRMR เท่ากับ 0.012 ค่ารากก าลังสองเฉล่ียของค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ RMSEA เท่ากับ 
0.030 ทัง้สองค่ามีค่าน้อยกว่า .05 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนในระดบัดีมาก โดยมีค่า
ดัชนีวัดระดบัความสอดคล้องเปรียบเทียบ CFI เท่ากับ 0.886 และค่าดชันีวดัระดบัความเหมาะสม
ไม่อิงเกณฑ์ TLI เท่ากับ 0.621 แสดงว่า โมเดลพัฒนาการของคะแนนผลการประเมินคุณภาพ



  212 

ภายนอกด้านผลการจัดการศึกษาท่ีมีตวัแปรร่วมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์อยู่ในระดบั
ยอมรับได้  

เม่ือพิจารณาตวัแปรภาค พบว่า คะแนนเร่ิมต้น ของผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้าน

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาภาคตะวนัออก  (b = -0.462,  𝛽 = -0.023, p = 0.735) ภาคเหนือ   

(b = -1.711,  𝛽 = -0.125 p = 0.118) และภาคใต้ (b = -0.463,  𝛽 = -0.036, p = 0.641) มีค่าคะแนน
เร่ิมต้น ต ่ากว่าภาคกลางซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนภาคตะวนัตก  

(b = -2.654,   β = -0.165, p = 0.039) มีค่าคะแนนเร่ิมต้น  ต ่ ากว่าภาคกลางซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิง 
อย่ างมี นั ยส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ  .05 ในขณ ะท่ี ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ (b = 0.131, 

𝛽 = 0.019, p = 0.842) มีคะแนนเร่ิมต้นสงูกว่าภาคกลางซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิต ิ
ท่ีระดับ .05 โดยสรุปได้ว่าทัง้ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  
มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านผลการจดัการศึกษาเร่ิมต้น ทุกภาคไม่แตกต่างกัน 
และไม่แตกต่างกันกับภาคกลางท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิง ยกเว้นภาคตะวันตกท่ีมีคะแนนผลการประเมิน
คณุภาพภายนอกด้านผลการจดัการศกึษาเร่ิมต้นแตกตา่งกนักบัภาคกลางท่ีเป็นกลุม่อ้างอิง  

เม่ือพิจารณาอัตราคะแนนพัฒนาการ (Slope) ของผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
ด้านผลการจัดการศึกษา เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 2557 ของสถานศึกษาในภาค

ตะวันออก (b = -0.873,  𝛽 = -0.068, p = 0.406) ภาคเหนือ (b = -0.569,  𝛽 = -0.064, p = 0.471)  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (b = -0.975,  𝛽 = -0.215, p = 0.083) และภาคใต้ (b = -0.019,  𝛽 = -0.002,  
p = 0.980) คา่อตัราคะแนนพฒันาการด้านผลการจดัการศกึษาต ่ากวา่ภาคกลางซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่าง

ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในขณะท่ีภาคตะวนัตก (b = 0.890,  𝛽 = 0.086, p = 0.322) มีอตัรา
คะแนนพฒันาการสงูกว่าภาคกลางซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงให้
เห็นว่าตวัแปรภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีคะแนนเร่ิมต้นของผลการ
ประเมินคณุภาพภายนอกด้านผลการจดัการศึกษาและอตัราคะแนนพัฒนาการ เม่ือระยะเวลาผ่านไป
จากปี พ.ศ. 2547 – 2557 ของทุกภาคไม่แตกต่างกัน และไม่แตกต่างกันกับภาคกลางท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิง
เช่นเดียวกนั ยกเว้นภาคตะวนัตกท่ีมีผลคะแนนเร่ิมต้น ของผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านผลการ
จดัการศกึษาต ่ากวา่ภาคกลาง 

เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีตัง้เขตในเมือง/เขตนอกเมือง พบว่า คะแนนเร่ิมต้นผลการประเมิน
คุณ ภาพภายนอกด้ านผลการจัดการศึ กษาของสถานศึ กษาเขตนอกเมื อง  (b = -0.112, 

𝛽 = -0.011, p = 0.857) มีค่าคะแนนเร่ิมต้นต ่ากว่าสถานศึกษาท่ีอยู่เขตในเมืองท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่าง
ไม่ มี นั ยส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ  .05 และเม่ื อพิ จารณ าอัตราคะแนนพัฒนาการ (Slope)  
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เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 2557 ของสถานศึกษาเขตนอกเมือง (b = 0.770,  𝛽 = 0.120,  
p = 0.132) มีอตัราคะแนนพฒันาการแตกต่างจากสถานศึกษาเขตในเมืองซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เช่นเดียวกัน แสดงว่า สถานศกึษาเขตนอกเมืองและเขตในเมืองมีคะแนน
เร่ิมต้น ผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านผลการจัดการศึกษาและอัตราคะแนนพัฒนาการผล 
การประเมินคณุภาพภายนอกด้านผลการจดัการศกึษาไมแ่ตกตา่งกนั  

เม่ือพิจารณาตวัแปรขนาดของสถานศึกษา พบว่า คะแนนเร่ิมต้นผลการประเมินคณุภาพ

ภายนอกด้านผลการจัดการศึ กษาของสถานศึกษาขนาดเล็ ก  (b = -8.133,  𝛽 = -0.926,  

p = 0.004***) และขนาดกลาง (b =-8.412,  𝛽 = -0.906, p = 0.003***) มี ค่ าคะแนนเร่ิมต้นผล 
การประเมินคุณภาพภายนอกด้านผลการจดัการศกึษาต ่ากว่าสถานศกึษาขนาดใหญ่พิเศษซึ่งเป็นกลุ่ม
อ้างอิงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนเร่ิมต้นต ่ากว่าขนาดใหญ่พิเศษคิดเป็นผล
การประเมินของสถานศึกษาขนาดเล็ก ร้อยละ 9.440 ขนาดกลาง ร้อยละ 9.606 และขนาดใหญ่ ร้อยละ 

6.413 สถานศึกษาขนาดใหญ่  (b = -5.256,  𝛽 = -0.177, p = 0.0.086) ท่ี มี ค่าคะแนนเร่ิมต้นผล 
การประเมินคุณภาพภายนอกด้านผลการจัดการศึกษาต ่ากว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษซึ่ง
เป็นกลุ่มอ้างอิงอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสรุปได้วา่สถานศกึษาขนาดเล็ก และขนาด
กลาง มีคะแนนผลการประเมินเร่ิมต้นผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านผลการจดัการศึกษา 
ต ่ากว่าผลการประเมินเร่ิมต้นของสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิง โดยเม่ือพิจารณาใน
แตล่ะขนาด พบวา่ สถานศึกษาขนาดกลางมีค่าคะแนนเร่ิมต้นต่างกับขนาดใหญ่พิเศษมากท่ีสุด 
รองลงมาคือขนาดเล็ก ส่วนขนาดใหญ่มีคะแนนผลการประเมินเร่ิมต้น ผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกด้านผลการจดัการศึกษาไม่แตกต่างกัน  เม่ือพิจารณาอัตราคะแนนพัฒนาการผลการ

ประเมินคณุภาพภายนอกด้านผลการจดัการศกึษาของสถานศกึษาขนาดเล็ก  (b = -1.258,  𝛽 = -0.222, 

p = 0.463) ขน าดกล าง  (b = -0.586,  𝛽 = -0.098, p = 0.734) แ ล ะขน าด ให ญ่  (b = -2.586,  

 𝛽 = -0.135, p = 0.254) ค่าอัตราคะแนนพัฒนาการ ต ่ากว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษซึ่งเป็นกลุ่ม
อ้างอิงอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสรุปได้ว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 2557 มีอตัราคะแนนพฒันาการ ไม่แตกต่าง
กนัทัง้สามขนาด และไม่แตกตา่งกนักบัสถานศกึษาขนาดใหญ่พิเศษท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิงด้วย ดงันัน้ เม่ือ
พิจารณาในภาพรวมของขนาดสถานศกึษาจะเห็นได้ว่าสถานศกึษาขนาดเล็ก และขนาดกลางมีคา่คะแนน
เร่ิมต้น ผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านผลการจดัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั แตส่ถานศกึษาทกุขนาดมี
อตัราคะแนนพฒันาการไมแ่ตกตา่งกนั  
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(2) โมเดลโค้งพฒันาการผลการประเมินคณุภายนอกด้านการบริหารจดัการ 
 

 
 

ภาพประกอบ 29 โมเดลโค้งพฒันาการผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านการบริหารจดัการ 
ท่ีมีตวัแปรร่วม 
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ตาราง 23 ดชันีวดัความกลมกลืนของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์คะแนนพฒันาการของคะแนน 
 การประเมินคณุภาพภายนอกด้านการบริหารจดัการท่ีมีตวัแปรร่วม 
 

ดชันีวดัความ
กลมกลนื 

ตวัแปร
ร่วม 

Initial Slope 
𝔟 𝛽 S.E. Z p 𝔟 𝛽 S.E. Z p 

2 = 35.148 EAST -1.857 -0.069 0.050 -1.392 0.164 0.723 0.069 0.097 0.708 0.479 

df  = 9 NORTH -3.076 -0.166 0.057 -2.902 0.004** 0.765 0.106 0.111 0.957 0.339 
p = 0.0001*** NORTH EAST -0.632 -0.067 0.068 -0.975 0.330 0.547 0.148 0.142 1.048 0.295 
RMSEA =0.038 SOUTH -4.530 -0.258 0.061 -4.216 0.000*** 4.412 0.645 0.272 2.370 0.018 
SRMR = 0.012 CENTRAL - - - - - - - - - - 
CFI = 0.932 WEST -1.025 -0.047 0.052 -0.906 0.365 1.066 0.126 0.110 1.146 0.252 
TLI = 0.774 RURAL -0.037 -0.003 0.045 -0.062 0.951 -0.318 -0.061 0.089 -0.685 0.494 

 URBAN - - - - - - - - - - 
 SMALL -14.613 -1.232 0.224 -5.491 0.000*** 1.189 0.257 0.363 0.709 0.478 
 MEDIUM -10.355 -0.825 0.198 -4.178 0.000*** 1.190 0.244 0.351 0.695 0.487 
 LARGE -7.090 -0.177 0.072 -2.444 0.015* 2.074 0.133 0.142 0.934 0.350 

 EXTRA LARGE - - - - - - - - - - 

* P<.05,  ** p<.01,  ***p<.001 
 

จากตาราง 23 ดชันีวดัความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมลูเชิงประจกัษ์คะแนนพฒันาการ
ของคะแนนการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการบริหารจัดการท่ีมีตวัแปรร่วม จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า โมเดลพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการบริหารจัดการท่ีมี  

ตัวแปรร่วม มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กล่าวคือ มีค่าไค - สแควร์ (2)  เท่ากับ 35.148  

ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 9 โดยค่าไค - สแควร์ (2) มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่าโมเดล 
ยงัไม่กลมกลืนกบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ แตเ่ม่ือพิจารณาคา่รากก าลงัสองเฉล่ียของเศษมาตรฐาน (SRMR) 
เท่ากับ 0.012 ค่ารากก าลงัสองเฉล่ียของค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.038 
ทัง้สองค่ามีค่าน้อยกว่า .05 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนในระดบัดีมาก (Very good fit)  
โดยมีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ CFI เท่ากับ 0.932 และค่าดัชนีวัดระดับความ
เหมาะสมไม่อิงเกณฑ์ TLI เท่ากับ 0.774 แสดงว่า โมเดลพฒันาการของคะแนนผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกด้านการบริหารจัดการที่มีตวัแปรร่วมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ใน
ระดบัยอมรับได้  



  216 

เม่ือพิจารณาตวัแปรภาค พบว่า คะแนนเร่ิมต้น ของผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษาภาคตะวันออก (b = -1.857,  𝛽 = -0.069,  

p = 0.164) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (b = -0.632,  𝛽 = -0.067, p = 0.330) และภาคตะวันตก  

(b = -1.025,  β = -0.047, p = 0.365) มีคา่คะแนนเร่ิมต้น ต ่ากว่าภาคกลางซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่างไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเว้นภาคเหนือ (b = -3.076,  𝛽 = -0.166, p = 0.004**) และภาคใต้  

(b = -4.530,  𝛽 = -0.258, p = 0.000***) มีคะแนนเร่ิมต้นต ่ากว่าภาคกลางซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่าง 
มีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 โดยสรุปได้ว่าทัง้ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
ตะวนัตก มีคะแนนผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านการบริหารจดัการเร่ิมต้น ไม่แตกต่างกัน และ 
ไม่แตกตา่งกนักบัภาคกลางท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิง แตภ่าคเหนือและภาคใต้มีคะแนนผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกด้านการบริหารจดัการเร่ิมต้น แตกตา่งจากภาคกลางท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิง โดยมีอตัราคะแนนเร่ิมต้น 
ต ่ากว่าภาคกลางคิดเป็นร้อยละ 3.076 และ ร้อยละ 4.994 ตามล าดับ เม่ือพิจารณาอัตราคะแนน
พฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านการบริหารจดัการ เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 

2547 – 2557 ของสถานศึกษาในภาคตะวันออก (b = 0.723,  𝛽 = 0.069, p = 0.479) ภาคเหนือ  

(b = 0.765,  𝛽 = 0.106, p = 0.339) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (b = 0.547,  𝛽 = 0.148, p = 0.295) 

และภาคตะวันตก (b = 1.066,  𝛽 = 0.126, p = 0.252) ค่าอัตราคะแนนพัฒนาการด้านการบริหาร
จ ัดการส ูงกว ่าภ าคกลางซึ ่ง เป็นกลุ ่มอ้างอ ิงอย ่างไม ่ม ีน ัยส าคญั ทางสถิต ิที ่ระดบั  .05  

ส่วนภาคใต้ (b = 4.412,  𝛽 = 0.645, p = 0.018) มีอตัราคะแนนพฒันาการสูงกว่าภาคกลาง
ซึ่งเป็นกลุม่อ้างอิงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ีระดบั .05 เชน่เดียวกนั โดยมีอตัราคะแนนพัฒนาการสงู
กว่าภาคกลางคิดเป็นร้อยละ 4.412 แสดงให้เห็นว่าตวัแปรภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และภาคตะวนัตก มีคะแนนเร่ิมต้น ของผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านการบริหารจดัการและอตัรา
คะแนนพฒันาการ เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 2557 ไม่แตกต่างกนั และไม่แตกต่างกันกับ
ภาคกลางท่ีเป็นกลุม่อ้างอิงเชน่เดียวกนั ภาคเหนือ มีคะแนนเร่ิมต้น ของผลการประเมินคณุภาพภายนอก
ด้านการบริหารจดัการแตกต่างกัน แต่อตัราคะแนนพฒันาการ เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 
2557 ไม่แตกต่างกัน ส่วนภาคใต้ มีคะแนนเร่ิมต้นของผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านการบริหาร
จดัการ และอตัราคะแนนพฒันาการ เม่ือระยะเวลาผา่นไปจากปี พ.ศ. 2547 – 2557 แตกตา่งกนั 

เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีตัง้เขตในเมือง/เขตนอกเมือง พบว่า คะแนนเร่ิมต้น ผลการประเมิน

คุณ ภาพภายนอกด้ านการบ ริหารจัดการของสถานศึ กษาเขตนอกเมื อง  (b = -0.037,   

𝛽 = -0.003, p = 0.951) มีค่าคะแนนเร่ิมต้น ต ่ากว่าสถานศกึษาท่ีอยู่เขตในเมืองท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่าง
ไมมี่นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาอตัราคะแนนพฒันาการ เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี 
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พ.ศ. 2547 – 2557 ของสถานศึกษาเขตนอกเมือง (b = -0.318,  𝛽 = -0.061, p = 0.494) มีอตัราคะแนน
พัฒนาการต ่ากว่าสถานศึกษาเขตในเมืองซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เช่นเดียวกัน แสดงว่า สถานศึกษาเขตนอกเมืองและเขตในเมืองมีคะแนนเร่ิมต้น
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการบริหารจัดการและอัตราคะแนนพัฒนาการผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกด้านการบริหารจัดการไม่แตกต่างกัน  

เม่ือพิจารณาตวัแปรขนาดของสถานศกึษา พบว่า คะแนนเร่ิมต้น ผลการประเมินคณุภาพ

ภายนอกด้ านการบ ริหารจั ดการของสถานศึ กษาขนาดเล็ ก   (b = -14.613,  𝛽 = -1.232,  

p = 0.000***) ขนาดกลาง (b = -10.355,  𝛽 = -0.825, p = 0.000***) และขนาดใหญ่  (b = -7.090,  

𝛽 = -0.177,p = 0.015*) มีคา่คะแนนเร่ิมต้น ผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านการบริหารจดัการ ต ่า
กว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนน
เร่ิมต้นต ่ากว่าขนาดใหญ่พิเศษคิดเป็นผลการประเมินของสถานศึกษาขนาดเล็ก ร้อยละ  
14.613 ขนาดกลาง  ร้อยละ 10.355 และขนาดใหญ่  ร้อยละ 7.090 โดยสรุปได้ว่าสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีคะแนนผลการประเมินเร่ิมต้น ผลการประเมินคณุภาพภายนอก
ด้านการบริหารจดัการต ่ากว่าผลการประเมินเร่ิมต้นของสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิง  
โดยเม่ือพิจารณาในแตล่ะขนาด พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าคะแนนเร่ิมต้นต่างกับขนาดใหญ่
พิเศษมากที่ส ุด รองลงมาคือขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามล าดับ เม่ือพิจารณาอัตราคะแนน
พัฒนาการ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษาขนาดเล็ก   

(b = 1.189,  𝛽 = 0.257, p = 0.478) ขนาดกลาง (b = 1.190,  𝛽 = 0.244, p = 0.487) และขนาดใหญ่ 

(b = 2.074,  𝛽 = 0.133, p = 0.350) คา่อตัราคะแนนพฒันาการ สูงกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสรุปได้ว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก  
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 2557 มีอัตราคะแนนพัฒนาการ  
ไม่แตกต่างกันทัง้สามขนาด และไม ่แตกต ่า งก ันก ับสถานศ ึกษาขนาดใหญ ่พ ิเศษ ที ่เป็น  
กลุ่มอ้างอิงด้วย ดังนัน้ เมื่อพิจารณาในภาพรวมของขนาดสถานศึกษาจะเห็นได้ว่าสถานศึกษา 
ทกุขนาดมีค่าคะแนนเร่ิมต้น ผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านการบริหารจดัการท่ีแตกตา่งกนั แต่มี
อตัราคะแนนพฒันาการ ไมแ่ตกตา่งกนั  
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3) โมเดลโค้งพฒันาการผลการประเมินคณุภายนอกด้านการจดัการเรียนการสอน 
 

 
 

ภาพประกอบ 30 โมเดลโค้งพฒันาการผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านการจดัการเรียนการสอน 
ท่ีมีตวัแปรร่วม 
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ตาราง 24 ดชันีวดัความกลมกลืนของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์คะแนนพฒันาการของคะแนนการ
ประเมินคณุภาพภายนอกด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีมีตวัแปรร่วม 
 

ดชันีวดัความ
กลมกลนื 

ตวัแปร
ร่วม 

Initial Slope 
𝔟 𝛽 S.E. Z p 𝔟 𝛽 S.E. Z p 

2 = 16.969 EAST 0.365 0.016 0.045 0.357 0.721 -0.682 -0.055 0.068 -0.808 0.419 
df  = 9 NORTH -0.180 -0.012 0.050 -0.235 0.815 -1.058 -0.124 0.078 -1.597 0.110 
p = 0.0492 NORTH EAST 0.564 0.071 0.063 1.132 0.258 -0.879 -0.201 0.101 -1.998 0.046* 
RMSEA =0.021 SOUTH 0.619 0.042 0.051 0.828 0.408 -0.430 -0.053 0.076 -0.701 0.483 
SRMR = 0.012 CENTRAL - - - - - - - - - - 
CFI = 0.959 WEST -0.701 -0.039 0.048 -0.808 0.419 0.464 0.046 0.071 0.653 0.514 
TLI = 0.863 RURAL -1.006 -0.090 0.043 -2.104 0.035* 0.805 0.130 0.067 1.953 0.051 

 URBAN - - - - - - - - - - 
 SMALL -10.241 -1.032 0.204 -5.049 0.000*** -0.589 -0.108 0.250 -0.430 0.667 
 MEDIUM -8.069 -0.769 0.184 -4.181 0.000*** -0.624 -0.108 0.242 -0.444 0.657 
 LARGE -5.797 -0.173 0.067 -2.596 0.009** -0.352 -0.019 0.095 -0.201 0.841 

 EXTRA LARGE - - - - - - - - - - 

 
* p<.05,  ** p<.01,  ***p<.001 

 

จากตาราง 24 ดชันีวดัความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมลูเชิงประจกัษ์คะแนนพฒันาการ
ของคะแนนการประเมิ นคุณภาพภายนอกด้ านการจัดการเรียนการสอนท่ี มี ตัวแปรร่วม  
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า โมเดลพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการจัด 

การเรียนการสอนท่ีมีตวัแปรร่วม มีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ กล่าวคือ มีคา่ไค - สแควร์ (2 ) 

เท่ากับ 16.969 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 9 โดยค่าไค - สแควร์ (2) มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ และเม่ือพิจารณาค่ารากก าลงัสองเฉล่ียของ
เศษมาตรฐาน (SRMR) เท่ากับ 0.012 ค่ารากก าลงัสองเฉล่ียของค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ 
(RMSEA) เท่ากบั 0.021 ทัง้สองค่ามีคา่น้อยกว่า .05 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนในระดบั 
ดีมาก โดยมีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ CFI เท่ากับ 0.959 และค่าดัชนีวัดระดับ 
ความเหมาะสมไม่อิงเกณฑ์ TLI เท่ากับ 0.863 แสดงว่า โมเดลพัฒนาการของคะแนนผลการประเมิน
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คณุภาพภายนอกด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีมีตวัแปรร่วมมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์อยู่
ในระดบัดีมาก  

เมื่อพิจารณาตวัแปรภาค พบว่า คะแนนเร่ิมต้น ของผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาภาคตะวันออก  (b = 0.365,  𝛽 = 0.016,  

p = 0.721) ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ (b = 0.564,  𝛽 = 0.071, p = 0.258) ภาคใต้  (b = 0.619,  

𝛽 = 0.042, p = 0.408) มีค่าคะแนนเร่ิมต้น สูงกว่าภาคกลางซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่างไม่มีนัยส าคัญ 

ทางสถิติ ท่ี ระดับ .05 ส่ วนภาคเหนือ (b = -0.180,  𝛽 = -0.012, p = 0.815) และภาคตะวันตก  

(b = -0.701, 𝛽  = -0.039, p = 0.419) มีคะแนนเร่ิมต้นต ่ากว่าภาคกลางซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสรุปได้ว่าทัง้ ภาคตะวนัออก ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
และภาคตะวนัตก มีคะแนนผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านการจัดการเรียนการสอนเร่ิมต้น 
ทุกภาคไม่แตกต่างกัน และไม่แตกต่างกันกบัภาคกลางท่ีเป็นกลุม่อ้างอิง เม่ือพิจารณาอตัราคะแนน
พฒันาการ ของผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านผลการจดัการศึกษา เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี 

พ.ศ. 2547 – 2557 ของสถานศึกษาในภาคตะวนัออก (b = -0.682,  𝛽 = -0.055, p = 0.419) ภาคเหนือ 

(b = -1.058,  𝛽 = -0.124, p = 0.110) และภาคใต้ (b = -0.430,  𝛽 = -0.053, p = 0.483) มีค ่า
อตัราคะแนนพฒันาการด้านผลการจดัการศึกษาต ่ากว่าภาคกลางซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่างไม่มี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนภาคตะวนัตก (b = 0.464,  𝛽 = 0.046, p = 0.514) มีอตัราคะแนน
พัฒนาการสูงกว่าภาคกลางซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ในขณะท่ี  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (b = -0.879,  𝛽 = -0.201, p = 0.046*)มีค่าอตัราคะแนนพฒันาการด้านผล
การจดัการศกึษาต ่ากว่าภาคกลางซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  แสดงให้เห็น
ว่าตวัแปรภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวนัตก มีคะแนนเร่ิมต้น ของผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกด้านผลการจัดการศึกษาและอัตราคะแนนพัฒนาการ เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี  
พ.ศ. 2547 – 2557 ทกุภาคไมแ่ตกตา่งกนั และไมแ่ตกตา่งกนักบัภาคกาลางท่ีเป็นกลุม่อ้างอิงเชน่เดียวกนั 
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คะแนนเร่ิมต้น ของผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านผลการจัด
การศึกษาและอัตราคะแนนพัฒนาการ เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 2557 ทุกภาค 
ไม ่แตกต ่างก ัน  และไม ่แตกต ่างก ันก ับภาคกาลางที ่เป็นกลุ ่ม อ้างอิงเช่นเดียวกัน ยกเว้น  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีอตัราคะแนนพฒันาการ ต ่ากวา่ภาคกลาง 

เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีตัง้เขตในเมือง/เขตนอกเมือง พบว่า คะแนนเร่ิมต้น ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเขตนอกเมือง  (b = -1.006,  

 𝛽 = -0.090, p = 0.035*) มีคา่คะแนนเร่ิมต้น ต ่ากว่าสถานศกึษาท่ีอยู่เขตในเมืองท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิง
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อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนเร่ิมต้นต ่ากวา่สถานศกึษาท่ีอยู่เขตในเมืองคิดเป็นผล
การประเมินของสถานศึกษาเขตนอกเมืองร้อยละ 1.006 และเม่ือพิจารณาอัตราคะแนนพัฒนาการ  

เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 2557 ของสถานศึกษาเขตนอกเมือง (b = 0.805,  𝛽 = 0.130,  
p = 0.051) มีอตัราคะแนนพฒันาการแตกต่างจากสถานศึกษาเขตในเมืองซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เช่นเดียวกัน แสดงว่า สถานศกึษาเขตนอกเมืองและเขตในเมืองมีคะแนน
เร่ิมต้น ผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน โดยสถานศึกษา 
ที่อยู่เขตนอกเมืองมีค่าคะแนนเร่ิมต้นด้านการจัดการเรียนการสอนต ่ากว่าสถานศึกษาที่อยู่
เขตในเมือง แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 2557 สถานศกึษาที่ตัง้อยู่เขตในเมือง
และเขตนอกเมืองมีอัตราคะแนนพัฒนาการผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการจัดการเรียน 
การสอนไมแ่ตกตา่งกนั  

เม่ือพิจารณาตวัแปรขนาดของสถานศกึษา พบว่า คะแนนเร่ิมต้น ผลการประเมินคณุภาพ

ภายนอกด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาขนาดเล็ก  (b = -10.241,  𝛽 = -1.032,  

p = 0.000***) ขนาดกลาง (b = -8.069,  𝛽 = -0.769, p = 0.000***) และขนาดใหญ่  (b = -5.797, 

 𝛽 = -0.173, p = 0.009**) มีคา่คะแนนเร่ิมต้น ผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านการจดัการเรียน
การสอนต ่ากว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยมีคะแนนเร่ิมต้นต ่ากว่าขนาดใหญ่พิเศษคิดเป็นผลการประเมินของสถานศึกษาขนาดเล็ก ร้อยละ 
10.241 ขนาดกลาง ร้อยละ 8.069 และขนาดใหญ่ ร้อยละ 5.797 โดยสรุปได้ว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีคะแนนผลการประเมินเร่ิมต้น ผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านการ
จดัการเรียนการสอนต ่ากว่าผลการประเมินเร่ิมต้นของสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษท่ี เป็นกลุ่ม
อ้างอิง โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละขนาด พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าคะแนนเร่ิมต้น  
ต่างกับขนาดใหญ่พิเศษมากท่ีสุด รองลงมาคือขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามล าดบั เม่ือพิจารณา
อตัราคะแนนพัฒนาการ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการจัดการเรียนการสอนของ

สถานศึกษาขนาดเล็ก  (b = -0.589,  𝛽 = -0.108, p = 0.667) ขนาดกลาง (b = -0.624,  𝛽 = -0.108, 

p = 0.667) และขนาดใหญ่ (b = -0.352,  𝛽 = -0.019, p = 0.841) ค่าอัตราคะแนนพัฒนาการ ต ่ากว่า
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสรุปได้ว่า 
สถานศกึษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 2557 มีอตัรา
คะแนนพฒันาการ ไม่แตกตา่งกนัทัง้สามขนาด และไม่แตกตา่งกนักบัสถานศกึษาขนาดใหญ่พิเศษท่ีเป็น
กลุม่อ้างอิงด้วย ดงันัน้ เม่ือพิจารณาในภาพรวมของขนาดสถานศกึษาจะเห็นได้ว่าสถานศกึษาทกุขนาดมี
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ค่าคะแนนเร่ิมต้น ผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน แต่เม่ือ
ระยะเวลาผา่นไปจากปี พ.ศ. 2547 – 2557 มีอตัราคะแนนพฒันาการ ไมแ่ตกตา่งกนั  
 

4) โมเดลโค้งพฒันาการผลการประเมินคณุภายนอกในภาพรวมสามด้าน 
 

 
 

ภาพประกอบ 31 โมเดลโค้งพฒันาการผลการประเมินคณุภาพภายนอกในภาพรวมสามด้าน 
ท่ีมีตวัแปรร่วม 
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ตาราง 25 ดชันีวดัความกลมกลืนของโมเดลกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์คะแนนพฒันาการของคะแนนการ
ประเมินคณุภาพภายนอกในภาพรวมสามด้านท่ีมีตวัแปรร่วม 
 

ดชันีวดัความ
กลมกลนื 

ตวัแปรร่วม Initial Slope 
𝔟 𝛽 S.E. Z p 𝔟 𝛽 S.E. Z p 

2   = 18.918 EAST -0.964 -0.035 0.051 -0.681 0.496 0.038 0.004 0.101 0.037 0.970 
df  = 9 NORTH -2.189 -0.114 0.057 -2.007 0.045* -0.269 -0.039 0.112 -0.347 0.729 
p = 0.0259 NORTH EAST 0.122 0.012 0.070 0.179 0.858 -0.567 -0.160 0.157 -1.021 0.307 
RMSEA =0.024 SOUTH -2.422 -0.133 0.058 -2.300 0.021* 2.048 0.312 0.181 1.723 0.085 
SRMR = 0.010 CENTRAL - - - - - - - - - - 
CFI = 0.970 WEST -2.052 -0.091 0.054 -1.679 0.093 1.411 0.174 0.132 1.316 0.188 
TLI = 0.900 RURAL -0.632 -0.046 0.046 -0.979 0.328 0.597 0.119 0.107 1.113 0.266 

 URBAN - - - - - - - - - - 
 SMALL -15.751 -1.282 0.228 -5.629 0.000*** 0.121 0.027 0.376 0.072 0.942 
 MEDIUM -12.463 -0.960 0.206 -4.662 0.000*** 0.043 0.009 0.363 0.025 0.980 
 LARGE -8.373 -0.201 0.074 -2.710 0.007** -0.393 -0.026 0.143 -0.183 0.855 

 EXTRA LARGE - - - - - - - - - - 

 
* p<.05,  ** p<.01,  ***p<.001 

 

จากตาราง 25 ดชันีวดัความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมลูเชิงประจกัษ์คะแนนพฒันาการ
ของคะแนนการประเมินคณุภาพภายนอกภาพรวมสามด้านท่ีมีตวัแปรร่วม จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่า โมเดลพฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอกภาพรวมสามด้านท่ีมีตวัแปรร่วม มีความ

กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กล่าวคือ มีค่าไค - สแควร์ (2  ) เท่ากับ 18.918 ค่าองศาอิสระ (df) 

เท่ากบั 9 โดยคา่ไค - สแควร์ (2) ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจกัษ์ และเม่ือพิจารณาคา่รากก าลงัสองเฉล่ียของเศษมาตรฐาน (SRMR) เท่ากบั 0.010 ค่า
รากก าลังสองเฉล่ียของค่าความคลาดเคล่ือนในการประมาณ (RMSEA) เท่ากับ 0.024 ทัง้สองค่ามีค่า
น้อยกว่า .05 แสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนในระดบัดีมาก โดยมีค่าดชันีวดั ระดบั
ความสอดคล้องเปรียบเทียบ CFI เท่ากับ .970 และค่าดชันีวัดระดบัความเหมาะสมไม่อิงเกณฑ์ TLI 
เท่ากับ .900 แสดงว่า โมเดลพัฒนาการของคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอกภาพรวม
สามด้านท่ีมีตวัแปรร่วมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในระดบัดีมาก  
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เม่ือพิจารณาตวัแปรภาค พบว่า คะแนนเร่ิมต้น ของผลการประเมินคณุภาพภายนอกของ

สถานศึ กษ าภ าคตะวัน ออก  (b = - 0.964,  𝛽 = - 0.035, p = 0.496) และภ าคตะวัน ตก  

(b = - 2.052, 𝛽 = - 0.091, p = 0.093) มีคะแนนเร่ิมต้นต ่ากว่าภาคกลางซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่าง

ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (b = 0.122,  𝛽 = 0.012, p = 0.858) มี
ค่าคะแนนเร่ิมต้น สูงกว่าภาคกลางซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 

เช่นเดียวกัน ในขณะท่ีภาคเหนือ  (b = - 2.189,  𝛽 = - 0.114, p = 0.045*) และภาคใต้  (b = - 2.422,   

𝛽 = - 0.133, p = 0.021*) มีคะแนนเร่ิมต้นต ่ากว่าภาคกลางซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีคะแนนเร่ิมต้นต ่ากว่าภาคกลางคิดเป็นผลการประเมินของสถานศึกษา
ภาคเหนือ ร้อยละ 2.189 และภาคใต้ ร้อยละ 2.422 โดยสรุปได้ว่า ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีคะแนนผลการประเมินคณุภาพภายนอกเร่ิมต้น ไมแ่ตกตา่งกนั สว่นภาคเหนือ 
และภาคใต้ มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอก เร่ิมต้น แตกต่างกัน โดยมีค่าเร่ิมต้นต ่ากว่า 
ภาคกลางท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิง เม่ือพิจารณาอตัราคะแนนพฒันาการ ของผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกด้านการจดัการเรียนการสอน  เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 2557 ของ

สถานศึกษาในภาคเหนือ (b = -0.269,  𝛽 = - 0.039,p = 0.729) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

(b = - 0.567, β = - 0.160, p = 0.307) มีอตัราคะแนนพฒันาการต ่ากว่าภาคกลางซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิง
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในขณะท่ีผลการประเมินของสถานศึกษาภาคตะวันออก  

(b = 0.038,  𝛽 = 0.004, p = 0.970) ภาคใต้ (b = 2.048,  𝛽 = 0.312, p = 0.085) และภาคตะวันตก  

(b = 1.411,  𝛽 = 0.174, p = 0.188) คา่อตัราคะแนนพฒันาการผลการประเมินคณุภาพภายนอกสงูกว่า
ภาคกลางซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยสรุปได้ว่าตัวแปรภาค  
มีอตัราพฒันาการคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอกไม่แตกต่างกัน ดังนัน้  แสดงให้เห็น
ว่าตัวแปรภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคใต้ และภาคตะวันตก  
มีคะแนนเร่ิมต้น และอัตราคะแนนพัฒนาการ เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 2557  
ไมแ่ตกตา่งกนั และไมแ่ตกตา่งกนักบัภาคกลางท่ีเป็นกลุม่อ้างอิงเชน่เดียวกนั  

เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีตัง้เขตในเมือง/เขตนอกเมือง พบว่า คะแนนเร่ิมต้นผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาเขตนอกเมือง (b = - 0.632,  𝛽 = - 0.046, p = 0.328) มีค่าคะแนน
เร่ิมต้น ต ่ากว่าสถานศึกษาท่ีอยู่เขตในเมืองท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
แสดงว่า คะแนนเร่ิมต้น ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศกึษาเขตนอกเมืองและเขตในเมือง
ไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาอัตราคะแนนพัฒนาการ เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 

2557 ของสถานศึกษาเขตนอกเมือง (b = 0.597,  𝛽 = 0.119, p = 0.266) มีอัตราคะแนนพัฒนาการ
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แตกต่างจากสถานศึกษาเขตในเมืองซึ่งเป็นกลุ่มอ้างอิงอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เช่นเดียวกัน แสดงว่า สถานศึกษาเขตนอกเมืองและเขตในเมืองมีคะแนนเร่ิมต้น และอัตราคะแนน
พฒันาการ  ผลการประเมินคณุภาพภายนอกไมแ่ตกตา่งกนั  

เม่ือพิจารณาตวัแปรขนาดของสถานศกึษา พบว่า คะแนนเร่ิมต้น ผลการประเมินคณุภาพ

ภายนอกของสถานศึกษาขนาดเล็ ก  (b = - 15.751,  𝛽 = - 1.282, p = 0.000***) ขนาดกลาง  

(b = - 12.463,  𝛽 = - 0.960, p = 0.000***) และขนาดใหญ่ (b = - 8.373,  𝛽 = - 0.201, p = 0.007**) มี
ค่าคะแนนเร่ิมต้น ผลการประเมินคุณภาพภายนอกต ่ากว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษซึ่งเป็นกลุ่ม
อ้างอิงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนนเร่ิมต้นต ่ากว่าขนาดใหญ่พิเศษคิดเป็นผลการ
ประเมินของสถานศึกษาขนาดเล็ก ร้อยละ 15.751 ขนาดกลาง ร้อยละ 12.463 และขนาดใหญ่ 
ร้อยละ 8.373 โดยสรุปได้ว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีคะแนนผล
การประเมินเร่ิมต้นผลการประเมินคณุภาพภายนอกต ่ากว่าผลการประเมินเร่ิมต้นของสถานศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิง โดยเม่ือพิจารณาในแต่ละขนาด พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กมีค่า
คะแนนเร่ิมต้นตา่งกบัขนาดใหญ่พิเศษมากท่ีสดุ รองลงมาคือขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามล าดบั เม่ือ
พิจารณาอัตราคะแนนพัฒนาการ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขนาดเล็ก   

(b = 0.121, 𝛽 = 0.027, p = 0.942) ขนาดกลาง (b = 0.043,  𝛽 = 0.009, p = 0.980) และขนาดใหญ่  

(b = - 0.393,  𝛽 = - 0.026, p = 0.855) คา่อตัราคะแนนพฒันาการ สงูกว่าสถานศกึษาขนาดใหญ่
พิเศษซึ ่งเป็นกลุ ่มอ้างอิงอย่างไม ่มีนยัส าคญัทางสถิต ิที ่ระดบั  .05 โดยสรุปได้ว่า สถานศึกษา 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 2557 มีอตัราคะแนน
พัฒนาการ ม่แตกต่างกันทัง้สามขนาด และไม่แตกต่างกันกับสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษท่ีเป็น 
กลุ่มอ้างอิงด้วย ดงันัน้ สรุปได้ว่าสถานศึกษาทุกขนาดมีค่าคะแนนเร่ิมต้น ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกแตกต่างกัน แต่เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 2557 กลบัมีอตัราคะแนนพัฒนาการ  
ไมแ่ตกตา่งกนั  

จากผลการวิเคราะห์พัฒนาการของผลการประเมินคณุภาพการศึกษาชนิดมีตวัแปรร่วม
ภาค ท่ีตัง้ และขนาดของสถานศกึษาข้างต้น ผู้วิจยัน าเสนอในรูปแบบกราฟแสดงการเปรียบเทียบโดยจาก
การศึกษาได้ก าหนดภาคกลาง สถานศึกษาท่ีตัง้ในเมือง และสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เป็นตวัแปร
เปรียบ โดยผลจากการศกึษาสรุป ดงันี ้
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1. สรุปผลการเปรียบเทียบคะแนนเร่ิมต้น 
1.1 ภาค  

 
 

ภาพประกอบ 32 แสดงคะแนนเร่ิมต้นผลการประเมินคณุภาพของแตล่ะภาคเทียบกบัภาคกลาง 
 

จากภาพประกอบ 32 สรุปได้ว่า ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไม่มีความ
แตกต่างกับภาคกลางในมาตรฐานทุกด้าน ภาคเหนือ มีความแตกต่างในมาตรฐานด้านการ
บริหารจดัการ และภาพรวมมาตรฐานทัง้สามด้าน ภาคใต้ มีความแตกตา่งด้านการบริหารจดัการ และ
ภาพรวมมาตรฐานทัง้สามด้าน สว่นภาคตะวนัตกมีความแตกตา่งในมาตรฐานด้านผลการจดัการศกึษา  

 

 
 

ภาพประกอบ 33 แสดงคะแนนเร่ิมต้นของสถานศกึษาท่ีตัง้อยู่นอกเมืองเทียบกบัในเมือง 
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จากภาพประกอบ 33 สรุปได้ว่า สถานศกึษาท่ีตัง้อยู่นอกเมืองมีคา่คะแนนผลการประเมิน
คณุภาพภายนอกเร่ิมต้นไมแ่ตกตา่งกบัสถานศกึษาท่ีอยูใ่นเมือง 

1.3 ขนาดของสถานศกึษา  

 

    

ภาพประกอบ 34 แสดงคะแนนเร่ิมต้นผลการประเมินคณุภาพของสถานศกึษาแตล่ะขนาด 
เทียบกบัขนาดใหญ่พิเศษ 

 
จากภาพประกอบ 34 สรุปได้ว่าสถานศกึษาทกุขนาดมีคา่คะแนนเร่ิมต้นแตกตา่งกบัขนาด

ใหญ่พิเศษในมาตรฐานทกุด้าน ยกเว้น ด้านผลการจดัการศกึษาของสถานศึกษาขนาดใหญ่ท่ีไมแ่ตกตา่ง
กบัสถานศกึษาขนาดใหญ่พิเศษ 
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2. สรุปผลการเปรียบเทียบคะแนนพฒันาการ 
 2.1 ภาค 

 

ภาพประกอบ 35 แสดงคะแนนพฒันาการผลการประเมินคณุภาพของแตล่ะภาคเทียบกบัภาคกลาง 
จากภาพประกอบ 35 สรุปได้ว่า ทุกภาคมีค่าคะแนนพัฒนาการผลการประเมินคณุภาพ

ภายนอกไมแ่ตกตา่งกบัภาคกลาง   
 2.2 ท่ีตัง้ 

 
ภาพประกอบ 36 แสดงคะแนนพฒันาการของสถานศกึษาท่ีตัง้อยูน่อกเมืองเทียบกบัในเมือง 

จากภาพประกอบ 36 สรุปได้ว่าสถานศึกษาท่ีตัง้อยู่นอกเมืองมีค่าคะแนนพัฒนาการผล
การประเมินคณุภาพภายนอกไมแ่ตกตา่งกบัสถานศกึษาท่ีอยูใ่นเมือง 
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 2.3 ท่ีตัง้ 

 
ภาพประกอบ 37 แสดงคะแนนพฒันาการผลการประเมินคณุภาพของสถานศกึษาแตล่ะขนาดเทียบกบั

ขนาดใหญ่พิเศษ 
จากภาพประกอบ 37 สรุปได้วา่สถานศกึษาทกุขนาดมีคา่คะแนนพฒันาการไมแ่ตกตา่งกบั

ขนาดใหญ่พิเศษในมาตรฐานทกุด้าน  
โดยสรุปจากผลการศกึษา จะเห็นได้วา่ตวัแปรร่วมภาค ท่ีตัง้ และขนาดขนองสถานศกึษา มี

ผลการประเมินค่าคะแนนเร่ิมต้น แตกต่างกันบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแปรขนาดของสถานศึกษา 
สถานศกึษาทกุขนาดมีคา่คะแนนเร่ิมต้นแตกตา่งกบัขนาดใหญ่พิเศษในมาตรฐานทกุด้าน ยกเว้น ด้านผล
การจดัการศกึษาของสถานศกึษาขนาดใหญ่ท่ีไมแ่ตกตา่ง แตเ่ม่ือพิจารณาอตัราคะแนนพฒันาการ พบว่า 
ในทกุตวัแปรร่วม ไมแ่ตกตา่งกนั  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผลการศึกษาด้วยวิธีการเชิงปริมาณขากระยะท่ี 1 ไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัในเร่ืองของคะแนนพัฒนาการ ตามสมมติฐานท่ีผู้ วิจัยตัง้ไว้ แต่ผู้ วิจัย
ยังคงมีความสงสยัขนาดของสถานศกึษายงัคงมีผลตอ่คณุภาพการศกึษา ตามผลท่ีพบจากผลการศกึษา
ค้นคว้าและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้ในการศึกษาโค้งพัฒนาการท่ีผู้ วิจยัด าเนินการในครัง้นี เ้ป็น
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินคณุภาพภายนอกเพียงสามครัง้ โอกาสท่ีพบการ
เปล่ียนแปลงของพัฒนาการผลการประเมินคณุภาพภายนอกอย่างมีนัยส าคญัจึงอาจจะเป็นไปได้ยาก  
อีกทัง้มีการปรับข้อมลูในเร่ืองจ านวนมาตรฐาน และปรับชว่งคะแนนการประเมิน ซึง่ผู้วิจยัเห็นว่าอาจจะ
เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้ผลคะแนนพฒันาการไม่แตกต่าง ดงันัน้ ในระยะท่ีสองการศึกษาเฉพาะ
กรณี (Multi-case study) เพ่ือท าความเข้าใจเชิงลึกสถานศกึษาท่ีมีผลคะแนนพฒันาการสงู ผู้วิจยัจึง
ยงัคงศกึษาตามขนาดของสถานศกึษา เพ่ือเป็นการตรวจสอบหรือน าข้อมลูจากผลการศกึษาเชิงคณุภาพ
มายืนยนักบัผลการศกึษาในระยะท่ี 1  
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาท าความเข้าใจเชิงลึกในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  

ในขัน้ตอนนี ้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจเชิงลึกในการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีมีพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกสูง เป็น
การศึกษาเฉพาะพหุกรณี (Multi-case study) เพ่ือตอบค าถามการวิจยัว่าสถานศึกษาท่ีมีระดบั
พัฒนาการคุณภาพสูงท่ีตัง้อยู่ในภาคท่ีแตกต่างกัน หรือในเมือง/นอกเมือง หรือสถานศึกษาท่ีมี
ขนาดท่ีต่างกัน มี รูปแบบและวิธีการด าเนินงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพภาย ในของ
สถานศกึษา เป็นอยา่งไร และมีปัจจยัอะไรบ้าง  

วิธีการด าเนินการโดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากระยะท่ี  1 เลือก
สถานศกึษาท่ีมีพฒันาการสงูท่ีตัง้อยู่ในแตล่ะภาคจ านวน 4 ภาค กระจายตามภาคละ 2 แห่ง และ
จ าแนกสถานศึกษาเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มสถานศึกษาท่ีตัง้อยู่นอกเมืองในแตล่ะภาคท่ีมีคะแนน
อัตราพัฒนาการผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับสูงจ านวนขนาดละ 1 แห่ง  
และ 2) สถานศึกษาท่ีตัง้อยู่ในเมืองในแต่ละภาคท่ีมีคะแนนอัตราพัฒนาการผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกในระดับสูง จ านวนขนาดละ 1 แห่ง เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ผู้ วิจัยด าเนินการโดยเร่ิมจากการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษาท่ีเลือกเป็น
กรณีศึกษา ก าหนดกรอบโครงสร้างของการสมัภาษณ์ ด าเนินการสมัภาษณ์ข้อมลูจากบุคลกรใน
สถานศึกษาด้วยตนเองทัง้ 8 แห่ง ผู้ ให้ข้อมูลหลกั ได้แก่ ผู้อ านวยการ ครูผู้ รับผิดชอบงานประกัน
คณุภาพการศกึษา หวัหน้ากลุม่สาระ/ครูผู้สอน กรรมการสถานศกึษา และผู้ปกครอง และวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ข้อมูล ซึ่งการก าหนดประเด็นในการสงัเคราะห์วิจยัเลือกใช้ทฤษฎีการบริหารจดัการใน
เชิงสมดลุ (Balanced Scorecard : BSC) เป็นกรอบในการสงัเคราะห์ สรุปผลการศกึษา ได้ดงันี ้

2.1 ข้อค้นพบเก่ียวกบัการก าหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจของสถานศกึษา 
จากการศึกษาข้อมูลเบื อ้งต้นของสถานศึกษากรณีศึกษาทัง้ 8 แห่ง สามารถ

สงัเคราะห์ข้อค้นพบท่ีส าคญัเก่ียวกบัการก าหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจของสถานศกึษา โดยสรุปได้
ดงัตาราง 26 
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ตาราง 26 การสงัเคราะห์ข้อค้นพบท่ีส าคญัจากวิสยัทศัน์ และพนัธกิจของสถานศกึษาท่ีมีระดบั
พฒันาการสงู 
 

ข้อค้นพบที่ส าคญั 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ 
ใน
เมือง 

นอก
เมือง 

ใน
เมือง 

นอก
เมือง 

ใน
เมือง 

นอก
เมือง 

ใน
เมือง 

นอก
เมือง 

วิสัยทัศน์ (Vision)         
1. มีการระบช่ืุอสถานศกึษาเจ้าของวิสยัทศัน์ /   / / / / / 

2. การก าหนดระยะเวลาของวิสยัทศัน์ /  /      

3. เน้นคณุภาพนกัเรียนตามมาตรฐาน/มุง่สู่
มาตรฐานสากล 

/  / /   / / 

4. ผู้ เรียนมีวินยั ใฝ่เรียนรู้ มีคณุธรรม   /   /  / / 

5. ความเป็นประชาธิปไตย  /   /    

6. เน้นกีฬา สขุภาพกาย สขุภาพจิตสมบรูณ์  /    /   

7. รักความเป็นไทย     /   / 

8. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี/ก้าวทัน
เทคโนโลยี 

/    / / / / 

9. การพฒันาบคุลากร /คณุภาพของบคุลากร / บริหาร
จดัการอยา่งเป็นระบบ 

/  /   /   

10. ยดึมัน่หลกัเศรษฐกิจพอเพียง /    / / / / 

11. เน้นการมีสว่นร่วม / / /      

12. การพฒันาสิง่แวดล้อม        / 

พันธกิจ (Mission)         

1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาได้สอดคล้องและ
ครอบคลมุวิสยัทศัน์ 

/ / / / / / / / 

2. ให้ความส าคญักบัการจดัระบบบริหารจดัการที่เอือ้ตอ่
การจดัการศกึษา 

/ /  /  / / / 

3. ให้ความส าคญักับผลการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดกับ
ผู้ เรียน 

/ / / / / / / / 

4. ให้โอกาสในการเรียนรู้และความเสมอภาคกับผู้ เรียน
ทกุคน 

/   /  /  / 

5. ให้ความส าคญักับการประสานงานและความร่วมมือ
ของผู้ เก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาทกุฝ่าย 

/ / /   / / / 
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จากตาราง 26 การสังเคราะห์ข้อค้นพบท่ีส าคัญจากวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถานศึกษาท่ีมีระดบัพฒันาการสงู พบว่า การก าหนดวิสยัทศัน์ สถานศึกษาส่วนใหญ่ มีการระบุ
ช่ือสถานศกึษาเจ้าของวิสยัทศัน์ เน้นคณุภาพนกัเรียนตามมาตรฐาน/มุ่งสูม่าตรฐานสากล ในขณะ
ท่ีการก าหนดพนัธกิจจะก าหนดแนวทางการพฒันาได้สอดคล้องและครอบคลุมวิสยัทศัน์ และให้
ความส าคญักบัผลการเรียนรู้ท่ีต้องการให้เกิดกบัผู้ เรียน รวมทัง้ให้ความส าคญักบัการประสานงาน
และความร่วมมือของผู้ เก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาทกุฝ่าย 

2.2 รูปแบบ/วิ ธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีประสบ
ความส าเร็จ   

การศึกษารูปแบบ/วิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีประสบ
ความส าเร็จ ผู้ วิจัยสรุปจากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ ครูผู้ สอน กรรมการสถานศึกษา และผู้ ปกครอง จาก
การศกึษาพหกุรณีสถานศกึษา จ านวน 8 แหง่ ผู้วิจยัจ าแนกการน าเสนอเป็น 2 สว่น ได้แก่ สว่นท่ี 1 
รูปแบบ/วิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จในมุมมองของ
สถานศึกษาทัง้ 8 แห่ง ส่วนท่ี 2 รูปแบบ/วิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ี
ประสบความส าเร็จในมมุมองของสถานศกึษาขนาดตา่ง ๆ จ าแนกตามทฤษฎีการบริหารจดัการใน
เชิงสมดลุ (Balanced Scorecard: BSC) และมีรายละเอียดดงันี ้

2.2.1 รูปแบบ/วิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีประสบ
ความส าเร็จในมุมมองของสถานศึกษา 

1) แนวคิด หลักการ หรือเทคนิคที่ท าให้การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาประสบความส าเร็จ 

จากการสมัภาษณ์ ผู้บริหารสถานศกึษา คณะครู กรรการสถานศกึษา และผู้ปกครองใน
สถานศกึษาท่ีมีผลการประเมินคณุภาพภายนอกมีพฒันาการท่ีสงู ถึงแม้วา่สถานศกึษาหลาย ๆ  แหง่จะมี
การเปล่ียนแปลง ผู้ บริหาร หรือมีการโยกย้ายต าแหน่งแล้ว แต่ในการด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จะมีการน าแนวคิด หลักการ หรือเทคนิคการท างานของผู้บริหารคนเดิมมาพัฒนาใช้อย่าง
ตอ่เน่ือง  

ทัง้นี ้โดยสรุปแนวคิด หลกัการหรือเทคนิคท่ีท าให้การประกนัคณุภาพภายใน
ของสถานศกึษาประสบความส าเร็จ มีดงันี ้

(1) การสร้างความตระหนกั 
(2) การมีสว่นร่วม 

(3) การวางแผนและการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ 
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(4) การน าผลการประเมินมาใช้ในการพฒันา 
(5) การได้รับการสนบัสนนุจากชมุชนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
(6) การมีความรับผิดชอบของบุคลากร ทุ่ มเทให้กับการปฏิบัติ งาน  

ใสใ่จและมีการตดิตามประสานงานอยา่งสม ่าเสมอ 
(7) การบริหารจดัการคนและงบประมาณให้เหมาะสมกบังาน 

(8) การก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนจากสว่นกลางระดบันโยบาย 
 

ตวัอยา่งความคดิเห็นจากการสมัภาษณ์ คือ 
    “…โรงเรียนเราได้สร้างความตระหนักให้คุณครูเห็นความส าคัญของการ
ประกนัคณุภาพภายใน ด าเนินการประกนัคณุภาพภายในอย่างต่อเนือ่ง...” 

 (ผูบ้ริหารสถานศึกษานอกเมือง ขนาดเล็ก, Doc 1, L 10) 
 

     “…ใช้หลกัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ท างานให้สนุก เชื่อมโยงงานกับ
ต าแหน่งทางวิชาการ เน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการท างานเป็นระบบ
ตามวงจร PDCA จะท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งด้วยระบบ ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
ก็ตาม...” 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษานอกเมือง ขนาดใหญ่, Doc 5, L 6) 
 

    “…ตวับุคลากร ในแต่ละกลุ่มสาระมีเป้าหมายเดียวกันในการที่จะพฒันา
โรงเรียนใหดี้ข้ึน ร่วมมือในการท างานร่วมกนั…” 

      (ครูสถานศึกษานอกเมือง ขนาดใหญ่พิเศษ, Doc 7, L 15) 
 

2) มุมมองของผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่าท่ีมีต่อสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่า จากสถานศึกษาต่าง ๆ มีมุมมองหรือความคิดเห็นต่อ

สถานศกึษาในด้านคณุภาพผู้ เรียน ด้านการบริหารจดัการสถานศกึษา และด้านครู โดยสรุปได้ดงันี ้
4.1) ด้านคณุภาพผู้ เรียน 

(1) มีความรู้ความสามารถทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรอ่านออก 
เขียนได้ 

(2) ศกึษาตอ่ได้ ร้อยละ 100 

(3) มีผลส าเร็จในการแขง่ทกัษะทางวิชาการ 
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(4) มีผลงานเชิงประจกัษ์ (ดนตรี กีฬา) 
(5) มีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ ประพฤตดีิ มีมารยาท 

4.2) ด้านการบริหารจดัการสถานศกึษา 
(1) บรรยากาศร่มร่ืน 

(2) มีระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนท่ีดี 

(3) มีการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 
(4) ก าหนดเปา้หมายการพฒันาชดัเจน 

(5) ค านงึถึงความต้องการของโรงเรียนและชมุชน 
(6) มีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความ

ต้องการ 
(7) เป็นสถานศกึษาใกล้บ้าน 
(8) ให้โอกาสทางการศกึษาแก่นกัเรียน 

4.3) ด้านครู 
(1) ดแูลเอาใจใสน่กัเรียน 

(2) มีจ านวนเพียงพอ 
(3) มีความสามคัคี 

ข้อมูลท่ีผู้ วิจัยได้จากการสัมภาษณ์ ผู้ปกครองของสถานศึกษาแห่งหนึ่งในกลุ่มจาก
การศกึษาพหกุรณี ท่ีสนบัสนนุข้อสรุปข้างต้น คือ  

“...มีความพึงพอใจโรงเรียน เพราะโรงเรียนมีการพฒันาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องใหโ้อกาส
ทางการศึกษาแก่เด็กอย่างเท่าเทียมกนั มีการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียนทกุคน มีการสร้างภาคีเครือข่าย
การมีส่วนร่วมกบัภาคเอกชน ชมุชน และศิษย์เก่า ก าหนดเปา้หมายการพฒันาทีช่ดัเจน...” 

(ผูป้กครองสถานศึกษานอกเมือง ขนาดใหญ่, Doc 5, L 25) 
 

   “…ความมุ่งมัน่ตัง้ใจสอนการเอาใจใส่ของครูที่มีต่อเด็ก ชุมชนมีส่วนร่วมและให้
ความส าคญัในการพฒันา มีการประสานความร่วมมือโรงเรียนกบัชมุชนอย่างใกลชิ้ด…” 

(ผูป้กครองสถานศึกษาในเมือง ขนาดเล็ก, Doc 2, L 15) 
 

3) การก าหนดเป้าหมายความดีเด่นของสถานศึกษา 
สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายความดีเด่นของสถานศึกษา โดยจ าแนก 

ด้านคณุภาพผู้ เรียน การบริหารจดัการสถานศกึษา และด้านครู ได้ดงันี ้
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 3.1) ด้านคณุภาพผู้ เรียน 
(1) ระเบียบวินยั คณุธรรมจริยธรรม 
(2) ทกัษะอาชีพ 
(3) ทกัษะภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
(4) ทกัษะการคดิวิเคราะห์ 
(5) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสตูร 
(6) ยกระดบัผล O-NET 
(7) มีความเช่ือมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก มีเจตคติท่ีดีในการท างาน

เพ่ือสว่นร่วมมีจิตอาสา 
(8) การพฒันาศกัยภาพทางดนตรี กีฬา 
(9) ความส าเร็จในการแขง่ทกัษะทางวิชาการ 
(10) การศกึษาตอ่ 

 3.2) ด้านการบริหารจดัการสถานศกึษา 
(1) การบริหารจดัการอยา่งมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล 
(2) การวางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ 
(3) สร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชนเพ่ือให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการพฒันา 

คณุภาพการศกึษา 
(4) พฒันาส่ือนวตักรรม แหลง่เรียนรู้ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 
(5) ระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 

3.3) ด้านครู  จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
4) การบริหารจัดการด้านวิชาการ 
(1) วางแผนการท างานอยา่งเป็นระบบ เน้นหลกัการมีสว่นร่วม 
(2) พัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะด้านอาชีพ การจัดการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 

การวิจยัในชัน้เรียน การใช้ส่ือเทคโนโลยี โดยการอบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน 
(2) พฒันาหลกัสตูรท่ีหลากหลายสอดคล้องกบัความต้องการ 
(3) สง่เสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัเน้นการปฏิบตัจิริงสืบสาน

ศลิปวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
(4) ส่งเสริมการวิจัยการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและการใช้ ส่ื อเทคโนโลยี เพ่ื อ 

การเรียนรู้ 
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(5) นิเทศ ตดิตามงานโครงการและการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง 
5) การบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
(1) ผู้ รับผิดชอบเป็นผู้ เสนอโครงการ พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามภารกิจและ 

ความจ าเป็น สว่นใหญ่ก าหนดสดัสว่นงานวิชาการไว้ ร้อยละ 60 – 80 
(2) การบริหารงานเน้นหลกัการมีสว่นร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้คุ้มคา่ ยืดหยุน่ คลอ่งตวั 
(3) มีการระดมทรัพยากรและขอรับการสนับสนุนจากชุมชน ศิษย์เก่าและหน่วยงาน

เอกชนโดยการเสนอโครงการ/กิจกรรม การขอรับเงินบริจาคการจดัผ้าป่าการศกึษา  
6) ปัจจัยหลักท่ีท าให้สถานศึกษามีผลการประเมินภายนอกอยู่ในระดับ  

“ดีมาก” จากผลการประเมินรอบสาม 
(1) ใช้การบริหารจดัการเชิงคณุภาพการบริหารจดัการเชิงระบบ และการบริหารจดัการ

แบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ โดยเน้นหลกัการมีสว่นร่วม 
(2) ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถและมีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
(3) ครูมีความรู้ความสามารถ สอนตรงสาขาวิชา ได้รับการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง มีความ

รัก สามคัคี มุง่มัน่ในการท างาน 
(4) สถานศึกษามีการจดัหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้ เรียนและชมุชน 
(5) ผู้บริหารและครูมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน สามารถประสานความร่วมมือได้ 

อยา่งดี 
(6) มีงบประมาณและทรัพยากรท่ีใช้ในการจดัการศกึษาอยา่งเพียงพอ 
(7) ได้รับการสนบัสนนุและชว่ยเหลือจากบคุลากรภายในและหนว่ยงานภายนอก  
(8) มีการเผยแพร่ผลงานให้กับผู้ ปกครอง ชุมชนและสาธารณชนได้ รับทราบ 

อยา่งสม ่าเสมอ 
ข้ อมู ลสนั บสนุ นจากการสั มภาษณ์ ผู้ บ ริหาร และบุ คลากรท่ี เก่ี ยวข้ อง 

ในสถานศึกษาท่ีมองเห็นความส าเร็จของสถานศึกษาท่ีท าให้มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยู่ใน
ระดบัท่ีมีพฒันาการสงูขึน้ คือ  

 
   “... โรงเรียนเราประสบผลส าเร็จเพราะเรามีการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ 
ที่ยึดหลกัการกระจายอ านาจ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการท างาน มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ้
และมุ่งเนน้ทีก่ารพฒันาคน...” 

(ผูบ้ริหารสถานศึกษาในเมือง ขนาดใหญ่, Doc 6, L 12) 
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   “... โรงเรียนของเราได้มีการสร้างความเข้าใจร่วมกนั ให้ความส าคญักบัทุกงาน 
มีเป้าหมายร่วมกัน ดึงศักยภาพบุคลากรท าให้เป็นงานประจ า เน้นการมีส่วนร่วม การก ากับ
ติดตาม นโยบายที่ชัดเจน การท างานร่วมกนัของครู ครูมุ่งงานสอนมากกว่างานอื่น ศิษย์เก่าให้
ความร่วมมือ บคุลากรเห็นความส าคญัของการประกนัคณุภาพภายใน” 

(ครูคนที ่1 สถานศึกษาในเมือง ขนาดกลาง, Doc 4, L 15) 
   

   “...โครงสร้างการบริหารที่ดี ผู้บริหารให้ความส าคญักับงาน บุคลากร วิชาการ 
การเงิน และการบริหารทัว่ไป ให้ความส าคญักับหวัหน้างาน สมาชิกบุคลากรให้ความร่วมมือ 
รับผิดชอบงานทีไ่ดร้ับมอบหมายของตนเอง ท าใหโ้รงเรียนเรามีพฒันาการทีดี่ข้ึน...” 

(ครูคนที ่2 สถานศึกษาในเมือง ขนาดกลาง, Doc 4, L 18) 
 

   “...โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ผอ. อ านวยความสะดวกให้ทุกอย่าง  
ครูตัง้ใจสอนพ่อแม่และชมุชนใหก้ารสนบัสนนุเราเป็นอย่างดี...” 

(ครูคนที ่3 สถานศึกษานอกเมือง ขนาดเล็ก, Doc 1, L 15) 
 

7) ปัญหาอุปสรรคของการน าระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ใน
สถานศึกษา 

(1) ครู บคุลากรและผู้ รับผิดชอบงานขาดความตระหนกัและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
การประกนัคณุภาพการศกึษา 

(2) เปล่ียนผู้ รับผิดชอบท าให้การท างานไมต่อ่เน่ือง 
(3) ครูและโรงเรียนมีกิจกรรม/ภาระงานมาก 
(4) การประเมินมุง่ให้ความส าคญักบัเอกสารมากกวา่การประเมินตามสภาพจริง 
(5) เปล่ียนแปลงนโยบายบอ่ย 
(6) ระบบข้อมลูสารสนเทศไมเ่ป็นปัจจบุนั 
(7) ขาดการนิเทศ ตดิตามงานท่ีเป็นระบบ 
(8) งบประมาณไมเ่พียงพอ 
8) วิธีการหรือการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ผู้วิจยัได้สรุปข้อมลูจากการสมัภาษณ์สถานศกึษา ในประเด็นการสมัภาษณ์ถึงวิธีการ

ด าเนินการของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศกึษา พ.ศ. 2553 ซึ่งก าหนดองค์ประกอบของการประกนัคณุภาพภายใน 8 องค์ประกอบ สรุปวิธีการ
ด าเนินการท่ีสถานศกึษาได้ดงันี ้
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ตาราง 27 สรุปวิธีการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษากฎกระทรวง ฯ พ.ศ. 2553 
 

องค์ประกอบ วิธีการหรือการด าเนินการ 
การก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

1) ใช้การประชมุระดมความคิดเห็น 

2) วิเคราะห์ ส ารวจปัญหาความต้องการจ าเป็น ก าหนดมาตรฐาน ประชาพิจารณ์ เสนอ
คณะกรรมการสถานศกึษา จดัท าประกาศ 

การจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 

1) ใช้การประชมุระดมความคิดเห็นใน 2 ลกัษณะ ได้แก่ 1) วางแผนร่วมกนัทัง้สถานศกึษา และ 
2) มอบหมายฝ่ายตา่ง ๆ วางแผนโดย 
มีคณะกรรมการสถานศกึษาเป็นทีป่รึกษา 

2) วิเคราะห์ SAR ปัญหาความต้องการจ าเป็น ก าหนดแผนงานและแผนปฏิบตัิการที่สอดคล้อง
กบัวิสยัทศัน์ อตัลกัษณ์ พนัธกิจและเป้าหมายของสถานศกึษา 

การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศของ
สถานศึกษา 

ใช้หลักการด าเนินงานที่เป็นระบบ เป็นปัจจุบัน เข้าถึงง่าย แบ่งการด าเนินการเป็น 2 ลักษณะ 
ได้แก่ 1) แต่งตัง้คณะกรรมการเก็บรวบรวมข้อมลูตามมาตรฐาน ตวัชีว้ดั และ 2) มอบหมายงาน
แต่ละฝ่ายรวบรวมข้อมลูและเก็บเป็นข้อมลูสารสนเทศของแต่ละฝ่าย บางสถานศึกษาใช้การ
แลกเปลี่ยนข้อมลูผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต เชน่ drop box 

การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

เน้นการมีสว่นร่วม การรายงานผลและการน าผลมาใช้ปรับปรุงพฒันา จ าแนกเป็น 2 ลกัษณะ 1) 
การนิเทศภายใน โดย ฝ่ายบริหารหรือแต่งตัง้คณะกรรมการ การจดัคู่พฒันา โดยให้ครูเก่าดแูลครู
ใหม ่2) การนิเทศภายนอกจากเขตพืน้ที่ 

การประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

เน้นการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ไม่สร้างภาระงาน จ าแนกเป็น 3 ลักษณะ 1) มอบหมาย
ผู้ รับผิดชอบงานประกันรวบรวมข้อมูลและรายงานการด าเนินงานโครงการ 2) แต่งตั ง้
คณะกรรมการรวบรวมข้อมลูและประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน/ตวัชีว้ดัและ 3) จดัท า
แบบฟอร์มให้ผู้ที่เก่ียวข้องบนัทกึข้อมลู 

การจัดท ารายงานประจ าปี 
(SAR) 

จดัท ารายงานการประเมินตนเองทกุปีการศกึษาในรูปแบบเอกสารและแฟม้อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
เผยแพร่ใน Web site จ าแนกเป็น 2 ลกัษณะ  
1) มอบหมายผู้ รับผิดชอบงานประกนัเป็นผู้จดัท า 2) แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท ารายงานตาม
มาตรฐาน/ตวัชีว้ดั 

การจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

การพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ืองด าเนินการก่อนเปิดภาคเรียนโดยวิเคราะห์และน าผล
การประเมินมาใช้ในการวางแผนพฒันาคณุภาพสถานศกึษาด้านตา่ง ๆ ระยะสัน้และระยะกลาง 
โดยจดัท าเป็นลกัษณะโครงการ 
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- พฒันาคณุภาพนกัเรียนทางวิชาการและคณุลกัษณะ 
- พฒันาทกัษะชีวิต ทกัษะอาชีพนาฏศลิป์ ดนตรีไทย  
สืบสานศลิปวฒันธรรม 

- ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ปกครอง ชมุชนรับรู้ รับทราบ
ความก้าวหน้าของสถานศกึษา  

- ประเมินความต้องการของชมุชน 
- นกัเรียนได้เรียนรู้ 
เทคโนโลยีทนัสมยั 

- ผู้บริหารสถานศกึษา 
มีความสมัพนัธ์กบัชมุชน 

- จดัท าแผนการใช้จา่ย 
งบประมาณประจ าปีที ่
สอดคล้องกบัแผนพฒันา 
คณุภาพการจดัการศกึษา  
โดยใช้ข้อมลูผลการจดักิจกรรม 
ในปีที่ผา่นมา 

- บริหารจดัการโดยเน้นความโปร่งใส  
ถกูต้องและเป็นปัจจบุนั 

- ขอรับงบประมาณสนบัสนนุจากภายนอก 
- ระดมทนุจากการแสดงของนกัเรียน 
- จดัสรรงบประมาณให้ตรงเป้าหมาย คุ้มคา่  
- จดัสรรสดัสว่นงบประมาณโดยให้ความส าคญักบังาน
วิชาการมากกวา่งานด้านอ่ืน ๆ  

- มีการจดัท าแผน ด าเนินการตามแผน ค านึงถึง
ผลประโยชน์และความคุ้มคา่ น าผลการประเมินมาพฒันา 

- เน้นการบริหารงบประมาณแบบมีสว่นร่วม 

 

 

- เน้นการบริหารแบบมีสว่น
ร่วม บคุลากรท างานร่วมกนั
อยา่งเข้มแข็ง 

- ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น
ของครู  

- ชมุชนร่วมออกแบบกิจกรรม 
- พฒันาระบบโครงสร้างการบริหารงานโดยให้

ความส าคญักบัทกุงาน 
- พฒันาระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนไมท่ิง้นกัเรียน 
- ลดกิจกรรมอ่ืน เน้นการเรียนการสอน  
- พฒันาระบบการนิเทศภายใน มีการนิเทศอยา่งสม ่าเสมอ 
ทัง้ภายในและภายนอก  

- ครูปฏิบตัิการสอนอยา่งมุง่มัน่ตัง้ใจ มอบหมายงาน 
ให้เหมาะสมกบัความสามารถของคน พฒันาศกัยภาพ 
ของนกัเรียนอยา่งสดุความสามารถ 

- มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจตรงกนั  
- ปฏิบตัิงานตามแผน ประเมินผลการปฏิบตัิงาน และน าผล
การประเมินสูก่ารปฏบิตั ิ

- มีการจดัเก็บข้อมลูอยา่งเป็นระบบ เข้าถึงงา่ย 
- ส ารวจข้อมลูปัญหา วิเคราะห์ วางแผนการด าเนินงาน 
ตัง้เป้าหมายความส าเร็จ 

- ผู้บริหารให้ความเชื่อมัน่ตอ่คณะครู 

9) รูปแบบ/วิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีประสบ
ความส าเร็จของสถานศึกษาขนาดต่าง ๆ จ าแนกตามทฤษฎีการบริหารจัดการในเชิงสมดุล 
(Balanced Scorecard: BSC) 

9.1) รูปแบบ/วิธีการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาท่ีประสบความส าเร็จ  
(1) สถานศกึษาขนาดเล็ก 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

  

- พฒันาศกัยภาพของครู เร่ืองระบบประกนัคณุภาพการศกึษา 
การประกอบอาชีพ 

- การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน โดย
สง่เสริมการน ามาประยกุต์ใช้ในชัน้เรียน 

- ศกึษาดงูานจากโรงเรียนอ่ืน 
- เชิญวิทยากรภายนอกมีให้ความรู้ 

- ใช้ระบบครูเก่าดแูลครูใหม่ 
- ครูมีความรับผิดชอบ
ชว่ยเหลืองานด้วยความ 
เต็มใจ 

 

  

    

ด้านผู้เรียน 
(customer 

perspective)

ด้านการเรียนรู้
และการพัฒนา 
(learning and 

growth 
perspective)

ด้านกระบวนการ
ภายใน (internal 

perspective)

ด้านการเงนิ 
(financial 

perspective)

ภาพประกอบ 38 รูปแบบ/วิธีการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาท่ีประสบความส าเร็จของสถานศกึษาขนาดเล็ก 
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- จดังานสมัพนัธ์ชมุชน 
- ชื่นชอบการด าเนินงานของ ผอ.มีการพฒันาสภาพแวดล้อม 
- เน้นวิชาการ เรียนตอ่ร้อยละ 100 
- ระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 
- ผู้บริหารนิเทศ  
ติดตามอา่น เขียน  

คิดค านวณ 

- SWOT SHEARE การแบง่
สาย ระดบัการท างาน 

- การอ านวยความสะดวก
ให้กบัครูบคุคลากร 

- นิเทศตามชว่งชัน้ มีแบบการนิเทศ
และใช้หลกัการมีสว่นร่วม 

- ครูใช้เทคโนโลยี จดัการสื่อตามความต้องการ 
- เน้นให้ครูอยูก่บันกัเรียน 
- จดัให้มีระบบอินเทอร์เนตทกุห้อง 
- น าเทคโนโลยี มาชว่ยจดัการงานธุรการ 
- ครูตัง้ใจสอน พอ่แม ่ชมุชนสนบัสนนุ 

- เน้นการมีสว่นร่วม 
ระหวา่งผู้บริหาร  
ครู ชมุชน นกัเรียน 
ชมรมศิษย์เก่า 

- ผู้บริหารเป็นผู้น าการ 
- ระดมทรัพยากรตรงตามแผน 

- ได้รับการสนบัสนนุจากหน่วยงานรัฐและเอกชน  

เชน่ ส านกังานสลากกินแบง่ คิงพาวเวอร์ ปตท 

(2) สถานศกึษาขนาดกลาง 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 39 รูปแบบ/วิธีการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาท่ีประสบความส าเร็จของ
สถานศกึษาขนาดกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

-  อบรมเสริมศกัยภาพครูให้ตรงตามสาขา 
- ศกึษาดงูานโรงเรียนต้นแบบ 
 

ด้านผู้เรียน
(customer 

perspective)

ด้านการเรียนรู้
และการพัฒนา 
(learning and 

growth 

perspective)

ด้านกระบวนการ
ภายใน (internal 

perspective)

ด้านการเงนิ 
(financial 

perspective)



  241 

- มุง่เน้นพฒันาคณุภาพทางวิชาการและคณุลกัษณะ 

ที่พงึประสงค์  

- มีความส าเร็จในการเข้าศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษา 

- พฒันาความสามารถพิเศษด้านดนตรีและกีฬา 

- จดักิจกรรมเสริมทกัษะภาษาองักฤษ 

- พฒันาทกัษะคิดวิเคราะห์อยา่งสร้างสรรค์ สามารถใช้

เทคโนโลยีและสื่อสารทางการศกึษา 

- มีระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน  

ให้โอกาสในการศกึษา  

ให้ทนุการศกึษา 

 

- มีการวิเคราะห์ผล 
การด าเนินงาน 

ตัง้เป้าหมายการพฒันา  

จดัท าโครงการ 

- บริหารจดัการด้านงบประมาณ 
โดยใช้หลกัธรรมาภิบาลโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 

- ยดึหลกับริหารแบบมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิและหลกัการ 
มีสว่นร่วม 

- แบง่สดัสว่นงบประมาณอยา่งชดัเจน เพื่อการใช้อยา่ง
คุ้มคา่โดยเน้นให้ความส าคญัด้านวิชาการมากกวา่ 
ด้านอ่ืน ๆ   

- มีการระดมทนุจากศิษย์เก่า ชมุชน ผ้าป่า 
- มีการจดัสรรรายได้ของโรงเรียนจ้างครูตา่งชาติและครู
คอมพิวเตอร์ 

- ขอรับการสนบัสนนุจากหนว่ยงานรัฐและเอกชน ได้แก่ 
ธนาคารออมสิน กรุงไทย  

 

- เน้นการมีสว่นร่วมผู้บริหาร 
ครู ชมุชน นกัเรียนชมรมศิษย์
เก่า 

- ผู้บริหารเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

- ครูมีความรัก สามคัคีอยูแ่บบพี่น้อง 
- จดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาระยะ

สัน้และระยะยาว 
- จดัท าแบบฟอร์มการประเมินและรายงานโครงการตามแผน     
- มีระบบการนิเทศภายใน 
- การบริหารอยา่งมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล 
- พฒันาสื่อ นวตักรรม อาคารเรียนที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ 
- จดัหลกัสตูรหลากหลาย สอดคล้องความต้องการ 
- สง่เสริมการใช้ภมิูปัญญาท้องถ่ินในการจดัการเรียนรู้ 
- ปรับโครงสร้างการบริหารงานให้เอือ้ตอ่การด าเนินการ 
- เปิดโอกาสให้ผู้ มีสว่นได้เสียร่วม ตรวจสอบการด าเนินงาน 
- พฒันาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

(3) สถานศกึษาขนาดใหญ่  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 40 รูปแบบ/วิธีการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาท่ีประสบความส าเร็จ 
ของสถานศกึษาขนาดใหญ่ 

 
 

- สร้างความตระหนกัและปรับทศันคติทีมี่ตอ่การประกนัคณุภาพ
การศกึษา 

- พฒันาครูตามความถนดัความสนใจ โดยจดัท าแผนพฒันา
ตนเอง (ID Plan)  

- มีกระบวนการนิเทศ ชีแ้นะเพ่ือการพฒันา 
- เปิดโอกาสให้ครูได้พฒันาตนเองร่วมกบัหน่วยงานตา่งๆ 
- พฒันาความรู้เร่ืองการวิจยัในชัน้เรียน 

- สง่เสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    เพื่อการเรียนการสอน 

- สง่เสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  
-   การเผยแพร่ผลงาน       

 

 

ด้านผู้เรียน
(customer 

perspective)

ด้านการเรียนรู้
และการพัฒนา 
(learning and 

growth 
perspective)

ด้าน
กระบวนการ

ภายใน (internal 
perspective)

ด้านการเงนิ 
(financial 

perspective)
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- ส ารวจความพงึพอใจของผู้ปกครอง 

- จดัท าหลกัสตูรที่พฒันาผู้ เรียนครอบคลมุทกุวิชา  

- มีวิธีการวดัผลที่หลากหลายตามตวัชีว้ดัหลกัสตูร 

- ติดตามนิเทศการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

- ประเมินผลการจดักิจกรรมทกุครัง้ เพ่ือน ามาปรับปรุง

และพฒันา 

- ก าหนดวสิยัทศัน์ เป้าหมาย  

พนัธกิจที่จะน าไปสู ่

ความส าเร็จ 

- รับการสนบัสนนุจาก 

ทกุภาคสว่น 

 

- ก าหนดผู้ รับ 

ผิดชอบเฉพาะฝ่าย 

การเงินโดยตรง 

- มีการวางแผนในการใช้ 

งบประมาณ 

- จดัสรรงบประมาณให้เพียงพอแตล่ะโครงการ 

- จดักิจกรรมเสริมร่วมกบัชมุชนเพือ่ระดม

ทรัพยากร 

- วางแผนการใช้งบประมาณอยา่งรอบคอบ 

- มีการจดัการควบคมุความเสีย่งของปัญหา 

- ติดตามและควบคมุการใช้เงิน  

- ก าหนดเป้าหมายร่วมกนั 

- ประเมินโครงการและน า
ผลมาวางแผนปรับปรุงพฒันา 

- ให้ขวญัและก าลงัใจในการ
ท างานแก่บคุลากร 

- วางแผนและจดัอตัราก าลงัให้เหมาะสม 
กบังาน 

- ตรวจสอบทบทวนและให้ข้อมลูย้อนกลบัเพื่อการพฒันางาน 
- สร้างความตระหนกัและรับรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษากบัทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

- มีการก ากบัติดตามการด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง 

-  จดัระบบดแูลบคุลากร รับผิดชอบแตล่ะฝ่ายอยา่งชดัเจน 

- จดัระบบดแูลและส ารวจความพร้อมของทรัพยากร 

ใน สถานศกึษา 

(4) สถานศกึษาขนาดใหญ่พิเศษ 
( 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 41 รูปแบบ/วิธีการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาท่ีประสบความส าเร็จของ
สถานศกึษาขนาดใหญ่พิเศษ 

 

 

 

- ส ารวจความต้องการพฒันาศกัยภาพของครู 

- สง่เสริมการพฒันาครูและบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง 

- พฒันาระบบเทคโนโลยีหรือสารสนเทศภายในให้ทนัสมยัและ
เป็นปัจจบุนั 

- จดับรรยากาศชัน้เรียนให้เอือ้ตอ่การเรียนรู้ 
- บคุลากรทกุคนมีการท าวิจยัในชัน้เรียนปีละ 1 เร่ือง 

- สนบัสนนุงบประมาณในการพฒันาสื่อ
การเรียนการสอนของครู 

-  พฒันานวตักรรมและการมีผล
การปฏิบตัิงานเชิงประจกัษ์ 

-  
 

ด้านผู้เรียน 
(customer 

perspective)

ด้านการเรียนรู้
และการพัฒนา  
(learning and 

growth 

perspective)

ด้านกระบวนการ 
ภายใน (internal 

perspective)

ด้านการเงนิ 
(financial 

perspective)



  243 

9.2 สรุปการสังเคราะห์จุดร่วมและจุดที่แตกต่างของการด าเนินการเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกขนาด 

ผลจากการศึกษาเฉพาะพหุกรณีของสถานศึกษาท่ีมีพัฒนาการผลการประเมิน
คณุภาพภายนอกสงู โดยการวิเคราะห์แยกประเด็นตามกรอบการบริหารเชิงสมดลุ รวมทัง้ปัญหา อปุสรรค 
ในการด าเนินงานของสถานศึกษาในแต่ละขนาดจะพบว่ามีทัง้ส่วนท่ีเหมือนและส่วนท่ีแตกต่าง ซึ่ง
สามารถน ามาสงัเคราะห์สรุปได้ดงันี ้

 
 

ภาพประกอบ 42 จดุร่วมและจดุท่ีแตกตา่งของการด าเนินการเพ่ือการประกนัคณุภาพภายในของ
สถานศกึษาทกุขนาด 
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จากภาพประกอบ 42 สามารถสรุปได้ว่าสถานศกึษาทกุขนาดมีการด าเนินการเก่ียวกบั
การประกนัคณุภาพการศกึษาด้วยวิธีการท่ีคล้ายคลึงกนัเป็นส่วนใหญ่ จะมีบ้างท่ีมีการด าเนินการเฉพาะ
ในบางขนาด อย่างไรก็ตาม สามารถน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินได้ว่า ด้านผู้ เรียน เน้นการ
พฒันาให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลกัสูตร สร้างความพึงพอใจให้กบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน
การเงิน เน้นการบริหารแผนงาน งบประมาณ และทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมีการระดมทรัพยากรสนบัสนนุ ด้านการบริหารจดัการ เน้นการบริหารงานวิขาการ งาน
บคุลากร และการจดัการงานทัว่ไปให้มีประสิทธิภาพ โดยมีความร่วมมือจากทุกฝ่าย ส่วนด้านการเรียนรู้
และการพฒันา เน้นการพฒันาศกัยภาพบคุลากร การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจยัและ
พฒันา  

ดงันัน้ จากผลการศกึษารูปแบบ/วิธีการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา
ท่ีประสบความส าเร็จ ของสถานศกึษาในแตล่ะขนาด สามารถน ามาสรุปภาพรวมได้ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 43 สรุปภาพรวมการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาทกุขนาด 
 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1) การบริหารจัดการศึกษา ด้านงานวิชาการให้

ประสบความส าเร็จ 

(1) จดัท าแบบฟอร์มการประเมินและรายงาน
โครงการตามแผนงาน 

(2) สร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบัมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษากบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 

(3) แบง่สายระดบัการท างานท่ีชดัเจน  
(4) จดัหลกัสตูรหลากหลาย และสอดคล้องกบั 

ความต้องการของผู้ เรียนและชมุชน 

(5) พฒันาโครงสร้างการบริหารงาน ให้ความส าคญั
กบัทกุงาน 

(6) การอ านวยความสะดวกให้กบัครู และบคุลากร
ทางการศึกษา และสามารถใช้เทคโนโลยีจดัการ
สื่อตามความต้องการ และมีอินเตอร์เน็ตทกุห้อง 

(7) พฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งใกล้ชิด
ไมทิ่ง้นกัเรียน 

(8) มีการก ากบั ติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
(9) พฒันาระบบการนิเทศภายใน 

2)การบริหารจัดการศึกษาด้านงานงานบุคลากรให้

ประสบความส าเร็จ 

(1) พฒันาโครงสร้างการบริหารงานโดยให้
ความส าคญักบัทกุงาน 

(2) พฒันาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ 

(3) ลดกิจกรรมอยา่งอ่ืน เน้นการเรียนการสอนเป็น
ส าคญั 

(4) บคุลากรท างานร่วมกนัอยา่งเข้มแข็ง 
2.3 การบริหารจัดการศึกษาด้านงานบริหารงาน

ทั่วไปให้ประสบความส าเร็จ 

(1) พฒันาโครงสร้างการบริหารงานโดยให้
ความส าคญักบัทกุงาน 

(2) มีการตรวจสอบทบทวนและให้ข้อมลูย้อนกลบั
เพื่อการท างาน 

ด้านการเงนิ 

1) การบริหารแผนงาน งบประมาณ 
และทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
(1) จดัท าแผนการใช้งบประมาณ

ประจ าปี 
(2) บริหารจดัการงบประมาณโดย

ใช้หลกัโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 
(3) บริหารโดยเน้นความโปร่งใส 

ถกูต้อง และเป็นปัจจบุนั 
(4) เน้นการบริหารงบประมาณแบบ

มีสว่นร่วม ระหว่างครูและ
ผู้ปกครอง ชมุชน 

(5) จดัสรรงบประมาณให้ตรง
เปา้หมาย คุ้มคา่ โดยให้ครูเขียน
โครงการเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณ 

(6) จดัสรรงบประมาณโดยให้
ความส าคญักบังานวิชาการ
มากกว่างานอ่ืน  

(7) มีการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานตรงตามเปา้หมาย
การพฒันาโครงการ 

2) แนวทางในการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 
(1) ขอรับงบประมาณสนบัสนนุ

จากหน่วยงานภายนอก   
(2) ระดมทนุจากการแสดงของ

นกัเรียน 
(3) ระดมทรัพยากรตรงตามแผน 

 

ด้านผู้เรียน 
1) การด าเนินงานเพื่อให้ผู้เรียน 

มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
(1) พฒันาคณุภาพนกัเรียนทางวชิาการ

และคณุลกัษณะ 
(2) พฒันาทกัษะชีวิต ทกัษะอาชีพ

นาฎศลิป์ ดนตรีไทย สืบสาน 

ศิลปวฒันธรรม 

(3) พฒันาความสามารถพิเศษ ด้าน
ดนตรี กีฬา จดักจิกรรมเสริมทกัษะ
ภาษาองักฤษ พฒันาทกัษะการคดิ
วิเคราะห์อยา่งสร้างสรรค์ สามารถใช้
เทคโนโลยีน าเสนอผลงาน 

(4) ติดตาม การอา่น การเขียน การคดิ
ค านวณของผู้ เรียน 

2) การด าเนินการเพื่อสร้างความพงึ
พอใจให้กับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

(1) ประเมนิความต้องการของชมุชน 

(2) จดังานสมัพนัธ์ชมุชน 

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

1) การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
(1) พฒันาครูตามความถนดัและ 
ความสนใจ โดยจดัท าแผนพฒันา
ตนเอง (ID Plan) 

(2) เชิญวทิยากรจากภายนอกให้ความรู้ 
หรือการศึกษาดงูาน และการพฒันา
ร่วมกบัหนว่ยงานภายนอก 

(3) มีกระบวนการนิเทศชีแ้นะ 
2) การพัฒนาระบบเทคโนโลย ี

(1) การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือ 

การเรียนการสอน โดยส่งเสริม 

การน ามาประยกุต์ใช้ในชัน้เรียน 

3) การด าเนินการด้านการวิจัยและ 
การพฒันา 

(1) พฒันาความรู้เร่ืองการวจิยัในชัน้เรียน 

(2) การเผยแพร่ผลงาน นวตักรรมและ
การมีผลการปฏิบตัิงานท่ีประจกัษ์ 
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9.3 จุดเด่นและปัญหาอุปสรรค 
จากการสมัภาษณ์ ผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ในสถานศึกษา

กลุม่เปา้หมายทัง้ 8 แห่ง สามารถสรุปจดุเดน่และปัญหาอปุสรรคในการด าเนินการประกนัคณุภาพภายใน
ของสถานศกึษา โดยจ าแนกตามขนาดของสถานศกึษาได้ดงัตาราง 28  

 
ตาราง 28 สรุปจุดเด่นและปัญหาอุปสรรคของการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แตล่ะขนาด 
 

จุดเด่น ปัญหาอุปสรรค 
ขนาดเลก็  
1) บคุคลากรมคีวามรัก สามคัคี ท างานร่วมกนัท่ี

เข้มแขง็ 
2) มีโครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้ เรียนเป็นส าคญั  
3) ผู้บริหารมีความสมัพนัธ์ที่ดกีบัชมุชน 

4) คณะกรรมการสถานศกึษามีบทบาท 
ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา 

5) ใช้การบริหารงานแบบมีสว่นร่วม 

6) มีการนิเทศ ติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 

7) มีการน าผลมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขและ
พฒันา 

1) นักเรียนไม่ได้อยู่กับครอบครัว ฐานะยากจน ขาด
ระเบียบวินัย มีความหลากหลายทางเชือ้ชาติและ
วฒันธรรม 

2) สถานศกึษาอยูใ่นชมุชนเมือง ผู้ปกครองไมม่ีเวลา 
3) บคุลากรขาดความรู้ความเข้าใจ เร่ืองระบบการประกนั

คณุภาพการศกึษา 
4) นโยบายเปลีย่นแปลงบอ่ย 
5) ครูมีภาระงานมาก มีเวลาในการเตรียมการสอนน้อยลง 
6) ครูสอนไมต่รงเอก ขาดโอกาสในการรับการพฒันา 
7) งบประมาณไมเ่พียงพอ 
8) การจดัเก็บเอกสารไมเ่ป็นระบบ 

ขนาดกลาง  

1) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
2) สถานศกึษามีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัชมุชน 
3) ใช้การบริหารงานแบบมีสว่นร่วม 
4) มีการนิเทศ ติดตามอยา่งสม ่าเสมอ 

1) ครูมีภาระงานมาก 
2) ครูไมเ่ข้าใจไมเ่ห็นความส าคญั 
3) ครูสอนไมต่รงเอก  
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ตาราง 28 (ตอ่) 
 

จุดเด่น ปัญหาอุปสรรค 
ขนาดใหญ่  

1) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
2) การมีสว่นร่วมจากทกุฝ่าย 

3) การนิเทศเข้มแข็ง และตดิตามอยา่งสม า่เสมอ 

4) มีกิจกรรมอนรัุกษ์วฒันธรรม 

5) บคุลากรเพยีงพอ 
6) จดัหลกัสตูรสอดคล้องตามความต้องการของ

ผู้ เรียน 

7) มีผลงานการแขง่ขนัทกัษะวิชาการระดบัภาค
ระดบัประเทศ 

8) แหลง่ภมูิทศัน์ในสถานศกึษาสวยงาม 
ปลอดขยะ  

9) จดัหาแหลง่ทนุสนบัสนนุ 

1) ครู/บคุลากรไม่ตระหนกัถึงความส าคญัของการประกนั
คุณภาพการศึกษา ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการ
ประกันคุณภาพไม่ให้ความร่วมมือในการรวบรวม
ข้อมลู 

2) ผู้ รับผิดชอบขาดประสบการณ์  /มักโยนภาระงาน
ประกนัคณุภาพการศกึษาให้กบับคุลากรบรรจใุหม่ 

3) มี แนวทางการด า เนิ นงานการประกันคุณ ภาพ
การศกึษาไมช่ดัเจน 

4) ภาระงานมาก กิจกรรมมาก  
5) การสง่ตอ่ข้อมลูไมต่อ่เนื่อง เนื่องจากบคุลากรย้าย 

6) การประเมินเน้นเอกสารมากเกินไป 

7) เปลีย่นแปลงนโยบายบอ่ย การด าเนินงานไมต่อ่เนื่อง 
8) หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไมเ่ห็นความส าคญัของการน าผล

การประเมินมาใช้ 

9) การจดัระบบบริหารและสารสนเทศไมม่ีประสทิธิภาพ 

10) การด าเนินงานไม่เป็นปัจจุบัน ขาดการนิเทศ ก ากับ
ติดตาม 

11) ขาดแนวทางการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจน 
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ตาราง 28 (ตอ่) 
 

จุดเด่น ปัญหาอุปสรรค 
ขนาดใหญ่พิเศษ  

1) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการการบริหารงาน 

2) บคุลากรเพยีงพอ ครบทกุฝ่าย 

3) การมีสว่นร่วมจากทกุฝ่าย ครูมีความรัก สามคัคี 
และเอือ้เฟือ้เผื่อแผ ่

4) การนิเทศเข้มแข็ง และตดิตามอยา่งสม า่เสมอ 

5) จดัหลกัสตูรหลากหลาย สอดคล้องความต้องการ 
6) พฒันาศกัยภาพของครูให้มีความพร้อม มีครูครบ

ชัน้ สอนตรงวฒุิ  
7) มีแหลง่เรียนรู้หลากหลายและอปุกรณ์เสริมครบทกุ

ชัน้  

1) ความตระหนักถึงความส าคัญของการประกัน
คณุภาพการศกึษาของครู/บคุลากรมีน้อย 

2) มีกิจกรรมภายในตามนโยบายมาก  
3) มโนทศัน์การประเมินแนวใหมย่งัคลาดเคลื่อน ยงั

คุ้นเคยกบัการประเมินเน้นเอกสารมากเกินไป 

4) ผู้บริหารภาระงานมาก บางครัง้การบริหารงานไม่
ทัว่ถึง 

 

จากตาราง 28 หากพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษาทุกขนาด จะพบว่า มีจุดเด่น ใน
ด้านผู้บริหารมีภาวะผู้ น าทางวิชาการ มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน บริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
ส่งเสริมการพัฒนาศกัยภาพของครูและบุคลากร มีการนิเทศติดตามสม ่าเสมอ และน าผลมาปรับปรุง
พฒันา  

ส่วนปัญหาอุปสรรคท่ีพบส่วนใหญ่คือ ครู/บุคลากรมีความตระหนักถึงความส าคญัของ
การประกันคุณภาพการศึกษาน้อย ระดับนโยบายด้านการศึกษามีการเปล่ียนแปลงบ่อยการท างาน 
ไม่ต่อเน่ือง ครูมีภาระงานมาก กิจกรรมมาก ท าให้มีเวลาในการเตรียมการสอนน้อยลง การประเมิน 
ยงัเน้นเอกสาร  

10. ความเช่ือมโยงผลการศึกษาพัฒนาการกับผลการศึกษาเชิงลึกการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน 

จากผลการศกึษาพฒันาการคณุภาพของสถานศกึษาท่ีปรากฏวา่ไมมี่ความแตกตา่งกนั
ในสถานศึกษาทุกขนาด และจากผลการลงพืน้ท่ีศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาท่ีมีระดบัผลพฒันาการสงูในแตล่ะขนาด จะเห็นได้วา่สถานศกึษามีแนวทางในการด าเนินการ
ประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาในรูปแบบหรือวิธีการท่ีคล้ายคลึงกนัเป็นสว่นใหญ่ ดงัท่ีปรากฏใน
ภาพประกอบ 42 ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงก าหนดกรอบในการยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการประกนัคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษา โดยความเช่ือว่าสถานศึกษาทุกขนาดสามารถน าสู่การปฏิบัติเพ่ือยกระดับ
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คุณภาพการศึกษาได้ ทัง้นี ้ผู้ วิจัยได้สรุปเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของผลการศึกษาพัฒนาการผลการ
ประเมินคณุภาพภายนอกจากผลการศกึษาระยะท่ี 1 กบัผลการศกึษาพฒันาการกบัผลการศกึษาเชิงลึก
การด าเนินงานด้านการประกนัคณุภาพภายใน ดงัตาราง 29 

 
ตาราง 29 ความเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ผลการศกึษาพฒันาการกบัผลการศกึษาเชิงลกึการด าเนินงาน
ด้านการประกนัคณุภาพภายใน 
 

ผลการศกึษาพฒันาการ ผลการศกึษาเฉพาะพหกุรณี 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
1. คะแนนเร่ิมต้นของผลการประเมินคณุภาพ

ภายนอกของสถานศกึษาในภาคตะวนัตก
ต ่ากวา่ภาคกลาง แตค่ะแนนพฒันาการ
ของทกุภาคมีไมแ่ตกตา่งกนั 

2. คะแนนเร่ิมต้นและคะแนนพฒันาการของ
ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของ
สถานศกึษาที่ตัง้อยูใ่นเมืองและนอกเมือง
ไมแ่ตกตา่งกนั 

3. คะแนนเร่ิมต้นของผลการประเมินคณุภาพ

ภายนอกของสถานศกึษาขนาดเล็ก และ

ขนาดกลาง ต ่ากวา่สถานศกึษาขนาดใหญ่

พิเศษ แตค่ะแนนพฒันาการของ

สถานศกึษาทกุขนาดไมแ่ตกตา่งกนัภาค ไม่

มีผลตอ่คะแนนพฒันาการคณุภาพของ

สถานศกึษา 

ด้านผู้เรียน 

1.1 การด าเนินงานเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ตามหลักสูตร 

(1) พฒันาคณุภาพนกัเรียนทางวิชาการและคณุลกัษณะ 
(2) พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพนาฏศิลป์ ดนตรีไทย สืบ

สานศิลปวฒันธรรม 
(3) พฒันาความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี กีฬา จัดกิจกรรม

เสริมทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
อยา่งสร้างสรรค์ สามารถใช้เทคโนโลยีน าเสนอผลงาน 

(4) ติดตาม การอา่น การเขียน การคิดค านวณของผู้ เรียน 
1.2 การด าเนินการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียนและ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(1) ประเมินความต้องการของชมุชน 
(2) จดังานสมัพนัธ์ชมุชน 

ด้านการบริหารจัดการ 
1. คะแนนเร่ิมต้นของผลการประเมินคณุภาพ

ภายนอกของสถานศกึษาในภาคเหนือและ
ภาคใต้ต ่ ากว่าภาคกลาง แต่คะแนน
พฒันาการของทกุภาคมีไมแ่ตกตา่งกนั 

2. คะแนนเร่ิมต้นและคะแนนพัฒนาการของ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาที่ตัง้อยู่ในเมืองและนอกเมือง

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

2.1 การบริหารจัดการศึกษา ด้านงานวิชาการให้ประสบ
ความส าเร็จ 

(1) จัดท าแบบฟอร์มการประเมินและรายงานโครงการตาม
แผนงาน 

(2) สร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษากบัทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
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ผลการศกึษาพฒันาการ ผลการศกึษาเฉพาะพหกุรณี 

ไมแ่ตกตา่งกนั 
3. คะแนนเร่ิมต้นของผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของสถานศึกษาขนาดเล็ก กลาง 
และใหญ่ต ่ากว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่
พิ เศษ  แต่ ค ะแนนพั ฒ นาการของ
สถานศกึษาทกุขนาดไมแ่ตกตา่งกนั 

(3) แบง่สายระดบัการท างานท่ีชดัเจน  
(4) จดัหลกัสตูรหลากหลาย และสอดคล้องกบัความต้องการ 
(5) พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานโดยให้ความส าคัญกับทุก

งาน 
(6) การอ านวยความสะดวกให้กับครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา และสามารถใช้เทคโนโลยีจัดการสื่อตามความ
ต้องการ รวมถึงมีอินเทอร์เน็ตทกุห้อง 

(7) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดไม่ทิง้
นกัเรียน 

(8) มีการก ากบั ติดตามอยา่งตอ่เนื่อง 
(9) พฒันาระบบการนิเทศภายใน 

2.2 การบริหารจัดการศึกษาด้านงานงานบุคลากรให้ประสบ
ความส าเร็จ 

(1) พฒันาโครงสร้างการบริหารงานโดยให้ความส าคญักบัทกุงาน 
(2) พฒันาระบบสารสนเทศให้มีประสทิธิภาพ 
(3) ลดกิจกรรมอยา่งอื่น เน้นการเรียนการสอนเป็นส าคญั 
(4) บคุลากรท างานร่วมกนัอยา่งเข้มแข็ง 

2.3 การบริหารจัดการศึกษาด้านงานบริหารงานทั่ วไปให้
ประสบความส าเร็จ 

(1) พฒันาโครงสร้างการบริหารงานโดยให้ความส าคัญกับทุก
งาน 

(2) มีการตรวจสอบทบทวนและให้ข้อมลูย้อนกลบัเพื่อการ
ท างาน 

3. ด้านการเงนิ 
3.1 การบริหารแผนงาน งบประมาณ และทรัพยากรให้เกิด

ประสิทธิภาพ 
(1) จดัท าแผนการใช้งบประมาณประจ าปี 
(2) บริหารจดัการงบประมาณโดยใช้หลกัโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 
(3) บริหารโดยเน้นความโปร่งใส ถกูต้อง และเป็นปัจจบุนั 
(4) เน้นการบริหารงบประมาณแบบมีสว่นร่วม ระหวา่งครูและ

ผู้ปกครอง ชมุชน 
(5) จดัสรรงบประมาณให้ตรงเปา้หมาย คุ้มคา่ โดยให้ครูเขียน
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โครงการเพื่อเสนอของบประมาณ 
(6) จดัสรรงบประมาณโดยให้ความส าคญักบังานวิชาการ

มากกวา่งานอื่น ๆ  
(7) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตรงตามเปา้หมายการ

พฒันาโครงการ 
3.2 แนวทางในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

(1) ขอรับงบประมาณสนบัสนนุจากหนว่ยงานภายนอก   
(2) ระดมทนุจากการแสดงของนกัเรียน 
(3) ระดมทรัพยากรตรงตามแผน 

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
1. คะแนนเร่ิมต้นและคะแนนพฒันาการของ
ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของ
สถานศกึษาในทกุภาคไมแ่ตกตา่งกนั 

2. คะแนนเร่ิมต้นและคะแนนพฒันาการของ
ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของ
สถานศกึษาที่ตัง้อยูใ่นเมืองและนอกเมือง 
ไมแ่ตกตา่งกนั 

3. คะแนนเร่ิมต้นของผลการประเมินคณุภาพ
ภายนอกของสถานศกึษาขนาดเล็ก กลาง 
และใหญ่ต ่ากวา่สถานศกึษาขนาดใหญ่
พิเศษ แตค่ะแนนพฒันาการของ
สถานศกึษาทกุขนาดไมแ่ตกตา่งกนั 

4. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

4.1 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 

(1) พัฒนาครูตามความถนัดและความสนใจ โดยจัดท า
แผนพฒันาตนเอง (ID Plan) 

(2) เชิญวิทยากรจากภายนอกให้ความรู้ หรือการศึกษาดูงาน 
และการพฒันาร่วมกบัหนว่ยงานภายนอก 

(3) มีกระบวนการนิเทศชีแ้นะ 
4.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลย ี

(1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน โดย
สง่เสริมการน ามาประยกุต์ใช้ในชัน้เรียน 

4.3 การด าเนินการด้านการวิจัยและการพัฒนา 

(1) พฒันาความรู้เร่ืองการวิจยัในชัน้เรียน 
(2) การเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมและการมีผลการปฏิบัติงาน 

ที่ประจกัษ์ 
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ตอนที่ 3 ผลการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
การด าเนินการในขัน้ตอนนี ้ใช้แนวด าเนินการวิจัยแบบผสมผสานวิธีการ (Mixed 

methods approach) ระหว่างการวิจยัเชิงคณุภาพและเชิงคณุภาพ ผู้วิจยัประยกุต์ใช้รูปแบบการ
วิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม (Participatory policy research) เพ่ือตอบค าถามการวิจัยว่า
ข้อเสนอเชิงนโยบายของหน่วยงานบริหารจดัการคณุภาพการศกึษาระดบัมหพัภาค (2 ระดบัใหญ่ 
คือ ระดบักระทรวงศึกษาธิการ โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และระดบัเขต
พืน้ท่ีการศกึษา) และระดบัจลุภาค (1 ระดบัยอ่ย คือ สถานศกึษา) ท่ีควรน าไปใช้  “ขบัเคล่ือน” เพ่ือ
พฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในมีอะไรบ้าง โดยใช้ตวัแบบทางด้านกระบวนการของระบบ
ราชการ (Bureaucratic Process Model) เป็นกรอบในการแบ่งระดับข้อเสนอเชิงนโยบายตาม
แนวคิดของ วรเดช จันทรศร (2551) ผู้ วิจัยดัดแปลงขัน้ตอนการศึกษาจากการวิจัยเชิงนโยบาย 
(Policy Research) แบบมีส่วนร่วม แบง่เป็น 2 ขัน้ตอน โดยด าเนินการ 2 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 
การจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยการศึกษาเอกสาร การน าข้อมูลจากการศึกษาพหุกรณี
เก่ียวกบัการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาท่ีมีผลการพฒันาการในระดบั
ท่ีสูงจากระยะท่ีสอง การสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ และการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus group)  
ยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย ฯ และขัน้ตอนท่ี 2 การประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยการตรวจสอบร่าง
ข้อเสนอโดยผู้ เช่ียวชาญ และประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
เพ่ือศึกษาความสอดคล้อง (Congruity) ความเหมาะสม (Propriety) ความเป็นประโยชน์ (Utility) 
ความเป็นไปได้ (Feasibility) และความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability) ของร่างนโยบายท่ี
พฒันาขึน้ สรุปผลจากการศกึษา ดงันี ้

3.1 ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
จากการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคณุวฒุิ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดบัสงูท่ีเคยหรือ

ยงัคงด ารงต าแหน่งหน้าท่ีในต าแหน่งเป็นผู้ก าหนดนโยบายด้านต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
ผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ ท่ีมีประสบการณ์
ท างานหรือเป็นผู้บริหารการด าเนินงานท่ีส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพภายนอก 
(องค์การมหาชน) อาจารย์สอนวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และ
ศกึษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
รวมจ านวน 9 คน ในประเดน็เก่ียวกบัการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
โดยสรุปผลจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิได้ดงันี ้
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3.1.1 รูปแบบ/วิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีประสบ
ความส าเร็จในมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒ ิ

1) ปัจจัยของการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ 

ผู้ทรงคณุวฒุิ ได้น าเสนอความคดิเห็นปัจจยัของการด าเนินการประกนัคณุภาพภายใน
ของสถานศกึษาท่ีประสบผลส าเร็จไว้ ดงัแสดงในตาราง 30 ดงันี ้
 

ตาราง 30 ปัจจยัของการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของสถานศกึษาท่ีประสบผลส าเร็จ 

 

ที่ ปัจจัย 
ความสอดคล้อง 
ของความคิดเห็น 

จ านวน  ร้อยละ 
1.  การมีสว่นร่วมและการร่วมแรงร่วมใจของทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 6 66.67 
2.  การสร้างความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาให้กบัผู้บริหาร

สถานศกึษา ครู ผู้ปกครอง ชมุชนและบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 
4 44.44 

3.  การสร้างความตระหนกัในการพฒันาคณุภาพการศกึษาให้กบัผู้บริหาร
สถานศกึษา ครู ผู้ปกครอง ชมุชนและบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

3 33.33 

4.  การพฒันาระบบการเสริมแรงเพือ่เป็นแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานให้กบัผู้บริหาร ครู 
และบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

3 33.33 

5.  การพฒันาระบบการด าเนินงานที่มีประสทิธิภาพ ตัง้แตก่ารวางแผน การ
ด าเนินงาน การติดตามตรวจสอบ การรายงานผลและการน าผลการประเมินไปใช้
ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา 

2 22.22 

6.  ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ได้แก่ ภาวะผู้น าทางวชิาการและภาวะผู้น าเชิงกลยทุธ์ 2 22.22 
7.  การสร้างวฒันธรรมคณุภาพภายในสถานศกึษา เน้นที่การด าเนินงาน 

ตามบทบาทหน้าที่ในระบบการท างานปกติ โดยมุง่เน้นคณุภาพที่ผู้ เรียนเป็นส าคญั  
2 22.22 

8.  การก าหนดนโยบายการประกนัคณุภาพท่ีชดัเจน ตอ่เนื่อง 1 11.11 

 
จากตาราง 30 ผู้ทรงคณุวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ว่าปัจจยัของการ

ด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จ คือ การมีส่วนร่วม
และการร่วมแรงร่วมใจของทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และรองลงมาคือ การสร้างความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกบัการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องการ
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สร้างความตระหนกัในการพฒันาคณุภาพการศกึษาให้กบัผู้บริหารสถานศกึษา ครู ผู้ปกครอง ชมุชนและ
บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

 
2) มุมมองของผู้ทรงคุณ วุฒิ  ต่อปัจจัยภาค ท่ีตั ้ง และขนาดของ

สถานศึกษาที่มีผลต่อคุณภาพของสถานศึกษา 
จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิในความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยั หรือตวัแปรภาค ท่ีตัง้ 

และขนาดของสถานศึกษาว่ามีผลต่อคุณภาพของสถานศึกษา หรือไม่ อย่างไร ผู้ วิจัยสรุปผลจากการ
สมัภาษณ์ได้ดงัตาราง 31 

 

ตาราง 31 ความคิดเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีตอ่ตวัแปรในด้านภาค ท่ีตัง้ และขนาดของสถานศกึษาท่ีมีผล
ตอ่คณุภาพของสถานศกึษา 
 

ที่ ตัวแปร 
ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เหตุผลประกอบ 
ผลกระทบ จ านวน ร้อยละ 

1. ภาค มีผล 3 33.33 - ภาคกลางเป็นศนูย์รวมของความรู้ ท าให้นกัเรียน ครู 
ชมุชน ผู้ปกครองมีโอกาสได้พฒันาความรู้มากกวา่
ภมูิภาคอื่น ๆ  

- การเห็นคณุคา่ของการศกึษาแตกตา่งกนั 

- การมีสว่นร่วมละการให้การสนบัสนนุทางการศกึษา
ของชมุชนแตกตา่งกนั 

- บางภมูิภาคมีปัญหาด้านความมัน่คง มีความไม่
มัน่ใจ ในความปลอดภยั 

ไม่มีผล 6 66.67 - เป็นการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา  
ซึง่เป็นไปตามบริบทของสถานศกึษา  

- ผลการประเมินคณุภาพภายนอกในทกุภมูิภาค  
มีสถานศกึษาที่มีระดบัคณุภาพต า่กวา่ระดบัดี และดี
ขึน้ไป เหมือนกนั 

- ลกัษณะชมุชน วฒันธรรม และประเพณี การสือ่สาร
และการคมนาคมในแตล่ะภมูิภาคไมแ่ตกตา่งกนั 

- ครูในแตล่ะภมูิภาคได้รับการพฒันาเหมือนกนั  
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ที่ ตัวแปร 
ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เหตุผลประกอบ 
ผลกระทบ จ านวน ร้อยละ 

2. ที่ตัง้  
(ในเมือง/
นอกเมือง) 

มีผล 6 66.67 - การคมนาคมในเมืองและนอกเมืองมีความสะดวก
แตกต่างกัน ท าให้ส่งผลต่อนกัเรียนแตกต่างกนั เช่น 
ใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า สขุภาพกาย สขุภาพ
ใจดีกวา่ เป็นต้น 

- ในมิติของระยะทางและที่ตัง้ในเมือง/นอกเมืองไม่มี
ผลต่อคุณภาพโดยตรง เพราะผลการประเมิน
ภายนอก พบว่า มีสถานศึกษาที่ตั ง้อยู่นอกเมือง
จ านวนมากที่มีคุณภาพระดบัดีขึน้ไป แต่ในมิติของ
สภาพแวดล้อมน่าจะมีผลต่อคุณภาพโดยรวม เช่น 
สถานศกึษาที่ตัง้อยูใ่กล้แหลง่อบายมขุที่มีสิง่ยัว่ยหุรือ
สถานบนัเทิงอาจสง่ผลเชิงลบตอ่ความสนใจเรียนของ
ผู้ เรียน หรือสภาพแวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อการ
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ในด้าน
คณุธรรม จริยธรรม และความมีวินยั เป็นต้น 

- ที่ตัง้มีผลตอ่การพฒันาเนื่องจากโรงเรียนในเมืองสว่น
ใหญ่ จะมี ปัจจัยความพร้อมในการด าเนินงาน
มากกว่าโรงเรียนที่อยู่นอกเมืองโดยเฉพาะปัจจัย
จ านวนครูครบชัน้ และตรงเอก จ านวนนักเรียนใน
เมือง จะมีนักเรียนมากกว่าท าให้มี เงินอุดหนุน
มากกวา่โรงเรียนขนาดเลก็นอกเมืองท าให้การพฒันา
คณุภาพไม่สามารถด าเนินการได้โดยเฉพาะจ านวน
ครูและงบประมาณ 

- การเข้าถึง ความสะดวกในการรับการศกึษา 

- ในเมืองมคีวามพร้อมมากกวา่นอกเมือง ทัง้ความรู้ 
เศรษฐกิจ และสงัคม 

- ขาดครู วสัด/ุอปุกรณ์ และสือ่ เทคโนโลยี 
ไม่มีผล 3 33.33 - เป็นการประกนัคณุภาพในสถานศกึษา ซึง่เป็นไป

ตามบริบทของสถานศกึษา  
- การสือ่สาร การคมนาคม ไมแ่ตกตา่งกนั 
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ที่ ตัวแปร 
ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เหตุผลประกอบ 
ผลกระทบ จ านวน ร้อยละ 

3. ขนาดของ
สถานศึกษา 

 

มีผล 8 88.89 - ขนาดของโรงเรียนมักจะมีโครงสร้างการบริหารงาน 
ปริมาณงานแตกตา่งกนั  
- โรงเรียนขนาดเลก็ มีผลในเร่ืองจ านวนครู งบประมาณ 
ท าให้การท างานขาดความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการ
ในทกุ ๆ ด้าน การจดักิจกรรมของโรงเรียนขนาดเลก็ 
จึงไมส่ามารถพฒันานกัเรียนได้เต็มศกัยภาพ 

- โรงเรียนขนาดใหญ่จะได้รับงบประมาณมากตามจ านวน
รายหัว ท าให้มีจ านวนเงินพอส าหรับการบริหารและ
จดัการ  
- โรงเรียนขนาดเล็กงบประมาณรายหวัไม่เพียงพอส าหรับ
การบริหารจดัการ 
- โรงเรียนทุกขนาดมีโครงสร้างการบริหารงาน ปริมาณ
งานที่เหมือนกัน ในขณะที่ขนาดของโรงเรียนมีผลต่อ
จ านวนครูและงบประมาณ การท างานจะมีขาดความ
คล่องตวั ซึ่งจะส่งผลในภาพรวมต่อการพฒันาคุณภาพ
การศกึษาของโรงเรียน 

- โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางจะพฒันาคุณภาพได้ยาก
กวา่ขนาดใหญ่เนื่องจากจ านวนนกัเรียนน้อยหรือครูน้อย
งบประมาณน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ
และปัจจัยเร่ืองการระดมทรัพยากรโรงเรียนขนาดใหญ่
และใหญ่พิเศษผู้ปกครองมีความพร้อมมากกวา่ 

- ปัจจยัการด าเนินงานมุง่สูเ่ปา้หมายแตกตา่งกนั 

- ขนาดใหญ่มีความพร้อมมากกวา่ขนาดกลางและเลก็ 

- ขาดสื่ออุปกรณ์  คุณภาพครู จ านวนครู การบริหาร
จดัการที่ดีและการจดัการเรียนการสอนที่มีคณุภาพ 

- สภาพบรรยากาศ ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ของโรงเรียน
ขนาดใหญ่มีความพร้อมมากกวา่ 

ไม่มีผล 1 11.11 - ขนาดของโรงเรียนในมิติของจ านวนผู้ เรียนเพียง 
อยา่งเดยีวไมม่ีผลตอ่คณุภาพโดยตรง (เชิงตวัแปร) 
แตส่ดัสว่นจ านวนครูตอ่ผู้ เรียน (เชิงดชันี) จะมีผลตอ่
คณุภาพอยา่งมีนยัส าคญั 
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จากตาราง 31 ผู้ทรงคณุวฒุิ สว่นใหญ่ มีความเห็นวา่ภาคและท่ีตัง้ (ในเมือง/นอกเมือง) 
ของสถานศกึษา ไม่มีผลต่อคณุภาพของสถานศกึษา แต่ขนาดของสถานศึกษามีผลท าให้สถานศกึษามี
คุณภาพต่างกัน เน่ืองจากความพร้อมของสถานศึกษาทัง้ในเร่ืองปัจจัย งบประมาณ เงินอุดหนุน ส่ือ
อปุกรณ์ และความร่วมมือสนบัสนนุจากชมุชนหรือผู้ มีสว่นเก่ียวข้องท่ีแตกตา่งกนั 

3) แนวคิด หลักการ หรือเทคนิค ที่ท าให้สถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่เข้มแข็งและประสบผลส าเร็จ 

จากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ มีความเห็นวา่สถานศกึษามีระบบการประกนัคณุภาพ
ภายในท่ีเข้มแข็งและประสบผลส าเร็จมีแนวคดิ หลกัการ หรือเทคนิค โดยสรุปได้ดงันี ้

(1) หลักการมีส่วนร่วม (Participant) และการสร้างความตระหนักเร่ืองการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

(2) การรับรู้ถึงเปา้หมายในการพฒันาร่วมกนั 
(3) การสร้างเครือขา่ยการพฒันา 
(4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ครบวงจร ต่อเน่ืองตัง้แต่การ

วางแผน การด าเนินการตามแผน การก ากับติดตาม การประเมินคณุภาพ การจดัท ารายงานและ
การน าผลการประเมินมาใช้ 

(5) การส่ือสารและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ถึงสถานศกึษาโดยตรง 

(6) การมีภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา 
(7) การสร้างชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้านการประกนัคณุภาพ

การศกึษาให้มีความตอ่เน่ืองและยัง่ยืน 
(8) การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจยัเพ่ือการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
(9) การบริหารจัดการให้โรงเรียนเป็นฐาน คือเทคนิคให้โรงเรียนบริหาร

จดัการตรวจสอบตวัเอง (Self –assessment) เป็นเทคนิคในเชิงการประกนั ถือว่าเป็นการประเมิน
ตวัเอง และการสะท้อนออกมา 

(10) รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตวัเอง รู้จกัว่าจะต้องก้าวเดินไปสู่ข้างหน้าอย่างไร 
ใช้การวิเคราะห์ ใช้ผลการประเมินของโรงเรียนมาวางแผนพัฒนางานโรงเรียน หรือ PLC เป็น
กระบวนการท างาน 
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4) การด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ ผู้วิจยัก าหนดกรอบในการสงัเคราะห์โดยใช้ทฤษฎี
การบริหารจดัการในเชิงสมดลุ (Balanced Scorecard: BSC) สรุปข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ
ได้ ดงันี ้

4.1) ด้านงบประมาณและทรัพยากร (ด้านการเงนิ) 
4.1.1) การบริหารงบประมาณละทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ 

(1) มีการวางแผนและการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ชัดเจน 
คลอ่งตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

(2) ก าหนดสดัสว่นงบประมาณอยา่งเหมาะสม เป็นธรรม  
(3) ใช้กระบวนการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม 
(4) ยึดระเบียบส านักงบประมาณในการปฏิบัติ โดยค านึงถึง

คณุภาพเชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ เชิงเวลาและความคุ้มคา่ 
(5) บรูณาการการท างานของกลุ่มงานงบประมาณกับกลุ่มงาน

พฒันาคณุภาพการศกึษา 
(6) มีการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์และใช้แผนท่ีกลยทุธ์ 
(7) มีการก ากับติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

และผลการพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาท่ีเป็นผลจากการใช้จ่ายงบประมาณและการระดม
ทรัพยากรให้ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียและแหลง่งบประมาณได้รับทราบ 

(8) จดัท าแผนและแนวทางการบริหารงบประมาณ โดยใช้ข้อมูล 
ความต้องการจ าเป็นและสภาพปัญหา  

(9) จัดท าคู่มือการบริหารงบประมาณเพ่ือให้เป็นไปตามแผน/
โครงการท่ีสถานศกึษาจดัท า และตามระเบียบ  

(10) จัดสรรงบประมาณเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัซือ้จดัจ้างอยา่งเปิดเผยเพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใส  

(11) จดัการงบประมาณแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิแนวใหม่ตามท่ีส านกั
งบประมาณก าหนด 4 ด้าน คือ เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ เชิงเวลา และความคุ้มคา่ 

(12) มีการก ากบั ติดตามการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ และ
ตอ่เน่ือง  

(13) มีรายงานการใช้งบประมาณทกุโครงการ 
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(14) กระทรวงศึกษาธิการควรมีการปรับโครงสร้างบุคลากรและ
อตัราก าลงัในสถานศกึษาให้มีบคุลากรท่ีรับผิดชอบงานด้านงบประมาณเป็นการเฉพาะ  

4.1.2)  แนวทางในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศกึษา 
(1) จดัท าโครงการโดยระบุเป้าหมายของโครงการท่ีชัดเจนเป็น

รูปธรรม มุ่งประโยชน์สูงสุดกับนกัเรียน มีเป้าหมายในการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา และ
แผนการใช้จา่ยและการบริหารจดัการงบประมาณอย่างเป็นระบบและชดัเจน มีลกัษณะท่ีเป็นแผน
ธุรกิจ สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและเจ้าของแหล่งทุน/งบประมาณ และสามารถ
แสดงให้เห็นถงึระบบการตรวจสอบท่ีจ าเป็นต้องมีได้ 

(2) ค านึงถึงความจ าเป็นของสถานศึกษาเพ่ือระดมทรัพยากร 
อย่างเหมาะสมโดยแสดงศักยภาพว่าสถานศึกษาได้พยายามหรือพัฒนาอย่างเต็มท่ี แต่ขาด
ทรัพยากร ถ้าได้ทรัพยากรนัน้มาจะสามารถพฒันาคณุภาพการศกึษาได้ 

(3) ระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน จ าแนกประเภทและแหล่ง
ทรัพยากร ระดมแบบมีสว่นร่วม บริหารจดัการอยา่งมีธรรมาภิบาล รายงานผลให้กบัผู้ มีสว่นได้เสีย 

(4) สร้างเครือข่ายและใช้เครือข่ายการศึกษาช่วยในการระดม
ทรัพยากร โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความตระหนักและเห็นความจ าเป็นในการระดม
ทรัพยากรเพ่ือพฒันาการจดัการศกึษา 

(5) ก่อตัง้สมาคม ใช้ชมรมศิษย์เก่า เงินกองทุน  ระดมทุน 
ทนุการศกึษา แหลง่เรียนรู้  

4.2) ด้านผู้เรียน (ด้านลูกค้า) 
4.2.1) การด าเนินการเพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลกัสตูร 

(1) ก าหนดเปา้ความส าเร็จด้านผู้ เรียนท่ีชดัเจน เป็นรูปธรรม 
(2) มีการก าหนดแผนพฒันาผู้ เรียน โดยการวิเคราะห์ตวัชีว้ดัและ

จ าแนกเป้าหมายการเรียนรู้ในแต่ละระดบัชัน้ให้ชดัเจน ทัง้ด้านผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการและด้าน
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 

(3) จดัหลักสูตรท่ีหลากหลายตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บคุคล 

(4) พฒันาเทคนิคและกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ผู้ เรียนมี
สว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบตัิ คิดวิเคราะห์ ท าโครงงานกิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัการ
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ด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ได้ผลิตชิน้งาน/ผลงาน มีโอกาสน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

(5) มีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ  
มีการให้ข้อมลูย้อนกลบัเพ่ือการพฒันาผู้ เรียน 

(6) ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตั ิมีโอกาสแสดงออกผา่นกิจกรรม/โครงการท่ีสถานศกึษาจดัขึน้ 

4.2.2) การด าเนินการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ เรียนและผู้ มีส่วนได้ 
สว่นเสีย 

(1) ส ารวจความคิดเห็น ความต้องการของนักเรียน ผู้ ปกครอง 
และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในหลากหลายชอ่งทาง 

(2) สถานศึกษาเปิดใจรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
นกัเรียน ผู้ปกครองและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย เพ่ือน ามาวางแผนปรับปรุงพฒันาการจดัการศกึษาให้มี
คณุภาพ 

(3) มีการประเมินความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ เพ่ือน าผล 
มาปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้ 

(4) รายงานผลการจดัการศกึษาของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง ชมุชน
และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้รับทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

4.3) ด้านการบริหารจัดการศึกษา (ด้านกระบวนการภายในองค์กร) 
4.3.1) การบริหารจดัการศกึษา ด้านงานวิชาการให้ประสบความส าเร็จ 

(1)  ก าหนดระบบการบริหารงานวิชาการท่ีชดัเจนและจดัท าคู่มือ 
การบริหารงานวิชาการเพ่ือใช้เป็นคูมื่อในการด าเนินงาน 

(2)  มีขัน้ตอน หรือระบบและกลไกในการก ากบัตดิตามงานตา่ง ๆ  
ในสถานศึกษาตามขอบเขตของงานทัง้ 4 ด้าน ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบคุคล ด้านการบริหารงานทัว่ไป และด้านการบริหารงานวิชาการ 

(3)  มีผู้ รับผิดชอบในด้านวิชาการท่ีมีความรู้ความสามารถและ
เป็นท่ีพอใจของครูเพ่ือให้การบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพโดยมีการตดิตามและตรวจสอบครู
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองและติดตามผลการพฒันาของผู้ เรียนอย่างเป็นรูปธรรม
รายงานตอ่ผู้บริหารสถานศกึษาอย่างตอ่เน่ือง 

(4)  ก าหนดวิสยัทศัน์ และเปา้หมายการพฒันาท่ีท้าทาย 
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(5)  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพชัดเจนทัง้การพัฒนาวิชาการ ด้าน
คณุธรรมเช่ือมโยงกบัการพฒันาความเช่ียวชาญทางวิชาชีพของบคุลากร 

(6)  เช่ือมโยงการบริหารงานวิชาการกบังานอ่ืน ๆ  
(7)  จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน เช่น ระบบ

อินเทอร์เน็ตไร้สาย จดัหาส่ือมลัตมีิเดีย คอมพิวเตอร์เพ่ือการสอนและการจดัการ ฯลฯ ให้เพียงพอ 
(8)  จดัสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหลง่เรียนรู้ ทนัสมยั 

และเหมาะกบับริบทของโรงเรียนเอง รวมถึงต้องสะอาดและปลอดภยั 
(9)  กระทรวงศึกษาธิการควรมีการปรับโครงสร้างบุคลากรและ

อตัราก าลงัในสถานศึกษาให้มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานด้านวิชาการและงานวิจยัเป็นการเฉพาะ  
ซึง่ไมใ่ช้ครูผู้สอนท่ีได้รับแตง่ตัง้หรือมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้านงานวิชาการหรืองานวิจยั 

(10) ศึกษาและท าความเข้าใจหลกัสูตรสถานศึกษาและพัฒนา
หลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิสยัทศัน์ของสถานศึกษา จุดเน้น จุดเด่น ของสถานศึกษา 
รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของต้นสังกัดและด าเนินการออกแบบหลักสูตรอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุก
กลุม่เปา้หมาย 

(11) สง่เสริมสนบัสนนุการท างานสู่เปา้หมาย เน้นการจดักิจกรรม
การเรียนการสอน ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าถาม กล้าแสดงความ
คดิเห็น ใช้เทคโนโลยีเข้ามาชว่ยเสริมทกัษะ ความรู้ของนกัเรียน 

(12)  พัฒนากระบวนการนิ เทศ ก ากั บติ ดตาม ประเมิ นผล  
ให้ค าแนะน าท่ีมีประสิทธิภาพ 

(13) พฒันาแนวทางการดแูลช่วยเหลือผู้ เรียน ให้มีความพร้อมท่ี
จะเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.3.2) การบริหารจดัการศกึษาด้านงานงานบคุลากรให้ประสบความส าเร็จ 
(1) บริหารจดัการงานบคุลากรตามระเบียบท่ีสถานศกึษาก าหนด

ตามความเหมาะสมกบับริบทของสถานศกึษา เพ่ือความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการ 
(2) ก าหนดภารกิจของบคุลากร (ครู + ธุรการ + อ่ืน ๆ) ให้ชดัเจน 

เป็นรูปธรรม และเหมาะสมกบัต าแหนง่เพ่ือไมใ่ห้เกิดการโต้แย้ง 
(3) มอบหมายงานให้ตรงกับหน้า ท่ี ที รับผิดชอบ จัดคนให้

เหมาะสมกับงาน  โปร่งใส  ส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รับการพฒันา ให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง  
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จัดเวทีให้บุคลากรมีการแสดงผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานร่วมกันและมีส่วนร่วม   
ให้อิสระในการคดิวางแผน และปฏิบตังิาน มีก ากบัตดิตามอยา่งตอ่เน่ือง สม ่าเสมอ 

(4) สร้างขวญัและก าลังใจในการท างานให้ถูกต้องเหมาะสม เช่น 
การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี การพิจารณาความดีความชอบ 

(5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน 

(6) ครูท าหน้าท่ีของตนเองอย่างเต็มความรู้ความสามารถ มีการ
พฒันาตนเอง ปรับเปล่ียนบทบาทจากผู้สอนเป็นผู้ ชีแ้นะและผู้สนบัสนนุการเรียนรู้ 

4.3.3) การบริหารจดัการศกึษาด้านงานบริหารงานทัว่ไปให้ประสบความส าเร็จ 
(1)  จดัสรรต าแหน่งธุรการเพิ่มเติม หรือ ต้นสงักดัจดัสรรต าแหน่ง

ธุรการให้กบัทกุโรงเรียนโดยเฉพาะขนาดเล็ก หรือจดัสรรเจ้าหน้าท่ีท่ีท าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไปเป็น
การเฉพาะเพ่ือจัดระบบเอกสารและการจัดการทั่วไปของสถานศึกษาเพ่ือให้ครูได้มีเวลาในการ
จดัการเรียนการสอนอยา่งเตม็ท่ี 

(2)  จดัระบบงานธุรการให้ชดัเจน แสดงขัน้ตอนการท างานท่ีเป็น
รูปธรรม (Flowchart) ก าหนดระยะเวลาท่ีผู้ รับบริการได้รับชดัเจน และปฏิบตัไิด้ตามนัน้จริง 

(3)  จัดหาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการ
ให้บริการ 

(4)  กระทรวงศึกษาธิการควรมีการปรับโครงสร้างบุคลากรและ
อัตราก าลังในสถานศึกษาให้มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานบริหารทั่วไปเป็นการเฉพาะ ซึ่งไม่ใช้
ครูผู้สอนท่ีได้รับแตง่ตัง้หรือมอบหมายให้ปฏิบตัหิน้าท่ีด้านงานบริหารทัว่ไป  

(5)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน 

4.4) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
4.4.1) การพฒันาศกัยภาพครูและบคุลากร 

(1)  จัดท าข้อมูลครูและบุคลากร ประเมินวิเคราะห์ศักยภาพ 
ส ารวจความต้องการ และจดัท าแผนพฒันาครูและบคุลากรทัง้ระยะยาวและระยะสัน้ โดยก าหนด
ประเด็นการพัฒนาอย่างชดัเจนในแต่ละปี ตามความต้องการของครูและบุคลากร รวมทัง้ความ
ขาดแคลนของสถานศกึษา 
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(2)  สง่เสริมครูและบคุลากรน าความรู้ ทกัษะและความสามารถท่ี
ได้รับจากการพัฒนามีใช้ในการปฏิบัติงานจริง เปิดโอกาสให้ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

(3)  มีการก ากบัติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้จริงกบัผู้ เรียน และ
ผลท่ีเกิดกบัผู้ เรียน มีการตดิตามพฒันาการ หรือความก้าวหน้าอยา่งตอ่เน่ือง สม ่าเสมอ 

(4)  สร้างเครือข่ายในการร่วมกันพัฒนา เช่น ใช้ความร่วมมือกับ
สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาให้เป็นมหาวิทยาลยัพ่ีเลีย้ง 

(5)  จัดสัมมนาผู้ ท าหน้าท่ีงานธุรการตามจังหวะท่ีเหมาะสม 
เพราะงานธุรการคืองานให้บริการ เป็นงานซ า้ซากจ าเจ ผู้ท าหน้าท่ีมกัแสดงพฤตกิรรมไมเ่หมาะสม
เม่ือปฏิบตังิานไปนาน ๆ 

4.4.2) การพฒันาระบบเทคโนโลยี 
(1) ปรับปรุงการบริหารระบบเทคโนโลยีในโรงเรียนอยา่งตอ่เน่ือง 

ทนัสมยั เป็นปัจจบุนั สะดวกในการใช้และตรงกบัความต้องการของผู้ใช้ 
(2) จัดหา/จัดให้มีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เหมาะสมและ

เพียงพอตอ่การให้ใช้งาน 
(3) พัฒ นาบุ คลากรให้ สามารถใช้ เทค โน โล ยี ได้อย่ าง มี

ประสิทธิภาพคุ้มคา่ 
(4) จดัหา/จดัให้มี/ฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้เพียงพอในการ

ซอ่มแซมอปุกรณ์ได้บ้างโดยเฉพาะซอฟแวร์ 
(5) กระทรวงศึกษาธิการควรมีการปรับโครงสร้างบุคลากรและ

อตัราก าลังในสถานศึกษาให้มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีเป็นการเฉพาะ ซึ่งไม่ใช้
ครูผู้สอนท่ีได้รับแตง่ตัง้หรือมอบหมายให้ปฏิบตัหิน้าท่ีด้านระบบเทคโนโลยี เป็นต้น 

(6) ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จดัการและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดจนสนบัสนนุการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
     4.4.3) การด าเนินการด้านการวิจยัและการพฒันา 

(1) ส่งเสริมให้ครูท าวิจยัในชัน้เรียนท่ีสามารถน าไปแก้ปัญหาได้
อย่างจริงจงั การวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน และพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนของครู ในรูปแบบการท าวิจยักลุม่มากกวา่วิจยัเด่ียว 
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(2) ก าหนดให้แต่ละปีมีการท าโครงการวิจัยท่ีตอบโจทย์การ
แก้ปัญหา หรือการพฒันาโรงเรียนท่ีตรงประเด็นโดยครูทกุคนต้องท าวิจยัในชัน้เรียนอยา่งน้อยภาค
เรียนละหนึง่เร่ือง และผู้บริหารควรมีงานวิจยัของสถานศกึษาอย่างน้อยภาคเรียนละหนึง่เร่ือง 

(3) ส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้ เรียน  ใช้กระบวนการวิจัยบูรณาการในการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนคุ้ นเคยกับ
งานวิจยั และท างานอ่ืนๆ เพ่ือให้มีข้อมลู/หลกัฐานอ้างอิงในการพฒันางานตอ่ไป 

(4) จัดให้มีความรู้ แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจ พัฒนา
วิชาชีพ 

(5) ตดิตามผลงานวิจยันัน้และน ามาปรับใช้กบักรณีศกึษาอ่ืน ๆ 
(6) กระทรวงศึกษาธิการควรมีการปรับโครงสร้างบุคลากรและ

อัตราก าลังในสถานศึกษาให้มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานด้านงานวิจัยเป็นการเฉพาะ ซึ่ งไม่ใช้
ครูผู้สอนท่ีได้รับแตง่ตัง้หรือมอบหมายให้ปฏิบตัหิน้าท่ีด้านการวิจยั เป็นต้น  

5) ข้อคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
(1) ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะส าเร็จได้ก็ต่อเม่ือ

บคุลากรทุกคนเข้าใจและเห็นความส าคญัของการมีระบบบริหารการจดัการท่ีดีภายในโรงเรียน รู้
บทบาทและปฏิบตัิตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเตม็ศกัยภาพให้ความร่วมมือกบัการท างานของโรงเรียน
เตม็ท่ีด้วยความเตม็ใจ 

(2) กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดให้สมรรถนะด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นเง่ือนไขส าคัญในการผลิตครู และการบรรจุแต่งตัง้ผู้ ช่วยผู้ บริหาร
สถานศกึษาและผู้บริหารสถานศกึษา 

(3) นโยบายของหน่วยงานบงัคบับญัชาจะต้องมีความชัดเจน ไม่ควรมี
หลายนโยบายจนท าให้โรงเรียนไมรู้่จะท าอะไรก่อน-หลงั 

(4) ควรมีการฝึกอบรมผู้บริหาร และครูเร่ืองหลักสูตรการเรียนการสอน  
การวดัผล การประกนัคณุภาพ และอ่ืน ๆ อยา่งเร่งดว่นเพ่ือยกระดบัคณุภาพ 

(5) การประเมินภายนอกต้องไม่สร้างภาระงานให้กับโรงเรียน และควรมี 
แนวด าเนินการท่ีสอดคล้องกบัการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

(6) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ โดยจ าแนกความเข้มแข็งในระบบ
ประกนัของแตล่ะแหง่ เพ่ือประโยชน์ในการพฒันา 

(7) หนว่ยงานตา่ง ๆ ควรลดกิจกรรมประเมิน ประกวด แขง่ขนั 
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ผู้บริหารและครู
ปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหน้าที่โดย
มุง่เป้าการพฒันาที่
คณุภาพผู้ เรียน

ผู้ เรียนมีคณุภาพด้าน
วิชาการและด้าน
คณุลกัษณะ

ผู้ปกครอง ชมุชน ศิษย์
เก่า หน่วยงานเอกชน 
ให้การชว่ยเหลือ 

สนบัสนนุ

3.2 ผลการจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 
การด าเนินการในขัน้ตอนนี ้ผู้ วิจัยน าผลจากการศึกษาเอกสาร ผลการวิเคราะห์

พฒันาการของสถานศึกษาจากการศกึษาในระยะท่ีหนึ่ง ข้อมูลเชิงคณุภาพจากการศกึษาระยะท่ี
สอง (ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริหาร ครู อาจารย์ กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง) ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ ทรงคุณวุฒิ  ( In-depth interview of expert) (ผู้ ทรงคุณวุฒิ ระดับ
นโยบาย ผู้ ขบัเคล่ือนนโยบาย และระดบัปฏิบตัิ) มาสังเคราะห์เช่ือมโยง เพ่ือยกร่างข้อเสนอเชิง
นโยบาย โดยมีผลการศกึษาข้อมลูระยะแรก ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม และผลการวิเคราะห์เช่ือมโยง
ของผู้วิจยั (รายละเอียดในภาคผนวก ค) 

ผลการศึกษาข้างต้นได้ข้อค้นพบส าคญั สรุปได้ว่า สถานศึกษาท่ีมีพัฒนาการสูง มี
ปัจจยัท่ีส าคญั คือ การปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารและครูท่ีมุ่งเปา้ไปท่ีคณุภาพของ
ผู้ เรียน เม่ือผู้ เรียนมีคณุภาพทัง้ด้านวิชาการและคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ผู้ปกครอง ชมุชน ศิษย์
เก่า หน่วยงานเอกชนก็จะให้การสนบัสนุนช่วยเหลือส่งผลให้ครูสามารถปฏิบตัิงานตามบทบาท
หน้าท่ีให้บรรลเุปา้หมายสงูสดุได้ ดงัแสดงในแผนภาพ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 44 วงจรของสถานศกึษาคณุภาพ 
 

จากข้อค้นพบดังกล่าว น ามาสังเคราะห์เป็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือให้การ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ คือ 
คณุภาพของการจดัการศึกษา ผู้วิจยัจึงได้น าเสนอสรุปภาพรวมความสมัพนัธ์ของการด าเนินงาน
ของหน่วยงานแต่ละระดบั เพ่ือตอบค าถามการวิจยัว่าข้อเสนอเชิงนโยบายของหน่วยงานบริหาร
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จัดการคุณภาพการศึกษาระดับมหัพภาค (2 ระดับใหญ่ คือ ระดับกระทรวงศึกษาธิการ โดย
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา) และระดบัจลุภาค (1 
ระดบัย่อย คือ สถานศึกษา) ท่ีควรน าไปใช้  “ขับเคล่ือน” เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในมีอะไรบ้าง โดยใช้ตวัแบบทางด้านกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process 
Model) ตามแนวคดิของ วรเดช จนัทรศร (2551) สรุปได้ดงันี ้

3.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวม 
1) มุง่เน้นการเสริมสร้างวฒันธรรมคณุภาพในสถานศกึษา การสร้างวฒันธรรมคณุภาพใน

สถานศึกษาเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินงานโดยเน้นความเช่ือ ความคิดและการ
ก าหนดวิธีการท างานโดยยึดถือคุณภาพของงานเป็นส าคญั วฒันธรรมคุณภาพจะเป็นแบบแผนหรือ 
แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ียึดถือปฏิบัติตามพันธกิจเพ่ือน าไปสู่การมีประสิทธิภาพและ
คณุภาพในการปฏิบตังิานตามหน้าท่ีรับผิดชอบของแตล่ะบคุคล   

2) ก าหนดหน่วยงานกลางเพ่ือท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายและประสานด าเนินการเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษารวมทุกสังกัดและระดบัการศึกษา เน้นความเป็นเอกภาพด้านนโยบาย  
แต่หลากหลายในการปฏิบัติส าหรับกลุ่มสถานศึกษาท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกัน ทัง้นี  ้เพ่ือมีทิศ
ทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน ลดความสับสน มีแนวทางในการก ากับติดตามท่ีชัดเจน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

3.2.2 ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายเพื่ อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามบทบาทของหน่วยงาน 

ผลการเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการประกนัคณุภาพการศกึษา
ของสถานศกึษาตามบทบาทของหนว่ยงานแตล่ะระดบั สรุปภาพรวมได้ ดงันี ้

1. หนว่ยงานระดบักระทรวง 
(1) ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรม 

ไมเ่ปล่ียนแปลงบอ่ย 
(2) ก ากับดูแลให้ความช่วยเหลือและเป็นท่ีปรึกษาให้เขตพืน้ท่ีการศึกษาใน

เร่ืองคณุภาพการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(3) จัดท าข้อเสนอแผนพัฒนาการศึกษา หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณ  

เงินอดุหนนุ และระบบการควบคมุทางการเงิน 
(4) จัดท าหลักสูตรแกนกลาง มาตรฐานการศึกษา ระบบการเรียนรู้ ระบบงาน 

โครงสร้างทัง้องค์กร 
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(5) ส่ือสารสร้างความเข้าใจในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาถึง
สถานศกึษาโดยตรง  

(6) พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการพฒันาท่ีเช่ือมโยงข้อมลูในระดบัตา่ง ๆ ท่ีง่าย 
สะดวก สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(7) วิจยัและพฒันาเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาเพ่ือพฒันาคณุภาพ
การศกึษาของสถานศกึษา 

2) หนว่ยงานระดบัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
(1) นิ เทศ ติดตาม ประเมินผล การประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศกึษา และประสานสนบัสนุนการจดัการศึกษาในเขตพืน้ท่ีการศึกษา รวมทัง้ก ากบัติดตาม 
ให้ความช่วยเหลือ และเป็นท่ีปรึกษาในการยกระดบัคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษาใน
สงักดัอยา่งใกล้ชิด 

(2) จดัท านโยบาย แผนงานงบประมาณ เงินอดุหนนุ และตรวจสอบการใช้
จา่ยงบประมาณ และประเมินผลการปฏิบตัขิองสถานศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

(3) พัฒนาภาวะผู้ น าให้กับผู้ บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะภาวะผู้ น าเชิง
วิชาการและภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และพัฒนาความเป็นครู โดยเฉพาะด้านความเสียสละ อุทิศ
ทุม่เทในการสอน การปฏิบตังิานและการดแูลชว่ยเหลือผู้ เรียน 

(4) ร่วมมือกับกระทรวงในการส่ือสารสร้างความเข้าใจในการด าเนินการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาถึงสถานศกึษาโดยตรง 

(5) ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ระบบ
สารสนเทศ และนวตักรรมทางการศกึษา รวมถึงการวิจยัของสถานศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

(6) ศกึษา วิจยั การพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมการจดั
การศกึษา และวางแผนอตัราบคุลากรของสถานศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

3. หนว่ยงานระดบัสถานศกึษา 
(1) ด าเนินการเพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร ทัง้ด้าน

วิชาการและคณุลกัษณะ เพ่ือให้ผู้ เรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจในคณุภาพการจดัการศึกษา
และศรัทธาท่ีจะน าบตุรหลานมาเข้าเรียน 

(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยการก าหนดเปา้หมายความส าเร็จของสถานศึกษา
ร่วมกนัเพ่ือสร้างการยอมรับและมอบความไว้วางใจและให้อิสระสถานศกึษาในการปฏิบตังิาน 
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(3) ส่ือสารสร้างความเข้าใจในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้กบัครูและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการด้านงานวิชาการให้ประสบความส าเร็จ 

(4) พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้ก้าวทันการพัฒนาของระบบ
เทคโนโลยีและนวตักรรมในปัจจบุนั และส่งเสริมการวิจยัและพฒันาเพ่ือยกระดบัคณุภาพผู้ เรียน 
ส่งเสริมความเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ (เสียสละ อุทิศตนปฏิบตัิงานการสอนและดูแลช่วยเหลือ
ผู้ เรียน) รวมทัง้ส่งเสริมการท างานเป็นทีม โดยการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชดัเจน มุ่งเปา้ไป
ท่ีความส าเร็จของงาน 

(5) บริหารแผนงาน งบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารทัว่ไปอย่างเป็น
ระบบให้ประสบผลส าเร็จ มีแนวทางระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา และใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มคา่ 

จากข้อเสนอดงักลา่ว สรุปภาพความสมัพนัธ์ของข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการประกนั
คณุภาพภายในของสถานศกึษาตามบทบาทของหนว่ยงานแตล่ะระดบั ได้ดงันี ้
 

 
 

ภาพประกอบ 45 ความสมัพนัธ์ของข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา
ตามบทบาทของหนว่ยงานแตล่ะระดบั 
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3.2.3 ข้อเสนอเชิ งนโยบายเพื่ อการประกันคุณภาพภายในภายในของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส าหรับสถานศึกษา 

ผู้วิจยัยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการประกันคณุภาพภายในภายในของสถานศึกษา 
ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส าหรับสถานศึกษา โดยการประชมุสนทนากลุ่มผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน 12 คน 
ได้ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการด าเนินงาน จากนัน้
 ผู้ วิจัยด าเนินการตรวจสอบร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส าหรับสถานศึกษา ท่ีผู้ทรงคณุวุฒิร่วมกันยกร่าง น าเสนอให้
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 11 คน ประเมินว่าเห็นด้วยหรือควรปรับปรุง พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
ข้อเสนอเชิงนโยบายดงักล่าว จากนัน้ผู้ วิจยัน าข้อคิดเห็นจากการตรวจสอบร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยผู้ เช่ียวชาญข้างต้นมา
ปรับปรุงอีกครัง้ จดัท าเป็นแบบประเมินเพ่ือน าไปสอบถามความคิดเห็นตอ่ข้อเสนอเชิงนโยบายจากผู้ มี
สว่นได้สว่นเสีย (Public Hearing of Stakeholders) จ านวน 62 คน โดยการประยกุต์ใช้เกณฑ์การประเมิน
ข้อเสนอเชิงนโยบายตามหลักของ Guskey (2000) และ วิโรจน์ สารรัตนะ (2553 ก) ประกอบด้วย
เกณฑ์ 5 ด้าน คือ 1. ความเหมาะสม (Propriety) 2. ความเป็นไปได้ (Feasibility) 3. ความสอดคล้อง 
(Congruity) 4. ความเป็นประโยชน์ (Utility) และ 5. ความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability) ซึง่ข้อเสนอเชิง
นโยบายเพ่ือการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ท่ีผ่านการตรวจสอบ
และประเมินในขัน้ตอนนี ้ผู้ วิจัยจะถือเป็นการสิน้สุดของกิจกรรมการวิจัยและท าการปรับปรุง แก้ไข 
เพิ่มเติมข้อความเป็นครัง้สดุท้าย จากนัน้จะสรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือการประกนัคณุภาพภายใน
ของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส าหรับสถานศกึษา ตอ่ไป  

ผลจากการตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายโดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 11 คน สรุปข้อเสนอ 
เชิงนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ในส่วนท่ีเป็นวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ระหว่างฉบับท่ีผู้ วิจัย
น าเสนอในการประชมุระดมความคิดเห็นได้รับการปรับปรุงแก้ไขท าให้เนือ้หามีความสมบรูณ์ยิ่งขึน้และ
สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษาชาตแิละกฎกระทรวงการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 ผู้วิจยัได้
น าเสนอตารางเปรียบเทียบร่างข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ระหว่างฉบบัท่ีผู้วิจยัยกร่างจากการสนทนากลุ่มกบั
ฉบบัท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผู้ เช่ียวชาญ (รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ค)  

ผลจากการตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบาย ฯ สรุปได้วา่ ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส าหรับสถานศึกษา ประกอบด้วย  
1 วิสยัทศัน์ 4 พนัธกิจ 4 กลยทุธ์ 58 แนวทางการด าเนินงาน ดงันี ้

วิสัยทัศน์ (Vision) : ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล และหลกัธรรมาภิบาล 
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พันธกิจ (Mission) :  
1. พฒันาระบบการประกนัคณุภาพทางการศกึษาสูม่าตรฐานสากล  
2. พฒันาคณุภาพของผู้ เรียนให้เตม็ตามศกัยภาพ และสอดคล้องกบัความต้องการของ

ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
3. พฒันากระบวนการสนบัสนุน การก ากบัดแูลท่ีมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสการมี

สว่นร่วมจากภาคีเครือขา่ยหนว่ยงาน ผู้ปกครอง ชมุชน  
4. ส่งเสริมการวิจยัในชัน้เรียนของสถานศกึษา ผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ

ครูผู้สอน (PLC) 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เก่ียวข้อง

อย่างกัลยาณมิตร 
1.1 การด าเนินการเพ่ือให้ผู้ เรียนมีคณุภาพตามหลกัสตูร 

(1) ก าหนดเปา้หมายความส าเร็จด้านผู้ เรียนในภาพรวมของสถานศกึษา และ
ในแต่ละระดบัชัน้ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับความคิดเห็นและความต้องการของผู้ มีส่วนได้ 
สว่นเสีย 

(2) จัดหลักสูตรท่ียืดหยุ่นสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และสอดคล้อง
กบัมาตรฐานการเรียนรู้  

(3) พัฒนาเทคนิคและกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้
ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบตัิ ฝึกทักษะการคิดขัน้สูง สามารถสร้างผลงาน/
ชิน้งานหรือนวตักรรมท่ีเช่ือมโยงกบัการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ควบคูก่บัการจดัระบบการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจยัในชัน้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการให้ข้อมลูย้อนกลบัเพ่ือการ
พฒันาผู้ เรียน 

(4) ปรับเปล่ียนบทบาทครูจากผู้ สอนเป็นผู้ ชีแ้นะและผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 
สร้างแรงบนัดาลใจให้ผู้ เรียนค้นพบความถนดัของตน พฒันาตนเองและท าหน้าท่ีของตนอย่างเตม็ความรู้
ความสามารถ จดั/หาเวทีให้นกัเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถตามศกัยภาพและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

(5) ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้
ความสามารถตามหลกัสตูร และตามความถนดัของผู้ เรียน น าผลการก ากับติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานพฒันาผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลกัสตูรมาวางแผนการพฒันาคณุภาพในปีตอ่ไป 

(6) พฒันาแนวทางการดแูลชว่ยเหลือผู้ เรียนและระบบการแนะแนวผู้ เรียนให้มี
ความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ และพฒันาตนเองได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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1.2) การด าเนินการเพ่ือสร้างความพงึพอใจให้แก่ผู้ เรียน และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
(1) ส ารวจความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้ เรียน ผู้ปกครอง 

ชุมชน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลากหลายช่องทางเพ่ื อน ามาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัด
การศกึษาให้มีคณุภาพ 

(2) พฒันาหลกัสตูร กิจกรรม และกิจกรรมเสริมหลกัสตูรรวมทัง้จดัท าแผนการ
ศกึษาท่ีสอดคล้องกบัความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชมุชน และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

(3) ประเมินผลการใช้หลักสูตร ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรม และกิจกรรมเสริมหลกัสตูร เพ่ือน าผลมาปรับปรุงพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ และวาง
แผนพฒันากิจรรมการจดัการศกึษาในปีถดัไป 

(4) รายงานผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้ปกครอง ชมุชน และผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียได้รับทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

กลยุทธ์ที่  2 : การพัฒนาการบริหารแผนงานงบประมาณ และการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2.1) การบริหารแผนงาน งบประมาณและทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ 
(1) ก าหนดแผนงาน โครงการ และงบประมาณท่ีสอดคล้องความต้องการและ 

สภาพบริบทของสถานศกึษา โดยใช้ข้อมลูความต้องการจ าเป็นและสภาพปัญหาในการจดัการศกึษาและ
ประกนัคณุภาพการศกึษา มีการก าหนดก าหนดสดัสว่นงบประมาณอยา่งเหมาะสม และเป็นธรรม 

(2) บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และใช้แผนท่ีกลยุทธ์เน้นกระบวนการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม ด าเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน/การบริหารงบประมาณให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และระเบียบท่ีก าหนด โดยยดึระเบียบส านกังบประมาณและค านงึถึงคณุภาพเชิงปริมาณ เชิง
คณุภาพ เวลาและความคุ้มคา่ 

(3) บริหารจัดการงบประมาณอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยวิธีการ
แต่งตัง้คณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบและก ากับติดตามผลการปฏิบตัิงาน บูรณาการการใช้งบประมาณ
ร่วมกนัระหวา่งกลุม่งานอ่ืน  ๆอยา่งเหมาะสม 

(4) ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี ครอบคลุม
ทัง้ด้านวิชาการงบประมาณ และการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
มาจดัท าเป็นแผนพฒันาคณุภาพการบริหารงานงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ 

(5) วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทราบ 
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2.2) แนวทางในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศกึษา 
(1) จดัท าโครงการ/แผนงานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศกึษา เชน่ การก าหนด

แผนธุรกิจ โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย เจ้าของแหล่งทุน ระยะเวลา ระบุวัตถุประสงค์ท่ีส่งเสริมการประกัน
คณุภาพการศกึษาอยา่งชดัเจน 

(2) ส ารวจ วิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาเพ่ือการระดม
ทรัพยากรแบบมีสว่นร่วม และจ าแนกประเภทและแหลง่ทรัพยากรให้ชดัเจน 

 (3) สร้างเครือขา่ย และใช้เครือขา่ยความร่วมมือในการระดมทรัพยากรร่วมกนั
ด าเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศกึษาจากสมาชิกเครือขา่ย  

 (4) ด าเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยสมาชิกเครือข่ายทาง
การศกึษา  

(5) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานการระดมทรัพยากร การ
เบกิจา่ยทรัพยากร และประเมินผลการด าเนินงานให้เจ้าของแหลง่ทนุ/งบประมาณทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

(6) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงาน และน าผลการประเมินมาวางแผน 
การก าหนดแนวทางในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศกึษาในปีตอ่ไป 

กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนากระบวนงานการบริหารจัดการศึกษาด้านงานวิชาการ 
งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไปให้เกิดประสิทธิภาพ 

3.1 การบริหารจดัการศกึษาด้านงานวิชาการให้ประสบความส าเร็จ 
(1) ก าหนดวิสยัทศัน์ และเปา้หมายการพฒันางานวิชาการท่ีท้าทาย 
(2) ก าหนดระบบการบริหารงานวิชาการท่ีชดัเจนเพ่ือให้บรรลวุิสยัทศัน์ จดัท า

คูมื่อการบริหารงานวิชาการเพ่ือใช้เป็นคูมื่อในการด าเนินงาน และก าหนดผู้ รับผิดชอบในด้านวิชาการท่ีมี
ความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานวิชาการมีประสิทธิภาพ 

(3) จดัท าแผนพฒันาคณุภาพวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม และเช่ือมโยงกบัการ
พัฒนาความเช่ียวชาญทางวิชาชีพของบุคลากร ด าเนินการออกแบบหลักสูตรให้เห็นจุดเน้น จุดเด่น  
ท่ีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของสถานศกึษารวมถึงนโยบายตา่ง  ๆของต้นสงักดั 

(4) ด าเนินงานตามขัน้ตอน มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามงานต่าง  ๆ
ตามขอบเขตของงานด้านการบริหารงานวิชาการ เช่ือมโยงและประสานการบริหารงานวิชาการกบังานอ่ืน 
 ๆเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 

(5) จดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
ส่ือมลัติมีเดีย คอมพิวเตอร์เพ่ือการสอนและการบริหารจดัการ ฯลฯ ให้เพียงพอ รวมทัง้จดัสภาพแวดล้อม
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ภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทนัสมยั และเหมาะกับบริบทของสถานศกึษา รวมถึงต้องสะอาด
และปลอดภยั 

(6) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอน และผลจากการจดักิจกรรม  

(7) น าผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินมาวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการศกึษาด้านงานวิชาการให้ประสบความส าเร็จ 

3.2) การบริหารจดัการศกึษาด้านงานบคุลากรให้ประสบความส าเร็จ 
(1) มีการก าหนดแผนปฏิบตัิการบริหารจัดการงานบุคลากรให้เหมาะสมกับ

ภารกิจของกลุ่มงาน บุคคล และอตัราก าลงั ตามระเบียบท่ีสถานศกึษาก าหนดเพ่ือความคล่องตวัในการ
บริหารจดัการและปฏิบตัติามแผนท่ีก าหนด 

(2) มอบหมายงานให้ตรงกบัหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ (Job description) และจดัคน
ให้เหมาะสมกบังาน (Put the right man on the right job) 

(3) ส่งเสริมสนบัสนุนให้โอกาสบุคลากรได้รับการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
เช่น จดัเวทีให้บคุลากรมีการแสดงผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานร่วมกนัและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาผู้ เรียน ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้และการท างาน และจดัอบรมพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาเพ่ือ
ปรับเปล่ียนบทบาท วิธีการสอน โดยเป็นผู้ ชีแ้นะ (Facilitator) และเป็นผู้สร้างแรงบนัดาลใจให้แก่ผู้ เรียน 

(4) มีการเสริมแรง สร้างขวญั และก าลงัใจในการท างานให้ถูกต้องเหมาะสม  
เกิดความผาสกุและความผกูพนัในองค์กร (Engagement) 

(5) มีการก ากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบงานบริหารจัดการด้านบุคลากร 
อย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมอ และน าผลการก ากับ ติดตามและตรวจสอบมาวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจดัการศกึษาด้านงานบคุลากรให้ประสบความส าเร็จ 

3.3) การบริหารจดัการศกึษาด้านงานบริหารงานทัว่ไปให้ประสบความส าเร็จ 
(1) วางแผนและออกแบบระบบงาน/กระบวนการ/Flowchart ธุรการ/งานบริหาร

ทัว่ไปให้ชดัเจน และปฏิบตัไิด้ 
(2) จดัหาเจ้าหน้าท่ีธุรการ/หรือสรรหาบุคคลจากภายนอกโดยเฉพาะ มาแบ่ง

เบาภาระของครู เพ่ือให้ครูได้มีเวลาในการจดัการเรียนการสอนอยา่งเตม็ท่ี 
(3) จดัหาระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพ่ือเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ 
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(4) จัดสัมมนา/พัฒนาผู้ ท าหน้าท่ีงานธุรการตามจังหวะท่ีเหมาะสม เพ่ือ
สง่เสริมการบริการท่ีดี เป็นท่ีพงึพอใจของผู้ รับบริการ 

(5) ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง 
สม ่าเสมอ 

(6) น าผลการก ากับติดตามและผลการประเมินมาจดัท าแผนพฒันาคณุภาพ
การบริหารจดัการศกึษาด้านงานบริหารงานทัว่ไปให้ประสบความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

4.1) การพฒันาศกัยภาพครูและบคุลากร 
(1) จดัท าข้อมูลครูและบุคลากร ส ารวจความต้องการวิเคราะห์ศกัยภาพ และ

จดัท าแผนพฒันาครูและบคุลากรทัง้ระยะยาวและระยะสัน้ และถ่ายทอดลงแผนพฒันารายบคุคล 
(2) ก าหนดประเด็นการพัฒนาตามความต้องการของครูและบุคลากร และ

ความขาดแคลนของสถานศกึษาอยา่งชดัเจนในแตล่ะปีการศกึษา 
(3) ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรท่ีสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น  

ตรงตามแผนพฒันารายบุคคล ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม และส่งเสริมครูและบุคลากรให้น าความรู้ ทกัษะ
และความสามารถท่ีได้รับจากการพฒันามาใช้ในการปฏิบตังิานจริง 

(4) เปิดโอกาสให้ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) เพ่ือการพฒันาผู้ เรียนและวิชาชีพ  

(5) สร้างเครือข่ายในการร่วมกนัพฒันาระหว่างสถานศึกษาในระดบัเดียวกัน 
และระดบัท่ีเหนือกวา่ 

(6) มีการก ากบัติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้จริงกบัผู้ เรียน และผลท่ีเกิดกบั
ผู้ เรียน 

(7) พัฒนากระบวนการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล ให้ค าแนะน าในการ
จดักระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และน าผลการนิเทศ ก ากบัติดตามมาวางแผนการพฒันา
คณุภาพการด าเนินงานพฒันาศกัยภาพครูและบคุลากร 

4.2) การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีการวางแผนการปฏิบัติงานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับงาน 

ด้านการศกึษาให้มีความทนัสมยั ทนัตอ่การเปล่ียนแปลง และจดัหาอปุกรณ์ วสัดเุทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทนัสมยั เหมาะสมและเพียงพอตอ่การใช้งาน 
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(2) มีแผนการจดัซือ้จดัจ้างสิ่งอ านวยความสะดวก และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศกึษาท่ีเอือ้ตอ่การท างานร่วมกนั 

(3) มีการก าหนดแนวทาง/มาตรการปอ้งกนัความเสียหาย/แผนฉกุเฉินทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan) ความมัง่คงปลอดภัยส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
ก าหนดสิทธิผู้ใช้งาน (Access rights) 

(4) พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการท างานและ 
การจดัการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มคา่ และสามารถซ่อมแซมอปุกรณ์ได้บ้างโดยเฉพาะซอฟแวร์ 
หรือการพฒันาด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง e-learning 

(5) ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดจนสนบัสนนุการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

(6) มีการก ากบัติดตาม ทบทวน ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา
ของสถานศกึษาให้ทนัสมยั และปลอดภยัอยูเ่สมอ 

(7) มีการรวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผล ปรับปรุง และบูรณาการฐานข้อมูล
สารสนเทศ ก่อนท าการจดัเก็บให้มีความถูกต้องเพ่ือประโยชน์ในการวดัผล ประเมินผล และการประกัน
คณุภาพการศกึษา 

4.3) การด าเนินการด้านการวิจยัและการพฒันา 
(1) สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัประโยชน์ของการวิจยัเพ่ือพฒันาผู้ เรียน และ 

ให้ความรู้ เก่ียวกบัการวิจยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการวิจยัในชัน้เรียน 
(2) ก าหนดเป็นนโยบายให้มีการท าโครงการวิจัยท่ีตอบโจทย์การแก้ปัญหา 

หรือการพฒันาสถานศึกษาร่วมกันอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งเร่ือง และน าผลการวิจยัเป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันาคณุภาพผู้ เรียน และพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครู 

(3) มอบหมาย/ก าหนดให้มีบคุลากรรับผิดชอบด้านงานวิจยัเป็นการเฉพาะ 
(4) มีการก ากับ ติดตาม และบริหารจัดการการท าวิจัยในชัน้เรียนทัง้ระดับ

บคุคลและระดบัสถานศกึษา และน าผลไปใช้พฒันาผู้ เรียน 
(5) ผู้บริหาร ครู และบคุลากรในสถานศกึษามีการสะท้อนคดิ (Reflection) หรือ

การกระท า AAR (After Action Review) เก่ียวกับสิ่งท่ี เกิดขึน้จากขัน้ตอนต่าง ๆ หลังจากเสร็จสิ น้ 
จากการปฏิบตังิาน 
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3.2.4 ผลการประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส าหรับสถานศึกษา 

ผู้ วิจัยน าร่างข้อเสนอเชิงนโยบายข้างต้น จัดท าเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือ
ประเมินข้อเสนอเชิงนโยบายจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Public Hearing of Stakeholders) จ านวน 62 คน ซึ่ง
ผู้ วิจยัจะถือเป็นการสิน้สุดของกิจกรรมการวิจยั และจ าท าการปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมข้อความเป็นครัง้
สุดท้าย จากนัน้จะสรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา ระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส าหรับสถานศกึษา  

โดยสรุปภาพรวมผลการประเมินร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการประกนัคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ดงัตาราง 34 ดงันี ้ (รายละเอียดผล
การประเมินทกุข้อ ดงัแสดงในภาคผนวก หน้า 394 ถึง หน้า 405) 

 
ตาราง 32 ภาพรวมผลการประเมินร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  
 

ประเด็น 

ผลการประเมินเฉลี่ย /(ความหมาย) 

เหมาะสม เป็นไปได้ สอดคล้อง เป็นประโยชน์ 
พร้อม

รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่  1 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสร้าง
การมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอย่างกัลยาณมิตร 

4.63 4.63 4.69 4.69 4.69 

มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

1.1) การด าเนินการเพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ 

ความสามารถตามหลกัสตูร 

4.80 4.76 4.80 4.84 4.84 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

1.2) การด าเนินการเพื่อสร้างความพงึพอใจให้กบั
ผู้ เรียน และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

4.86 4.76 4.81 4.89 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 
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ตาราง  32  (ตอ่)  
 

ประเด็น 

ผลการประเมินเฉลี่ย /(ความหมาย) 

เหมาะสม เป็นไปได้ สอดคล้อง เป็นประโยชน์ 
พร้อม

รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาการบริหารแผนงาน 
งบประมาณ และการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

4.94 4.88 4.94 4.94 4.88 

มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

2.1) บริหารแผนงาน งบประมาณและทรัพยากรให้
เกิดประสทิธิภาพ 

4.76 4.82 4.75 4.88 4.86 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

2.2) หาแนวทางในการระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา 4.76 4.72 4.80 4.86 4.82 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนากระบวนงานการบริหารจัด
การศึกษาด้านงานวิชาการ งานบริหารบุคคล  
งานบริหารทั่วไปเกิดประสิทธิภาพ 

4.82 4.78 4.82 4.86 4.85 

มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

3.1 บริหารจดัการศกึษาด้านงานวิชาการให้ประสบ
ความส าเร็จ 

4.80 4.73 4.81 4.87 4.84 

มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

3.2) บริหารจดัการศกึษาด้านงานบคุลากรให้ประสบ
ความส าเร็จ 

4.84 4.77 4.89 4.92 4.90 

มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

3.3 บริหารจดัการศกึษาด้านงานบริหารงานทัว่ไป 
ให้ประสบความส าเร็จ 

4.64 4.71 4.80 4.84 4.78 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

กลยุทธ์ที่  4 : การพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนาสู่
องค์กรสมรรถนะสูง 

4.94 4.81 4.94 5.00 4.88 

มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

4.1) การพฒันาศกัยภาพครูและบคุลากร 4.84 4.78 4.89 4.91 4.89 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

4.2) การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.81 4.82 4.87 4.88 4.86 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

4.3) การวิจยัและการพฒันา 4.67 4.65 4.90 4.92 4.84 
มากท่ีสดุ มากท่ีสดุ มากท่ีสดุ มากท่ีสดุ มากท่ีสดุ 

เฉลี่ยรวมกลยทุธ์/ความหมาย 4.83 4.77 4.84 4.87 4.82 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 
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จากตาราง 32 พบว่า ผลการประเมินกลยุทธ์ ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความ
สอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ และความพร้อมรับผิดชอบ ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย มีคา่เฉล่ียอยู่ระหว่าง 
4.60 – 5.00 ซึง่เป็นระดบัมากท่ีสดุ ทกุรายการ 

ทัง้นี ้โดยสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา ระดบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส าหรับสถานศกึษา สามารถสรุปเป็นแผนภาพ ได้ดงัภาพประกอบ 46 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเร่ือง การศึกษาพฒันาการคณุภาพการศึกษาผ่านโมเดลโค้งพฒันาการของผล
การประเมินคณุภาพภายนอกเพ่ือพฒันาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการประกนัคณุภาพภายในของ
สถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ครัง้นี ้ผู้วิจยัด าเนินการวิจยัแบบผสมวิธี (Mixed methods 
research) โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดงันี ้

 
5.1 สังเขปของความมุ่งหมาย สมมตฐิาน และวิธีการวิจัย  

ความมุ่งหมายหลักของการวิจัยครัง้นี ้คือ 1) เพ่ือศึกษาโมเดลโค้งพัฒนาการของผลการ
ประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา 2) เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจเชิงลึกในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีมีพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกสูง 
จ าแนกตามตวัแปรร่วมของสถานศกึษา ได้แก่ ภาค สถานท่ีตัง้ (ในเมือง/นอกเมือง) และขนาดของ
สถานศึกษา และ 3) เพ่ือจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานสมมติฐานในการวิจยั คือ 1.โมเดลโค้งพฒันาการของผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาท่ีไม่มีตวัแปรร่วมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2. 
โมเดลโค้งพฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศกึษาท่ีมีตวัแปรร่วมมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 3. ตวัแปรร่วม (ภาค ท่ีตัง้ และขนาด) มีผลต่อคะแนนการพฒันา
คณุภาพของสถานศกึษา 

วิธีด าเนินการวิจัยเป็นการวิจัยวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) ใช้วิธีวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธีการ (Mixed methods research approach) ระหว่างวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและวิธีการ
วิจยัเชิงคณุภาพ โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณ น าผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศกึษาท่ีได้รับ
การประเมินคณุภาพภายนอกจาก สมศ. ทัง้ 3 รอบ ท่ีมีช่วงระยะเวลาการประเมินเว้นช่วงห่างเท่ากนัทัง้ 
3 รอบการประเมิน คือ สถานศกึษาท่ีได้รับการประเมินคณุภาพภายนอกในปีท่ี 4 ของการประเมิน
ในแต่ละรอบครบทัง้สามครัง้ คือ ปี พ.ศ. 2547  พ.ศ. 2552  และ พ.ศ. 2557 ศึกษาพัฒนาการ
คุณภาพของสถานศึกษาจากคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอกกับตัวแปรร่วม ได้แก่  
ภาค ท่ีตัง้ และขนาดของสถานศึกษา ตามด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพการศึกษาเชิงคุณภาพ 
(QULN) ศึกษาพหุกรณี (Multi-case study) เก่ียวกับการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา
ท่ีมีระดบัพัฒนาการสูง โดยใช้ทฤษฎีการบริหารจดัการในเชิงสมดุล (Balanced Scorecard : BSC) 
และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม 
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(Participatory policy research) ใน  2 ขัน้ตอนใหญ่ ๆ คือ การจดัท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย และ
การประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือศึกษาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง 
ความเป็นประโยชน์ และความพร้อมรับผิดชอบ ของร่างนโยบายท่ีพฒันาขึน้ ซึง่เน้นทัง้การวิจยัเชิง
คณุภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ แบง่ออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การศกึษาพฒันาการคณุภาพการศกึษาผา่นโมเดลโค้งพฒันาการ เป็นการ
วิจยัเชิงปริมาณ (QUAN) ศกึษาพฒันาการคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษาจากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยใช้คะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีด าเนินการประเมินโดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในช่วงเวลา ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 
2543 – 2558 ซึ่งจัดเป็น ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary data) ซึ่ ง ข้อมูล ท่ีจะต้องใช้ในการวัด
พฒันาการ จึงเป็นผลการประเมินของสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินครบทัง้ 3 ครัง้ของรอบการ
ประเมินในช่วงระยะเวลาห่างเท่าๆ กัน ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงก าหนดเลือกสถานศึกษาท่ีได้รับการ
ประเมินรอบท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2547 รอบท่ี 2 ปี พ.ศ. 2552 และ รอบท่ี 3 ปี พ.ศ. 2557 รวมจ านวน 
1,964 แห่ง จากจ านวนสถานศึกษาทัง้หมด 31,055 แห่ง เป็นตวัอย่างทัง้หมดในการศึกษาครัง้นี ้
สามารถแบ่งกลุ่มของสถานศึกษาจ าแนกตามภาค เขตท่ีตัง้ในเมือง/นอกเมือง และขนาดของ
สถานศึกษา โดยเป็นสถานศกึษาขนาดเล็ก 1,655 แห่ง ขนาดกลาง 270 แห่ง ขนาดใหญ่ 23 แห่ง 
และขนาดใหญ่พิเศษ 16 แหง่ การวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือศกึษาพฒันาการของคะแนนผลการประเมิน
คณุภาพภายนอก ทัง้สามรอบการประเมิน จ าแนกรายมาตรฐาน รายด้าน และวิเคราะห์จ าแนก
ตามตวัแปรร่วม ได้แก่ ภาค ท่ีตัง้ และขนาดของสถานศกึษา ด้วยโปรแกรม Mplus  

ระยะท่ี 2 การศึกษาเชิงลึกการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็น
การศึกษาเชิงคุณภาพ (QULN) เป็นการศึกษาเฉพาะพหุกรณี (Multi-case study) ศึกษาข้อมูล
เชิงลึกสถานศกึษาท่ีมีระดบัพฒันาการสงู โดยใช้ทฤษฎีการบริหารจดัการในเชิงสมดลุ (Balanced 
Scorecard : BSC) เป็นกรอบในการศกึษา ผู้ วิจยัคดัเลือกกลุ่มเปา้หมายท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัเชิง
คณุภาพท่ีเป็นกรณีศึกษาพหุกรณีโดยจ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มสถานศึกษาท่ีตัง้อยู่
นอกเมืองในแต่ละภาคท่ีมีคะแนนอตัราพัฒนาการผลการประเมินคณุภาพภายนอกในระดบัสูง
จ านวนขนาดละ 1 แห่ง และ 2) สถานศึกษาท่ีตัง้อยู่ในเมืองในแต่ละภาคท่ีมีคะแนนอัตรา
พฒันาการผลการประเมินคณุภาพภายนอกในระดบัสงู จ านวนขนาดละ 1 แห่ง โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยพิจารณาจากผลพฒันาการคณุภาพการศกึษาสงูสดุในแต่ละ
ขนาด และตัง้อยู่ในสถานท่ีแตกต่างกัน รวมจ านวนทัง้สิน้ 8 แห่ง ทัง้นี  ้ผู้ วิจัยมีความเห็นว่า
สถานศกึษาท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีตา่งกัน และขนาดท่ีต่างกนั จะมีบริบท หรือวิธีการด าเนินการเก่ียวกับ
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การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาแตกตา่งกัน โดยกลุ่มเปา้หมายท่ีใช้เป็นกรณีศึกษาจะ
กระจายตามภาคภูมิศาสตร์ โดยเป็นสถานศกึษาในภาคเหนือภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
และภาคใต้ ภาคละ 2 แห่ง รวม 8 แห่ง กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 
(ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการ) ครูผู้ รับผิดชอบการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือครูผู้ สอน  กรรมการสถานศึกษา และผู้ ปกครอง รวมจ านวน
ประมาณ 6-12 คน ต่อสถานศกึษา 1 แห่ง เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสมัภาษณ์ ท่ีผู้วิจยัพฒันาขึน้เอง 
ใช้การสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) 

ระยะท่ี 3 การพฒันาข้อเสนอเชิงนโยบายการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา  
ใช้แนวด าเนินการวิจยัเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ (Qualitative and Quantitative approach) ซึ่ง
เป็นแนวด าเนินการวิจยัแบบผสมผสานวิธีการ (Mixed methods approach) ระหว่างการวิจยัเชิง
คณุภาพและเชิงคุณภาพ (qual         quan)  ด าเนินการโดยการประยุกต์ใช้รูปแบบการวิจยัเชิง
นโยบายแบบมีส่วนร่วม (Participatory policy research) ใน  2 ขัน้ตอนใหญ่ ๆ คือ ขัน้ตอนท่ี 1 
การจดัท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยการศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ร่วมกับผลจากการศึกษาพหุ
กรณีระยะท่ี 2 และผลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งกลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิเพ่ือการสัมภาษณ์  
เชิงลึกเก่ียวกับการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ จ านวน 9 คน ผู้ วิจยั
เลือกกลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ ทรงคุณวุฒิ คือ 1) เป็น
ผู้บริหารท่ีเคยหรือยังคงด ารงต าแหน่งหน้าท่ีท่ีมีบทบาทเก่ียวข้องกับนโยบายด้านการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 2) เป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 3) เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ท างานหรือเป็นผู้บริหารการด าเนินงานท่ีส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพภายนอก (องค์การมหาชน) 4) เป็นอาจารย์สอนวิชาการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  และ 5) เป็นศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบงานด้านการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสมัภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth interview) ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ น าข้อมูลสรุปท่ีได้จากการศึกษาพหุกรณีสถานศึกษา 
ระยะท่ีสอง กับข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ  มาด าเนินการยกร่างข้อเสนอ 
เชิงนโยบายโดยการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) กลุ่มเป้าหมาย ท่ีร่วมสนทนา 
ประกอบด้วย จ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ มีบทบาทในการการจัดท านโยบายด้านการศึกษา  
หรือการก าหนดประกาศ หลักเกณ ฑ์  และวิ ธีการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับ
กระทรวงศกึษาธิการ จ านวน 3 คน กลุ่มผู้น านโยบายไปสู่การขบัเคล่ือนการปฏิบตัิระดบัเขตพืน้ท่ี
การศกึษา ได้แก่ ผู้อ านวย/รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ
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ติดตามและประเมินผลการศึกษา/ศึกษานิเทศก์ จ านวน 5 คน  และกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มระดบั
ปฏิบตัิท่ีเป็นบุคลากรในสถานศกึษา จ านวน 5 คน รวม 12 คน โดยก าหนดประเด็นในการสนทนา 
4 ประเด็น ได้แก่ 1) องค์ประกอบของข้อเสนอเชิงนโยบาย ควรเป็นอย่างไร 2) วิสยัทัศน์ พันธกิจ 
และประเดน็ข้อเสนอเชิงนโยบายประกอบด้วยอะไรบ้าง และ 4) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ผลท่ีได้จากการ
ด าเนินการในขัน้นีคื้อ ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ซึง่ประกอบด้วย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ และแนวทางการด าเนินงาน  

ขัน้ตอนท่ี 2 การตรวจสอบและประเมินร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย ในขัน้ตอนนีก้่อนการ
ประเมินร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย ผู้วิจยัได้น าร่างข้อเสนอเชิงนโยบายให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 11 คน 
ตรวจสอบโดยการแสดงความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบายว่าเห็นด้วยหรือควรปรับปรุง พร้อม
ทัง้ให้เสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข จากนัน้ผู้ วิจัยน าข้อคิดเห็นจากการตรวจสอบ ร่าง
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดย
ผู้ เช่ียวชาญข้างต้นมาปรับปรุงอีกครัง้ จัดท าเป็นแบบประเมินเพ่ือน าไปสอบถามความคิดเห็นต่อ
ข้อเสนอเชิงนโยบายจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Public Hearing of Stakeholders) ในกรอบการ
ประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็นประโยชน์ และ
ความพร้อมรับผิดชอบ โดยใช้แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ผู้ วิจัยก าหนดกลุ่มประเมินร่าง
ข้อเสนอเชิงนโยบาย ประกอบด้วย บคุคลากรท่ีเคยร่วมเป็นคณะท างานเก่ียวกบัการพฒันาระบบ
การประกันคณุภาพการศึกษา ส่วนกลาง ได้แก่ บุคลากร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน อาจารย์มหาวิทยาลัย ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ผู้ บริหารสถานศึกษา ครู และ
คณะกรรมการสถานศกึษาหรือผู้ปกครอง รวมจ านวน 62 คน  

 
5.2 สรุปผลการวิจัย 

ผลการศกึษาพฒันาการคณุภาพการศกึษาผ่านโมเดลโค้งพฒันาการของผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก เพ่ือพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในครัง้นี ้สามารถสรุปและน าเสนอตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
คือ 1) เพ่ือศกึษาโมเดลโค้งพฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศกึษา ท่ีไม่มี
ตวัแปรร่วมของสถานศึกษา และท่ีมีตวัแปรร่วมของสถานศึกษา 2) เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจเชิง
ลึกในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีมีพัฒนาการของผลการประเมิน
คณุภาพภายนอกสูง จ าแนกตามตวัแปรร่วมของสถานศึกษา ได้แก่ ภาค ท่ีตัง้ในเมือง/นอกเมือง 
และขนาดของสถานศกึษา และ 3) เพ่ือจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายการประกนัคณุภาพภายในของ
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สถานศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยผลการศึกษาน าเสนอตามระยะของการศึกษาและ
จดุมุง่หมายของการวิจยั ดงันี ้

1) ผลการศึกษาโมเดลโค้งพัฒนาการผลการประเมินคุณภายนอกด้านผลการจัด
การศึกษา 

1.1) ผลการศึกษาโมเดลโค้งพัฒนาการผลการประเมินคุณภายนอกที่ ไม่มี 
ตัวแปรร่วม ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนเร่ิมต้นและอตัราคะแนนพัฒนาการของผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกด้านผลการจัดการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน และ
ภาพรวมทัง้สามด้าน มีคะแนนเร่ิมต้นสัมพันธ์ทางลบกันกับอัตราคะแนนพัฒนาการ แสดงว่าคะแนน
เร่ิมต้นสูงกว่าอัตราคะแนนพัฒนาการจึงท าให้คะแนนเร่ิมต้นมีความสัมพันธ์ทางลบกับอัตราคะแนน
พฒันาการ โดยมีผลการประเมินของแตล่ะด้าน 

1.1.1) โมเดลโค้งพฒันาการด้านผลการจดัการศกึษาท่ีไมมี่ตวัแปรร่วม มีคะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกด้านคุณภาพการจัดการศึกษาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 - 2557 มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ 
โมเดลพฒันาการของคะแนนผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านผลการจดัการศกึษามีความสอดคล้อง
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  

1.1.2) โมเดลโค้งพฒันาการด้านการบริหารจดัการท่ีไม่มีตวัแปรร่วม มีคะแนนผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกด้านการบริหารจัดการ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 - 2557 มีแนวโน้มลดลง โมเดล
พฒันาการของคะแนนผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านการจดัการเรียนการสอนมีความสอดคล้อง
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

1.1.3) โมเดลโค้งพัฒนาการด้านการจัดการเรียนการสอนท่ี ไม่ มี ตัวแปรร่วม  
มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการจัดการเรียนการสอน ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 - 2557  
มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ โมเดลพฒันาการของคะแนนผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านการจดัการเรียนการ
สอนมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

1.1.4) โมเดลโค้งพัฒนาการในภาพรวมมาตรฐานทัง้สามด้านท่ีไม่มีตัวแปร่วม  
มีคะแนนผลการประเมินคณุภาพภายนอกในภาพรวมทัง้สามด้าน ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 - 2557 มีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ โมเดลพัฒนาการของคะแนนผลการประเมินคณุภาพภายนอกในภาพรวมทัง้สามด้านมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

1.2) โมเดลโค้งพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ที่มีตัวแปรร่วมของสถานศึกษา 

1.2.1) โมเดลโค้งพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านผลการจัด
การศกึษา ท่ีมีตวัแปรร่วมของสถานศกึษา เม่ือพิจารณาตวัแปรภาค ปรากฏว่า ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านผลการจดัการศึกษา
เร่ิมต้น (Initial) ทุกภาคไม่แตกต่างกันกับภาคกลางท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิง ยกเว้นภาคตะวนัตกท่ีมีคะแนนผล
การประเมิ นคุณภาพภายนอกด้ านผลการจัดการศึกษาเร่ิมต้นต ่ ากว่าภาคกลางท่ี เป็ น 
กลุ่มอ้างอิง ส่วนอตัราคะแนนพัฒนาการ (Slop) เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 2557 ของทุก
ภาคไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีตัง้เขตในเมือง/เขตนอกเมือง ปรากฏว่า สถานศกึษานอกเมือง
และในเมืองมีคะแนนเร่ิมต้น ผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านผลการจดัการศกึษาและอตัราคะแนน
พัฒ นาการผลการประเมิ นคุณภาพภายนอก ด้ านผลการจัดการศึ กษาไม่ แตกต่ างกั น  
เม่ือพิจารณาตวัแปรขนาดของสถานศกึษา ปรากฏว่า สถานศกึษาขนาดเล็ก และขนาดกลางมีคา่คะแนน
เร่ิมต้น ผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านผลการจดัการศึกษาท่ีแตกต่างกันและต ่ากว่าสถานศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิง แต่สถานศึกษาทุกขนาดมีอัตราคะแนนพัฒนาการ ไม่แตกต่างกัน  
โดยโมเดลมีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

1.2.2 โมเดลโค้งพฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านการบริหารจดัการ 
ท่ี มีตัวแปรร่วมของสถานศึกษา เม่ื อพิ จารณาตัวแปรภาค ปรากฏว่า ภาคตะวันออก ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวนัตก มีคะแนนผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านการบริหารจดัการ
เร่ิมต้น ไม่แตกต่างกัน และไม่แตกต่างกันกับภาคกลางท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิง แต่ภาคเหนือและภาคใต้มี
คะแนนผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านการบริหารจดัการเร่ิมต้น แตกตา่งจากภาคกลางท่ีเป็นกลุ่ม
อ้างอิง โดยมีอตัราคะแนนเร่ิมต้น ต ่ากว่าภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาค
ตะวนัตก มีคะแนนเร่ิมต้น ของผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านการบริหารจดัการและอตัราคะแนน
พัฒนาการ เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 2557 ไม่แตกต่างกัน และไม่แตกต่างกันกับภาค
กลางท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิงเช่นเดียวกนั ภาคเหนือ มีคะแนนเร่ิมต้น ของผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้าน
การบริหารจดัการแตกตา่งกนั แตอ่ตัราคะแนนพฒันาการ เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 2557 
ไม่แตกตา่งกนั ส่วนภาคใต้ มีคะแนนเร่ิมต้น ของผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านการบริหารจดัการ 
และอตัราคะแนนพฒันาการ เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 2557 สงูกว่าภาคกลางท่ีเป็นกลุ่ม
อ้างอิง เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีตัง้เขตในเมือง/เขตนอกเมือง ปรากฏว่า แสดงว่า สถานศกึษาเขตนอกเมือง
และเขตในเมืองมีคะแนนเร่ิมต้น ผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านการบริหารจดัการและอตัราคะแนน
พฒันาการผลการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการบริหารจดัการไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาตวัแปร
ขนาดของสถานศึกษา ปรากฏว่า  สถานศึกษาทุกขนาดมีค่าคะแนนเร่ิมต้น ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกด้านการบริหารจดัการท่ีแตกต่างกนั แตมี่อตัราคะแนนพฒันาการ ไม่แตกต่างกนักบัภาคกลาง 
โดยโมเดลมีความกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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1.2.3) โมเดลโค้งพฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านการจดัการเรียน
การสอนท่ีมีตวัแปรร่วมของสถานศึกษา เม่ือพิจารณาตวัแปรภาค ปรากฏว่า ภาคตะวนัออก ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก มีคะแนนผลการประเมิ นคุณภาพภายนอก 
ด้านการจัดการเรียนการสอนเร่ิมต้น ทุกภาคไม่แตกต่างกัน และไม่แตกต่างกันกับภาคกลางท่ีเป็น 
กลุ่มอ้างอิง ส่วนผลการประเมินคณุภาพภายนอกด้านผลการจดัการศึกษาและอตัราคะแนนพฒันาการ 
เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 2557 ทกุภาคไม่แตกตา่งกนั และไม่แตกต่างกันกบัภาคกลางท่ี
เป็นกลุ่มอ้างอิง ยกเว้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีอัตราคะแนนพัฒนาการ ต ่ากว่าภาคกลาง  
เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีตัง้เขตในเมือง/เขตนอกเมือง ปรากฏว่า สถานศกึษาท่ีอยู่เขตนอกเมืองมีคา่คะแนน
เร่ิมต้นด้านการจดัการเรียนการสอนต ่ากว่าสถานศกึษาท่ีอยู่เขตในเมือง แตเ่ม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี 
พ.ศ. 2547 - 2557 สถานศึกษาท่ีตัง้อยู่เขตในเมืองและเขตนอกเมืองมีอัตราคะแนนพัฒนาการผลการ
ประเมินคณุภาพภายนอกด้านการจดัการเรียนการสอนไม่แตกตา่งกนั ส่วนตวัแปรขนาดของสถานศกึษา 
ปรากฏว่า ภาพรวมของขนาดสถานศึกษาจะเห็นได้ว่าสถานศึกษาทุกขนาดมีค่าคะแนนเร่ิมต้น ผลการ
ประเมิ นคุณ ภาพภายนอกด้ านการจัดการเรียนการสอนแตกต่ างกัน  โดยมี ผลคะแนน 
ต ่ากว่าภาคกลางท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิง แต่เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 - 2557 สถานศึกษา 
ทกุขนาดมีอตัราคะแนนพฒันาการ ไมแ่ตกตา่งกนั  

1.2.4) โมเดลโค้งพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวม 
ทัง้สามด้านท่ีมีตัวแปรร่วมของสถานศึกษา เม่ือพิจารณาตัวแปรภาค ปรากฏว่า ภาคตะวันออก  
ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอกเร่ิมต้น  
ไม่แตกต่างกนั ส่วนภาคเหนือ และภาคใต้ มีคะแนนผลการประเมินคณุภาพภายนอก เร่ิมต้น แตกตา่ง
กัน โดยมีค่าเร่ิมต้นต ่ากว่าภาคกลางท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิง เม่ือพิจารณาอตัราคะแนนพัฒนาการ ของผล
การประเมินคณุภาพภายนอกด้านการจัดการเรียนการสอน เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 
2557 ตวัแปรภาค มีอัตราพัฒนาการคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอกไม่แตกต่างกัน ดงันัน้ 
แสดงให้เห็นว่าตวัแปรภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวนัตก 
มีคะแนนเร่ิมต้น และอัตราคะแนนพัฒนาการ เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 2557  
ไม่แตกตา่งกนั และไม่แตกตา่งกนักบัภาคกลางท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิงเช่นเดียวกนั เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีตัง้
เขตในเมือง/เขตนอกเมือง พบว่า สถานศึกษาเขตนอกเมืองและเขตในเมืองมีคะแนนเร่ิมต้น และอัตรา
คะแนนพัฒนาการ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาตัวแปรขนาดของ
สถานศกึษา พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีคะแนนผลการประเมินเร่ิมต้น 
ผลการประเมินคณุภาพภายนอกต ่ากว่าผลการประเมินเร่ิมต้นของสถานศกึษาขนาดใหญ่พิเศษท่ีเป็น
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กลุ่มอ้างอิง โดยเม่ือพิจารณาในแต่ละขนาด พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กมีค่าคะแนนเร่ิมต้นต่างกับ
ขนาดใหญ่พิเศษมากท่ีสุด รองลงมาคือขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามล าดบั เม่ือพิจารณาอัตรา
คะแนนพฒันาการ สถานศกึษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 
2547 – 2557 มีอัตราคะแนนพัฒนาการ ไม่แตกต่างกันทัง้สามขนาด และไม่แตกต่างกันกับ
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิงด้วย ดงันัน้ สรุปได้ว่าสถานศกึษาทกุขนาดมีค่าคะแนน
เร่ิมต้น ผลการประเมินคณุภาพภายนอกแตกตา่งกนั แตเ่ม่ือระยะเวลาผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 2557 
กลบัมีอตัราคะแนนพฒันาการ ไมแ่ตกตา่งกนั  

2) ผลการศึกษาท าความเข้าใจเชิงลึกในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาท่ีมีพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกสูง: การศึกษาพหุกรณี 
(Multi-case study)  

สรุปผลการศึกษาท าความเข้าใจเชิงลึกในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีมีพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกสูง ข้อค้นพบเก่ียวกับการก าหนด
วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของสถานศกึษา พบว่า การก าหนดวิสยัทศัน์ สถานศึกษาส่วนใหญ่ มีการระบช่ืุอ
สถานศึกษาเจ้าของวิสยัทัศน์ เน้นคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐาน/มุ่งสู่มาตรฐานสากล ในขณะท่ีการ
ก าหนดพนัธกิจจะก าหนดแนวทางการพฒันาได้สอดคล้องและครอบคลมุวิสยัทศัน์ และให้ความส าคญั
กบัผลการเรียนรู้ท่ีต้องการให้เกิดกบัผู้ เรียน รวมทัง้ให้ความส าคญักบัการประสานงานและความร่วมมือ
ของผู้ เก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาทกุฝ่าย  

ในส่วนของแนวคิด หลักการ หรือเทคนิคท่ีสถานศึกษาใช้ด าเนินการท่ีท าให้ระบบ 
การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาไปสูค่วามส าเร็จ ได้แก่ การสร้างความตระหนกั การมีส่วนร่วม 
การวางแผนและการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ การน าผลการประเมินมาใช้ในการพฒันา การ
ได้รับการสนบัสนนุจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การมีความรับผิดชอบของบุคลากร ทุ่มเทให้กับ
การปฏิบตัิงาน ใสใ่จ และมีการติดตามประสานงานอยา่งสม ่าเสมอ การบริหารจดัการคนและงบประมาณ
ให้เหมาะสมกบังาน และการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนจากส่วนกลางระดบันโยบาย โดยมีปัจจยัหลกัท่ีท า
ให้สถานศกึษามีผลการประเมินภายนอกอยู่ในระดบั “ดีมาก” ได้แก่ ใช้การบริหารจดัการเชิงคณุภาพการ
บริหารจดัการเชิงระบบ และการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ โดยเน้นหลกัการมีส่วนร่วม ผู้บริหารมี
ความรู้ความสามารถและมีภาวะผู้น าทางวิชาการ ครูมีความรู้ความสามารถ สอนตรงสาขาวิชา ได้รับการ
พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง มีความรัก สามคัคี มุ่งมัน่ในการท างาน สถานศกึษามีการจัดหลกัสตูรและการเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียนและชมุชน ผู้บริหารและครูมีความสมัพนัธ์ท่ี
ดีกบัชมุชน สามารถประสานความร่วมมือได้อย่างดี มีงบประมาณและทรัพยากรท่ีใช้ในการจดัการศกึษา
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อย่างเพียงพอ ได้รับการสนบัสนุนและช่วยเหลือจากบุคลากรภายในและหน่วยงานภายนอก และมีการ
เผยแพร่ผลงานให้กบัผู้ปกครอง ชมุชนและสาธารณชนได้รับทราบอยา่งสม ่าเสมอ  

ส าหรับปัญหาอปุสรรคของการน าระบบประกนัคณุภาพภายในไปใช้ในสถานศกึษา ได้แก่ 
ครู บคุลากรและผู้ รับผิดชอบงานขาดความตระหนกั และความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพ
การศึกษาเปล่ียนผู้ รับผิดชอบท าให้การท างานไม่ต่อเน่ือง ครูและโรงเรียนมีกิจกรรม/ภาระงานมาก การ
ประเมินมุ่งให้ความส าคัญกับเอกสารมากกว่าการประเมินตามสภาพจริง เปล่ียนแปลงนโยบายบ่อย 
ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน ขาดการนิ เทศ ติดตามงานท่ีเป็นระบบ และงบประมาณ 
ไมเ่พียงพอ 

วิธีการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา ตามองค์ประกอบการด าเนินงาน
ประกนัคณุภาพภายใน จากการสมัภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า สถานศึกษาก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้การประชุมระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ ส ารวจปัญหาความต้องการ
จ าเป็น ก าหนดมาตรฐาน ประชาพิจารณ์ เสนอคณะกรรมการสถานศกึษา และจดัท าประกาศมาตรฐาน
สถานศึกษา การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา ใช้การประชมุระดมความคิดเห็นใน 
2 ลักษณะ ได้แก่ 1) วางแผนร่วมกันทัง้สถานศึกษา และ 2) มอบหมายฝ่ายต่าง ๆ วางแผนโดยมี
คณะกรรมการสถานศกึษาเป็นท่ีปรึกษา มีการวิเคราะห์ SAR ปัญหาความต้องการจ าเป็น เพ่ือน าไปสูก่าร
ก าหนดแผนงานและแผนปฏิบัติการท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ พันธกิจและเป้าหมายของ
สถานศึกษา มีการการจดัระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศกึษา โดยใช้หลกัการด าเนินงานท่ีเป็น
ระบบ เป็นปัจจุบนั เข้าถึงง่าย ซึ่งแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ 1) แตง่ตัง้คณะกรรมการเก็บ
รวบรวมข้อมลูตามมาตรฐาน ตวัชีว้ดั และ 2) มอบหมายงานแตล่ะฝ่ายรวบรวมข้อมลูและเก็บเป็นข้อมูล
สารสนเทศของแต่ละฝ่าย บางสถานศึกษาใช้การแลกเปล่ียนข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการ
ตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา โดยเน้นการมีส่วนร่วม การรายงานผลและการน าผล
มาใช้ปรับปรุงพฒันา มีการนิเทศภายใน โดยฝ่ายบริหารหรือแตง่ตัง้คณะกรรมการ การจดัคู่พฒันา โดย
ให้ครูเก่าดูแลครูใหม่ และการนิเทศภายนอกจากเขตพืน้ท่ีการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา เน้นการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ไมส่ร้างภาระงาน ด าเนินการโดย
มีการมอบหมายผู้ รับผิดชอบงานประกันรวบรวมข้อมูลและรายงานการด าเนินงานโครงการ แต่งตัง้
คณะกรรมการรวบรวมข้อมลูและประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน/ตวัชีว้ดั และจดัท าแบบฟอร์ม
ให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องบันทึกข้อมูล จัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ประเมินตนเองทุกปีการศึกษาในรูปแบบ
เอกสารและแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเผยแพร่ใน Web site มีการมอบหมายผู้ รับผิดชอบงานประกันเป็น
ผู้จัดท า และแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท ารายงานตามมาตรฐาน/ตวัชีว้ดั รวมทัง้การจัดให้มีการพัฒนา
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คณุภาพการศึกษาอย่างตอ่เน่ือง โดยการวิเคราะห์และน าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพฒันา
คณุภาพสถานศกึษาด้านตา่ง ๆ ระยะสัน้และระยะกลาง และจดัท าเป็นลกัษณะโครงการตอ่เน่ือง 

ทัง้นี ้โดยสรุปผลภาพรวมการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา วิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ทัง้ 8 แห่ง ท่ีการด าเนินการโดยวิเคราะห์จ าแนกตามกรอบทฤษฎีการบริหารจดัการในเชิงสมดลุ 
(Balanced Scorecard : BSC) สรุปได้ดงันี ้

(1) ด้านผู้ เรียน 
(1.1) การด าเนินงานเพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลกัสูตร ควรมี

การพัฒนาคุณภาพนักเรียนทางวิชาการ คุณลักษณะ ทักษะชีวิต ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม  
การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี กีฬา ภาษาอังกฤษ และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีการตดิตาม การอา่น การเขียน การคดิค านวณของผู้ เรียน 

(1.2) การด าเนินการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ เรียนและผู้ มีส่วนได้ 
สว่นเสีย ควรมีการประเมินความต้องการของชมุชน และการจดังานสมัพนัธ์ชมุชน 

(2) ด้านการบริหารจดัการศกึษา 
(2.1) การบริหารจัดการศึกษาด้านงานวิชาการให้ประสบความส าเร็จ ควรมี

การสร้างความตระหนกัรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการศกึษา จดัหลกัสตูรท่ีหลากหลายและสอดคล้องกบัความ
ต้องการ อ านวยความสะดวกด้านการท างานให้กบัครู และบุคลากรทางการศกึษา เช่น การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมาช่วยในการท างานและการจดัการเรียนการสอน การจดัท าแบบฟอร์มเพ่ือ
ประกอบการประเมินและรายงานโครงการตา่ง ๆ  พฒันาโครงสร้างการบริหารงาน และจดัแบง่สายระดบั
การท างานให้ชดัเจน พฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนและการนิเทศภายใน รวมถึงมีการก ากบั ตดิตาม
อยา่งตอ่เน่ือง 

(2.2) การบริหารจัดการศึกษาด้านงานงานบุคลากรให้ประสบความส าเร็จ  
ควรมีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานบุคคลและระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้
บคุลากรท างานร่วมกนัเป็นทีม เน้นกิจกรรมการเรียนการสอน และลดกิจกรรมอยา่งอ่ืนท่ีไมส่ าคญั  

(2.3) การบริหารจดัการศกึษาด้านงานบริหารงานทัว่ไปให้ประสบความส าเร็จ 
ควรมีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานทั่วไป และมีการตรวจสอบ ทบทวน และให้ข้อมูลย้อนกลับ 
ผลการปฏิบตังิานอยา่งตอ่เน่ือง 

(3) ด้านการเงิน 
(3.1) การบริหารแผนงาน งบประมาณ และทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ  

ควรมีการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือประกอบการวางแผน มีการจดัท างบประมาณประจ าปีโดยเปิดโอกาสการมี
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สว่นร่วม จดัสรรงบประมาณให้ตรงตามเปา้หมายและใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มคา่ โดยเน้นความโปร่งใสตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

(3.2) แนวทางในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ ควรมีการ
วางแผน การระดมทรัพยากรให้ชัดเจนพร้อมทัง้ระบุกิจรรม เช่น กิจกรรมการแสดงของนักเรียน และ
ประสานขอความสนบัสนนุจากหนว่ยงานภายนอก 

(4) ด้านการเรียนรู้และการพฒันา 
(4.1) การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ควรมีการ

ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) เป็นรายบุคคล และระบุแนวทางวิธีการพัฒนาให้
ชดัเจน เช่น กระบวนการนิเทศชีแ้นะและ เชิญวิทยากรจากภายนอกให้ความรู้ หรือการศึกษาดงูาน และ
การพฒันาร่วมกบัหนว่ยงานภายนอก 

(4.2) การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยในการการเรียนการสอน 
และประยกุต์ใช้ในห้องเรียน 

(4.3) การด าเนินการด้านการวิจยัและการพฒันา ควรส่งเสริม สนบัสนุนให้มี
การพฒันาการจดัการเรียนการสอนโดยใช้การวิจยัในชัน้เรียน และมีการเผยแพร่ผลงาน นวตักรรมและ 
ผลการปฏิบตังิานท่ีดีเพ่ือขยายผลการจดัการเรียนการสอนให้กบัผู้ อ่ืน 

3) ผลการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในครัง้นี ้ประยุกต์ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
policy research) ใน 2 ขัน้ตอนใหญ่ ๆ คือ การจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย และการตรวจสอบและ
ประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย  

ข้อค้นพบส าคัญจากผลการศึกษาสรุปได้ว่า สถานศึกษาท่ีมีพัฒนาการสูง มีปัจจัยท่ี
ส าคญั คือ การปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารและครูท่ีมุ่งเป้าไปท่ีคุณภาพของผู้ เรียน เม่ือ
ผู้ เรียนมีคณุภาพทัง้ด้านวิชาการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า หน่วยงาน
เอกชนก็จะให้การสนบัสนนุชว่ยเหลือส่งผลให้ครูสามารถปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ีให้บรรลเุปา้หมาย
สงูสดุได้  

จากผลการศึกษาพหุกรณีสถานศึกษา 8 แห่ง ในเร่ือง แนวคิด หลักการ หรือเทคนิคท่ี
สถานศกึษาใช้ด าเนินการท่ีท าให้ระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาไปสูค่วามส าเร็จ ปัจจยั
หลักท่ีท าให้สถานศึกษามีผลการประเมินภายนอกอยู่ในระดับ “ดีมาก” จากผลการประเมินรอบสาม 
ปัญหาอุปสรรคของการน าระบบประกันคณุภาพภายในไปใช้ในสถานศึกษา วิธีการหรือการด าเนินการ
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ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คณุภาพการศึกษา รูปแบบ/วิธีการด าเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ
ตามกรอบแนวทฤษฎีการบริหารจดัการในเชิงสมดลุ (Balanced Scorecard : BSC) สถานศกึษาทกุขนาด
มีการด าเนินการอยูใ่นกรอบการด าเนินงานท่ีคล้ายกนั โดยสรุปได้วา่ ด้านผู้ เรียน เน้นการพฒันาให้ผู้ เรียน
มีความรู้ความสามารถตามหลกัสูตร สร้างความพึงพอใจให้กบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการเงิน เน้นการ
บริหารแผนงาน งบประมาณ และทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการ
ระดมทรัพยากรสนบัสนนุ ด้านการบริหารจดัการ เน้นการบริหารงานวิขาการ งานบคุลากร และการจดัการ
งานทัว่ไปให้มีประสิทธิภาพ โดยมีความร่วมมือจากทกุฝ่าย ส่วนด้านการเรียนรู้และการพฒันา เน้นการ
พฒันาศกัยภาพบคุลากร การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจยัและพฒันา  

ดังนัน้ จากผลการศึกษาขนาดของสถานศึกษาไม่มีผลต่อการพัฒนาการของคุณภาพ
การศึกษา และการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีมีระดบัพัฒนาการสูงในแต่ละ
ขนาดมีรูปแบบคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ ผู้ วิจัยจึงก าหนดกรอบในการยกร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นชุดเดียว โดยความเช่ือว่าสถานศึกษาทุกขนาด
สามารถน าสูก่ารปฏิบตัไิด้ 

ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ ผู้วิจยัน าเสนอในการสนทนากลุ่ม (Focus group) 
ผลจากการสนทนากลุ่ม ได้ข้อเสนอเชิงนโยบาย การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา จ าแนกเป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบายของหน่วยงานระดับกระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั น้ พื ้นฐาน หน่ วยงานระดับเขตพื ้น ท่ี การศึกษา และหน่ วยงานระดับสถานศึกษา ทั ง้นี ้ 
ในระดบัสถานศึกษาได้ด าเนินการยกร่างรายละเอียดแนวทางการด าเนินการในแต่ละประเด็นเพ่ือเป็น
ข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส าหรับ
สถานศกึษา (รายละเอียดในหวัข้อ 4)  

ดังนัน้ โดยสรุปข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในในภาพรวมของ
หนว่ยงานแตล่ะระดบั ได้ดงันี ้ 

3.1) หน่ วยงานระดั บกระทรวง/ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา 
ขัน้พืน้ฐาน ควรมีการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน ส่ือสารสร้างความเข้าใจ ก ากับดแูลให้ความช่วยเหลือ
และเป็นท่ีปรึกษาให้เขตพืน้ท่ีการศึกษา จัดท าข้อเสนอแผนพัฒนาการศึกษา หลักเกณฑ์การบริหาร
งบประมาณ และระบบการเงิน จดัท าหลกัสตูรแกนกลาง มาตรฐานการศึกษา และโครงสร้างทัง้องค์การ 
พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการพฒันาท่ีเช่ือมโยงข้อมูลในระดบัตา่ง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และวิจยั
และพฒันาเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 
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3.2) หน่วยงานระดับเขตพืน้ที่ การศึกษา ควรมีการจัดท านโยบาย แผนงาน 
ตรวจสอบงบประมาณ ส่ือสารสร้างความเข้าใจ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การประกนัคณุภาพการศกึษา
ของสถานศึกษา และประสานสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพืน้ท่ีการศึกษา รวมทัง้ก ากับติดตาม  
ให้ความช่วยเหลือ และเป็นท่ีปรึกษาอย่างใกล้ชิด วางแผนอตัราบคุลากร พฒันาบคุลากรด้านภาวะผู้น า 
ระบบสารสนเทศ และนวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงการวิจัยของสถานศึกษาในเขตพืน้ท่ีการศึกษา  
เพ่ือการพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้ ของสถานศกึษาในสงักดั 

3.3) หน่วยงานระดับสถานศึกษา ควรมีการบริหารแผนงาน งบประมาณ  
การระดมทรัพยากร บริหารงานบุคลากร และงานบริหารทัว่ไปอย่างเป็นระบบ ด าเนินการเพ่ือให้ผู้ เรียน 
มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร ทัง้ด้านวิชาการและคุณลักษณะ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยการ
ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาร่วมกัน ส่ือสารสร้างความเข้าใจในการด าเนินการประกัน
คณุภาพการศึกษาให้กับครูและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง พฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรด้านระบบเทคโนโลยีและ
นวตักรรมการวิจยัความเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ (เสียสละ อทุิศตนปฏิบตังิานการสอนและดแูลชว่ยเหลือ
ผู้ เรียน) รวมทัง้ส่งเสริมการท างานเป็นทีม โดยการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ชัดเจน  
มุง่เปา้ไปท่ีความส าเร็จของงาน 

4) ผลการประเมินร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส าหรับสถานศึกษา 

ผลการประเมินร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขัน้พื น้ฐาน โดยการประชาพิจารณ์จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Public Hearing of 
Stakeholders) จ านวน 54 คน เพ่ือศึกษาความเหมาะสม (Propriety) ความเป็นไปได้ (Feasibility) ความ
สอดคล้อง (Congruity) ความเป็นประโยชน์ (Utility) และความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability) ของร่าง
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส าหรับ
สถานศึกษา สรุปผลจากการตรวจสอบและประเมิ นประกอบด้วย 1 วิสัยทัศน์  4 พันธกิจ  
4 กลยุทธ์ พบว่า วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) กลยุทธ์ท่ี 1 : การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน และ
สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ เก่ียวข้องอย่างกัลยาณมิตร กลยุทธ์ท่ี 2 : การพัฒนาการบริหารแผนงาน 
งบประมาณ และการระดมทรัพยากรทางการศึกษาให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิด
ประสิทธิภาพสงูสดุ กลยทุธ์ท่ี 3 : การพฒันากระบวนงานการบริหารจดัการศกึษาด้านงานวิชาการ งาน
บริหารบุคคล งานบริหารทั่วไปเกิดประสิทธิภาพ และกลยุทธ์ท่ี 4 : การพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร
ทางการศกึษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจยัและพฒันาสูอ่งค์กรสมรรถนะสงู มีผลการประเมิน
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุในทกุด้าน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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วิสัยทัศน์ (Vision) : ระบบการประกนัคณุภาพการศึกษามีคณุภาพเป็นท่ียอมรับตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล และหลกัธรรมาภิบาล 

พนัธกิจ (Mission) :  
1. พฒันาระบบการประกนัคณุภาพทางการศกึษาสูม่าตรฐานสากล  
2. พัฒนาคุณภาพของผู้ เรียนให้เต็มตามศักยภาพและสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
3. พัฒนากระบวนการสนับสนุน การก ากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ และเปิด

โอกาสการมีสว่นร่วมจากภาคีเครือขา่ยหนว่ยงาน ผู้ปกครอง ชมุชน  
4. ส่งเสริมการวิจยัในชัน้เรียนของสถานศึกษา ผ่านกระบวนการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ของครูผู้สอน (PLC) 
กลยุทธ์ (Strategies):  

กลยุทธ์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน และสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ผู้ เก่ียวข้องอยา่งกลัยาณมิตร  

แนวทางปฏิบัตหิลัก ได้แก่ 1. การด าเนินการเพ่ือให้ผู้ เรียนมีคณุภาพ 
ตามหลักสูตร และ 2. การด าเนินการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่

ผู้ เรียน และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  
กลยุทธ์ที่  2 : การพัฒนาการบริหารแผนงานงบประมาณ และการระดม

ทรัพยากรทางการศกึษาให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
แนวทางปฏิบัติหลัก ได้แก่ 1. การบริหารแผนงาน งบประมาณและ

ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ  และ 2. แนวทางในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศกึษา 
กลยุทธ์ที่  3 : การพัฒนากระบวนงานการบริหารจัดการศึกษาด้านงาน

วิชาการ งานบริหารบคุคล งานบริหารทัว่ไปให้เกิดประสิทธิภาพ 
แนวทางปฏิบตัิหลกั ได้แก่ 1. การบริหารจดัการศึกษาด้านงานวิชาการ

ให้ประสบความส าเร็จ และ 2. การบริหารจัดการศึกษาด้านงานบุคลากรให้ประสบความส าเร็จ 3. การ
บริหารจดัการศกึษาด้านงานบริหารงานทัว่ไปให้ประสบความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่  4 : การพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจยัและพฒันาสูอ่งค์กรสมรรถนะสงู   

แนวทางปฏิบัติหลัก ได้แก่ 1. การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร  
2. การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 3. การด าเนินการด้านการวิจยัและการพฒันา 
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5.3 บทเรียนที่ได้จากการวิจัย 
นอกจากผลการวิจยัท่ีได้น าเสนอไปแล้วนัน้ ผู้ วิจัยยังได้ค้นพบและเรียนรู้องค์ความรู้ท่ี

ส าคญัหลายประการ ดงัตอ่ไปนี ้
1) กระบวนการก าหนดนโยบาย 
จากการท่ีผู้วิจยัได้ด าเนินการจดัท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการประกนัคณุภาพภายใน

ของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส าหรับสถานศกึษา จนพฒันามาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายฯ 
ฉบับสมบูรณ์นัน้ ท าให้ผู้ วิจัยเกิดองค์ความรู้เก่ียวกับกระบวนการก าหนดนโยบาย ซึ่งสรุปได้  
ดงัภาพประกอบ 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 47 องค์ความรู้ของกระบวนการวิจยั 

 

ขอ้เสนอเชงินโยบายการประกนัคุณภาพฯ 

การวิจยัเอกสาร (documentary research)

ศกึษาพหกุรณี สถานศกึษาท่ีมีพฒันาการสงู 
(Balanced Scorecard : BSC)

การสมัภาษณ์เชิงลกึผู้ทรงคณุวฒุิ

ร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย

ตรวจสอบร่างนโยบาย (Focus group)

ปรับปรุง แก้ไข

ประเมินข้อเสนอเชิงนโยบาย 
(ประชาพิจารณ์)

ปรับปรุง แก้ไข

พฒันาการคณุภาพของสถานศกึษาจากผลคะแนนการประเมินคณุภาพ
ภายนอก รอบท่ีหนึง่ รอบท่ีสอง และ รอบท่ีสาม 

ระบบการประกนัคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

ขอ้เสนอเชงินโยบายการประกนัคุณภาพฯ 
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2) ปัจจัยที่ท าให้บรรลุผลส าเร็จ 
การวิจยัเร่ืองการศกึษาพฒันาการคณุภาพการศกึษาผ่านโมเดลโค้งพฒันาการของผลการ

ประเมินคณุภาพภายนอกเพ่ือพฒันาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ครัง้นี ้บรรลผุลส าเร็จได้เป็นเพราะปัจจยั ตอ่ไปนี ้

2.1) การใช้ภาวะผู้น าของผู้วิจยั ในการวิจยัครัง้นี ้ได้ด าเนินการใน 3 ลกัษณะ คือ 
2.1.1) ผู้ น าด้านวิชาการ โดยการเป็นวิทยากรให้ความรู้เก่ียวกับระบบการ

ประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คณุภาพการศกึษา พทุธศกัราช 2553 และกฎกระทรวงการการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 และ
กฎกระทรวงการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 

2.1.2) เป็นผู้น าด้านการบริหารจัดการ โดยการอ านวยการให้เกิดการประชุม
ของคณะกลุ่มเป้าหมาย การประสานเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีสถานศึกษา และการนัดสัมภาษณ์
ผู้ทรงคณุวฒุิ  

2.1.3) เป็นผู้น าด้านการระดมสรรพก าลงัและสรรพทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ใน
การวิจยั โดยการประสานงานส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) เพ่ือขอใช้
ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การประสานผู้ ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ อ านวยการและรองผู้ อ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้ บริหาร
สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศกึษา และผู้แทนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียตา่งๆ ได้มีโอกาสมาร่วม
คดิ และร่วมปฏิบตัใินการก าหนดนโยบายเพ่ือการพฒันาตามภารกิจท่ีก าหนด 

2.2) ความส าคัญของผลการวิจัยในครัง้นี  ้มีความเก่ียวข้องและส่งผลโดยตรงต่อ
กลุม่เปา้หมายและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียท่ีผู้วิจยัก าหนดไว้เป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหา และยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมทัง้มีส่วนร่วมในการช่ืนชมความส าเร็จหรือการ
วิพากษ์วิจารณ์ท่ีจะเกิดจากการน าผลการวิจยัไปใช้ 

2.3) ความรู้ท่ีได้จากการวิจยัครัง้นี ้เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการน านโยบายของรัฐเก่ียวกบัการ
ประกันคุณภาพการศึกษาลงสู่การปฏิบัติจริง ท่ีมีความส าคัญและสอดคล้องกับความต้องการของ
หนว่ยงานทางการศกึษาท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ได้ด าเนินการมานานแล้ว แตใ่นทางปฏิบตัแิล้วยงัขาดความชดัเจน
อยูม่าก แนวปฏิบตัท่ีิเป็นผลจากการวิจยัในครัง้นีจ้งึเป็นสิ่งท่ีผู้ มีสว่นเก่ียวข้องตา่ง  ๆร่วมกนัก าหนดขึน้เอง 

2.4) รูปแบบของการวิจัยครัง้นี  ้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงนโยบายแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Policy Research) ท่ีผู้ วิจัย และกลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
และตอ่เน่ือง 
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3) ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค 
3.1) ในช่วงระยะเวลาท่ีผู้วิจยัด าเนินการวิจยัในครัง้นี ้เป็นช่วงของการเปล่ียนแปลงปฏิรูป

ระบบการประเมินและประกันคณุภาพการศกึษาทัง้ภายในและภายนอก โดยให้มีการปรับปรุงมาตรฐาน
และตวัชีว้ดัให้น้อยลง กระชบั และสะท้อนถึงคณุภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก 
สร้างมาตรฐานระบบการประเมินเพ่ือลดภาระการจดัเก็บข้อมูล ลดการจดัท าเอกสารท่ีใช้ในการประเมิน 
ปรับกระบวนทศัน์ในการประเมินท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการพฒันาบนพืน้ฐานบริบทของสถานศึกษา รวมทัง้ 
ได้มีการประกาศกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ในการตอบค าถามของ
สถานศึกษาจึงอาจเกิดความสับสนในระหว่างข้อมูลท่ีปฏิบัติจริงกับแนวทางท่ีต้องการให้เกิดขึน้ใน
สถานศกึษา 

3.2) ผู้ ร่วมวิจัยท่ีร่วมก าหนดนโยบายบางส่วน ยังยึดติดรูปแบบหรือวิธีการด าเนินการ
ประกนัคณุภาพตามแบบเดิม กล่าวคือ ยงัคงยดึการด าเนินการตาม 8 องค์ประกอบ และเน้นการประเมิน
เชิงปริมาณแบบ Analytic และยงัไม่พร้อมรับการเปล่ียนแปลงตามรูปแบบการประเมินแนวใหม่ท่ีมุ่งเน้น
การประเมินคณุภาพสถานศกึษาในภาพรวม (Holistic rubrics) ของการจดัการศกึษาของสถานศกึษา โดย
จะไม่แยกส่วนหรือแยกองค์ประกอบในการประเมินผลงานหรือกระบวนการ แต่เป็นการประเมินใน
ภาพรวมของผลงานหรือภาพรวมของกระบวนการด าเนินงานนัน้ๆ ต้องอาศยัความรู้ ความสามารถ และ
ทกัษะในการประเมินของผู้ประเมิน โดยผู้ประเมินต้องศึกษาและรวบรวมข้อมลูในภาพรวมทัง้หมด จึงมี
ความรู้สึกว่าข้อก าหนดท่ีเสนอในครัง้นีจ้ะเป็นข้อผูกมัดให้ตนต้องปฏิบตัิตามในภายหลัง จึงให้ความ
ร่วมมือเสนอความคดิเห็นน้อย 

 
5.4 อภปิรายผล 

ข้อค้นพบตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั เร่ืองการศึกษาพัฒนาการคุณภาพการศึกษา
ผ่านโมเดลโค้งพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะ  
เชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในครัง้นี ้
สามารถอภิปรายผลเพื่อยืนยนัข้อค้นพบเหลา่นัน้ ได้ตามล าดบั ดงันี ้

1) ผลการศึกษาโมเดลโค้งพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา ท่ีไม่มีตัวแปรร่วมของสถานศึกษา  และท่ีมีตัวแปรร่วมของสถานศึกษา จากผล
การศึกษาสรุปได้ว่า ผลการสร้างโมเดลโค้งพฒันาการของคะแนนผลการประเมินคณุภาพภายนอก
ในภาพรวมของมาตรฐานทัง้สามด้านท่ีไม่มีตัวแปรร่วมท่ีพบว่า โมเดลท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้การศึกษาพัฒนาการ
คณุภาพการศึกษาผ่านโมเดลโค้งพฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอกมีความเป็นไปได้
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และเหมาะสมในทางปฏิบตัิและได้สารสนเทศท่ีเป็นค าตอบการวิจัย และจากผลการตรวจสอบโมเดล 
โค้งพัฒนาการของคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมมาตรฐานทัง้สามด้านท่ีมี  
ตัวแปรร่วมท่ีพบว่า โมเดลท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
เช่นเดียวกัน และเมื่อพิจารณาตวัแปรภาค พบว่า ภาคเหนือ และภาคใต้ มีคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกแตกต่างกับภาคกลาง คือ มีค่าเร่ิมต้นท่ีต ่ากว่า ในขณะท่ีภาคตะวันออก  
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายนอกเร่ิมต้นไม่
แตกต่างกัน และไม่แตกต่างกันกับภาคกลางท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิง แสดงให้เห็นว่าตวัแปรภาคส่งผลต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จึงท าให้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศกึษาท่ีเป็นค่าเร่ิมต้นแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ กนกกร ศิริสขุ (2556, น.154) 
ท่ีพบว่า ตวัแปรภาค เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีส่งผลตอ่คณุภาพการจดัการศกึษาเช่นเดียวกนั โดยได้ศกึษา
พัฒนาการคุณภาพการศึกษาไทยโดยผ่านโมเดลโค้งพัฒนาการของคะแนนผลการทดสอบ
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ซึ่งคะแนนของภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวนัตก และภาคเหนือมีคะแนนเร่ิมต้นดีกว่าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้ แต่คะแนน
พฒันาการของแตล่ะภาคสว่นใหญ่ไมแ่ตกตา่งกนั  

นอกจากนี ้ผลการศึกษาของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2552, น. 57) 
พบว่า คุณภาพของผู้ เรียนในแต่ละภาคมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างชดัเจน โดยเฉพาะใน
ด้านโอกาสในการได้รับการศกึษา ซึง่สถานศกึษาท่ีอยู่ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลมีโอกาส
สงูกวา่ภาคอ่ืนๆ หรือเดก็ในกรุงเทพมหานครมีโอกาสสงูกวา่ภาคอ่ืนๆ มาก แสดงให้เห็นถึงความไม่
เสมอภาคระหว่างจงัหวดัอย่างชดัเจน และสอดคล้องกับการจดัอนัดบัคณุภาพการจดัการศึกษา
ระหว่างสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงในกรุงเทพฯและเมืองใหญ่ 300 กว่าแห่ง กับสถานศึกษาท่ีอยู่
อ าเภอรอบนอกสามหม่ืนกว่าแห่ง พบว่า มีความแตกต่างกันมากในเร่ืองผลการจดัการเรียนการ
สอน ซึ่งเม่ือน ามาเฉล่ียทัง้ประเทศจึงมีคุณภาพต ่า (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2555, 
น. 5) และผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาภาคใต้ ภาคเหนือ และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนืออยูใ่นเกณฑ์พอใช้ แตต้่องปรับปรุงมากกวา่ภาคตะวนัตก ภาคตะวนัออก และ
ภาคกลาง ซึ่งอาจแสดงว่าสถานศึกษาในภาคท่ีห่างไกลจากกรุงเทพมหานครได้รับบริการทาง
การศกึษาน้อยจงึเสียเปรียบภาคท่ีอยู่ใกล้ๆ กรุงเทพมหานคร (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 
2552, น. 80) ทัง้นี ้ผลท่ีเกิดขึน้อาจจะมีสาเหตุมาจากหลายปัจจยั เช่น ความพร้อมของนกัเรียน
และผู้ ปกครอง การจัดกิจกรรมการสอนของครูและเหตุผลท่ีส าคัญยิ่งประการหนึ่งท่ีส่งผลต่อ



  298 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนคือการมีภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา และ
เช่นเดียวกับข้อค้นพบจากการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พบว่า คณุภาพการศกึษาของภาคใต้ยงัไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยอาจจะเป็นเพราะความปลอดภัยน้อย ความไม่เข้าใจกัน
ระหว่างภาครัฐกบัชมุชนการน านโยบายสู่การปฏิบตัิความเหล่ือมล า้ระหว่างครูสอนศาสนากบัครู
ในสถานศึกษาของรัฐ การแบ่งแยกชาวไทยชาวพุทธ และการประเมินโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน  
ทุกโรง (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ , 2555, น. ฉ – ฎ) ส่วนอัตราคะแนนพัฒนาการเม่ือระยะเวลา 
ผ่านไปจากปี พ.ศ. 2547 – 2557 ท่ีพบว่า สถานศึกษาในแต่ละภาคมีอตัราคะแนนพัฒนาการไม่
แตกต่างกัน และไม่แตกต่างกันกับภาคกลางท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิงเช่นเดียวกัน  แสดงให้เห็นว่าถึงแม้
สถานศกึษาจะอยูต่า่งภาคเม่ือมีการพฒันาคณุภาพการศกึษาหรือได้รับการสนบัสนนุส่งเสริมจาก
หน่วยงานต้นสังกัดแล้ว ถึงแม้จะมีพัฒนาการในภาพรวมท่ีสูงขึน้ แต่ก็เป็นคะแนนพัฒนาการท่ี
สูงขึน้จากบริบทเดิมของตนเอง และไม่ได้พัฒนาสูงขึน้ในระดับก้าวกระโดด จึงท าให้คะแนน
พฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอกในแตล่ะภาคไมแ่ตกตา่งกนั 

จากผลการศึกษาตวัแปรสถานท่ีตัง้ในเมือง/นอกเมืองท่ีพบว่าทัง้คะแนนเร่ิมต้นและ
อตัราคะแนนพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมมาตรฐานทัง้สามด้าน
ของสถานศกึษาท่ีอยูใ่นเขตนอกเมืองและเขตในเมืองไม่แตกตา่งกนั แสดงให้เห็นวา่ตวัแปรท่ีตัง้ใน
เมือง/นอกเมืองไม่มีผลกับคา่คะแนนการประเมินคณุภาพภายนอก ทัง้นี ้อาจเป็นผลสืบเน่ืองจาก
นโยบายด้านการศกึษาของรัฐและเจตนารมณ์ของกระทรวงศกึษาธิการ จากเปา้หมายและก าหนด
ยทุธศาสตร์ แผนปฏิบตัิราชการท่ีส านกังานคณะกรรมการการศกึษาได้ก าหนดไว้ ในเร่ืองการเพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และลดการเหล่ือมล า้ทางการจัดการศึกษา (ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2557, น. 6) ซึ่งเป็นไปได้ว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งทัง้ในเมืองและนอก
เมืองตา่งได้รับการสนบัสนนุ และได้รับนโยบายในการพฒันาการจดัการศกึษาและด าเนินกิจกรรม
จากต้นสงักดัท่ีไม่แตกตา่งกนั ตลอดจนมีหน่วยงานท่ีก ากบัดแูล เพ่ือส่งเสริมการยกระดบัคณุภาพ
การศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึง่มีทัง้การพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอน และกระบวนการ
เรียนรู้ พัฒนาระบบและมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
คณุภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนท่ีสอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี และส่ือดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศกึษาและการเรียนรู้อย่างทัว่ถึง
และมีคุณภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (กฤษณธรรม ฤาพันธุ์ ,2553, น. 9) ท่ีพบว่านอกจาก
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ปัจจยั ด้านผู้บริหาร ครู กระบวนการด าเนินงานในสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของชมุชนจะมี
ผลต่อคณุภาพการศึกษาแล้ว ยังมีปัจจยัด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นปัจจัย
ส าคญัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลการประเมินคณุภาพภายนอกและการจดัการศกึษาปัจจบุนั
ด้วย ดงันัน้ จากนโยบายและการสง่เสริมสนบัสนนุของหนว่ยงานต้นสงักดัดงักลา่ว จงึมีส่วนส าคญั
ท่ีท าให้ผลการประเมินคณุภาพภายนอกในภาพรวมทัง้ในด้านคุณภาพผู้ เรียน ในเชิงการบริหาร
จดัการ และการจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษาในแต่ละแห่ง แม้จะมีความแตกต่างกนับ้าง
ในรายละเอียดการปฏิบัติซึ่งนั่นก็ไม่มีผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาท่ีดูจากการศึกษาคะแนน
พฒันาการตา่งกนัมากนกัในภาพรวม  

ส่วนผลการพิจารณาตัวแปรขนาดของสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีคะแนนผลการประเมินเร่ิมต้นของผลการประเมินคณุภาพภายนอก
ภาพรวมทัง้สามด้านแตกต่างกัน และมีผลการประเมินเร่ิมต้นต ่ากว่าผลการประเมินเร่ิมต้นของ
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิง อาจเป็นผลจากการท่ีสถานศึกษาต่างขนาดกันมี
จ านวนนกัเรียน บคุลากร ตลอดจนงบประมาณสนบัสนุนท่ีแตกตา่งกนั มีความพร้อมและความขาด
แคลนในการจัดการศึกษาท่ีแตกต่างกัน รวมถึงลักษณะการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนา
คณุภาพการจดัการศึกษาอาจแตกต่างกันไปด้วยตามข้อจ ากัดของสถานศึกษา จึงท าให้ผลการ
ประเมินตัง้ต้นแตกต่างกัน โดยสอดคล้องกับงานวิจยัการศึกษาปัญหาคณุภาพของสถานศึกษา
จากผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายนอกแรก โดยส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คณุภาพการศึกษา (สมศ.) ระหว่างปี 2544 - 2548 สรุปผลไว้ว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นสดัส่วนสงูขึน้ตามล าดบั (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา , 2552, น. 
80) และคุณภาพของการศึกษายังมีความแตกต่างกันสูงระหว่างสถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาด
กลางในเมืองและสถานศึกษาขนาดเล็กในชนบทและชุมชนแออดัในเมือง รวมทัง้การกระจายตวั
ของนักเรียนต่อห้องในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานของไทยท่ีมีลักษณะแตกต่างกันมากระหว่าง  
เขตพืน้ท่ีการศกึษาของสถานศึกษาขนาดเล็กในชนบท ซึ่งปัจจยัเหล่านีท่ี้ส่งผลตอ่ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2552, น. 17) เช่นเดียวกับ
ผลการวิจัยของ (วาลิช ลีทา 2560, น. 101) พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่สามารถด าเนินการ 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้มากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดเล็ก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ (เสาวลักษณ์ บุญจันทร์ 2555, น. 94) ท่ีกล่าวว่า โรงเรียนท่ีมีขนาด
แตกต่างกันย่อมมีความพร้อมทางด้านบุคลากร ด้านงบประมาณด้านวสัดุอุปกรณ์แตกต่างกัน 
ประสิทธิภาพท่ีเกิดจากการด าเนินงานก็ย่อมแตกต่างตามไปด้วยทัง้นีอ้าจเป็นเพราะโรงเรียน 
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ขนาดใหญ่มีความพร้อมทัง้ด้านบุคลากร งบประมาณ และสิ่งอ านวยความสะดวกมากกว่า
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก นอกจากนัน้บุคลากรยังเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความช านาญท่ี
หลากหลาย ซึ่งผู้ บริหารสามารถเลือกใช้บุคลากรให้ถูกกับงานได้ จึงท าให้ผลการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน ส่วนโรงเรียนขนาดกลาง จะมีบุคลากรพอเหมาะในการ
ปฏิบตัิงานท่ีไม่ยุ่งยากซบัซ้อน สามารถเน้นการท างานเป็นทีมได้ดี โรงเรียนขนาดเล็กมีทรัพยากร
น้อยจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบตัิงาน ขาดบุคลากรผู้ช านาญหรือมีทกัษะการท างาน
คอ่นข้างต ่า การท างานของคณะกรรมการด าเนินงานจึงต้องมีแผนการท างานในเร่ืองการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษาควบคูไ่ปกบัการจดัการเรียนการสอน บุคลากรมีอตัราการโยกย้ายสูง 
ท าให้ครูบรรจใุหมข่าดประสบการณ์ในการใช้วสัดอุปุกรณ์อยา่งมีคณุภาพ 

นอกจากนี ้ความแตกต่างท่ีเห็นได้ชดัระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
คือ สถานศกึษาขนาดเล็กได้รับการจดัสรรงบประมาณโดยเฉล่ียน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
จ านวนครูในสถานศึกษาขนาดเล็กก็มีจ านวนไม่ครบห้องเรียนขณะท่ีสถานศึกษาขนาดใหญ่มี
จ านวนครูล้นห้องเรียน และระหว่างสถานศึกษาขนาดเล็กด้วยกันเองก็มีความเหล่ือมล า้
เช่นเดียวกนั ยิ่งสถานศกึษามีขนาดเล็กสดัส่วนครูต่อสถานศกึษายิ่งน้อยลง (สถาบนัวิจยัเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย, 2557, เว็บไซต์ไทยพับลิกา; พิริยะ ผลพิรุฬห์ , 2558; อ้างถึงใน Knowledge 
farm: ออนไลน์) อยา่งไรก็ตามจากผลวิจยัท่ีพบว่าแม้คา่คะแนนเร่ิมต้นของสถานศกึษาแตล่ะขนาด
จะแตกต่างกัน แต่ปรากฏว่าค่าอัตราคะแนนพัฒนาการไม่แตกต่างกันทัง้สามขนาด และไม่
แตกต่างกันกับสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษท่ีเป็นกลุ่มอ้างอิงด้วย ทัง้นี ้เป็นไปได้อย่างยิ่งว่า
สถานศกึษาทกุขนาดตา่งมีความพยายามในการจดัการศกึษาให้ดีขึน้กวา่ปีท่ีผ่านมาตามลกัษณะ
ของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีน าผลการประเมินมาเป็นฐานในการวิเคราะห์
สภาพความต้องการจ าเป็นและแก้ปัญหา ตลอดจนเม่ือเวลาผ่านไปสถานศกึษาย่อมมีการพฒันา
ตามบริบทหรือความสามารถของตนเองในระดบัท่ีควรจะเป็นจึงท าให้ช่วงคะแนนพัฒนาการไม่
แตกตา่งกนั  

ดงันัน้ สิ่งท่ีควรพิจารณาแก้ปัญหาเร่งด่วนนอกจากการปรับปรุงคณุภาพการศึกษา
แล้ว ยงัจ าเป็นต้องให้ความส าคญักบัการสง่เสริมและสนบัสนนุสถานศกึษาท่ีมีบริบทท่ีแตกตา่งกนั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกัน ให้มีปัจจัยความพร้อมท่ีไม่แตกต่างกัน  
เพ่ือลดความเหล่ือมล า้จากการจดัการศกึษา และมีคณุภาพบรรลตุามวตัถปุระสงค์ของการปฏิรูป
การศกึษาตอ่ไป 
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2) ผลการศึกษาพหุกรณีสถานศึกษาที่ มีพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสูง 

2.1) แนวคิด หลักการ หรือเทคนิคที่ท าให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จ ในภาพรวมสถานศกึษาทกุขนาด มีแนวคดิ หลกัการ หรือเทคนิคท่ีท าให้
ระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาไปสู่ความส าเร็จ คือ การสร้างความตระหนกั การมีส่วน
ร่วม การวางแผนและการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ การน าผลการประเมินมาใช้ในการพฒันา 
การได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การมีความรับผิดชอบของบุคลากร ทุ่มเท
ให้กับการปฏิบตัิงาน ใส่ใจ และมีการติดตามประสานงานอย่างสม ่าเสมอ การบริหารจัดการคนและ
งบประมาณให้เหมาะสมกับงาน และการก าหนดนโยบายท่ีชดัเจนจากระดบันโยบาย โดยมีหลกัท่ีท าให้
สถานศึกษามีผลการประเมินภายนอกอยู่ในระดบั “ดีมาก” ได้แก่ ใช้การบริหารจดัการเชิงคณุภาพการ
บริหารจดัการเชิงระบบ และการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ โดยเน้นหลกัการมีส่วนร่วม ผู้บริหารมี
ความรู้ความสามารถและมีภาวะผู้น าทางวิชาการ ครูมีความรู้ความสามารถ สอนตรงสาขาวิชา ได้รับการ
พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง มีความรัก สามคัคี มุ่งมัน่ในการท างาน สถานศกึษามีการจดัหลกัสตูรและการเรียน
การสอนท่ีหลากหลาย สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียนและชมุชน ผู้บริหารและครูมีความสมัพนัธ์ท่ี
ดีกบัชมุชน สามารถประสานความร่วมมือได้อย่างดี มีงบประมาณและทรัพยากรท่ีใช้ในการจดัการศกึษา
อย่างเพียงพอ ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากบุคลากรภายในและหน่วยงานภายนอก มีการ
เผยแพร่ผลงานให้กบัผู้ปกครอง ชมุชนและสาธารณชนได้รับทราบอยา่งสม ่าเสมอ  

ดงันัน้ อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการประกนัคณุภาพภายในท่ีประสบผลส าเร็จ จะขึน้อยู่กับ
หลาย ๆ ปัจจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณภาพผู้ บริหาร ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงสิทธ์ิ 
เหลืองธิชยัวาณิช  (2554) และ นกุลู ช่ืนชม (2555) พบวา่ บทบาทของผู้บริหารมีความสมัพนัธ์ทางบวกใน
ระดบัสูงกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
ซึ่งหากมีการสับเปล่ียนโยกย้ายบ่อยอาจก่อให้เกิดปัญหาในการด าเนินการตามระบบประกันคณุภาพ
การศกึษาภายในสถานศกึษาได้ ดงัเชน่ท่ี อญัชลี อินทกาโมทย์ (2554) ได้พบวา่ ปัญหาในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบนพืน้ท่ีดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ คือ มีการ
สับเปล่ียนโยกย้ายบ่อยท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการปฏิบตัิงาน อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ในการ
ท างานของบคุลากรสง่ผลตอ่ความแตกตา่งของความคดิเห็น ดงัผลงานวิจยัของ สิบเอกกรวฒัน์ ตนัเจริญ
(2555) พบว่า ประสบการณ์ในการท างานของบุคลากรส่งผลตอ่ความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกับ
การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน และ ประวุฒิ ประภาสโนบล (2554) ท่ีพบว่า ครูท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีประสบการณ์ต่างกัน มีปัญหาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบัประเทศนิวซีแลนด์ท่ีประสบ
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ความส าเร็จในการจดัการศึกษาท่ีทัว่โลกยอมรับใช้แนวคิด “ห่วงโซ่คุณภาพ” (Chain of Quality) ในการ
ขบัเคล่ือนระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาให้มีความเข้มแข็งโดยค านงึถึงองค์ประกอบท่ี
ส าคญั 5 ส่วน ท่ีเช่ือมโยงกนั คือ 1) การมีอดุมการณ์และเปา้หมายท่ีชดัเจนร่วมกนั 2) การน าองค์กรและ
การบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ 3) การสร้างบุคลากรท่ีมีคณุภาพและมีความเป็นผู้น าการสอนอย่างมือ
อาชีพ 4) การจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพสูงภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัยเอือ้การเรียนรู้และ
สร้างปฏิสมัพันธ์ท่ีดีต่อกัน และ 5) การมีส่วนร่วมของผู้ เรียน ครอบครัว และชุมชน (ส านักทดสอบทาง
การศกึษา, 2554, น. 13) 

2.2) รูปแบบ/วิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จของสถานศึกษาขนาดต่าง ๆ จากการศึกษาเชิงคุณภาพสถานศึกษาท่ีมีระดบัคะแนน
พัฒนาการผลการประเมิน คุณภาพภายนอกสูง โดยผู้ วิจยัได้น าทฤษฎีการบริหารจดัการในเชิงสมดุล 
(Balanced Scorecard: BSC) เป็นกรอบในการศึกษาและเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ ซึ่งสถานศึกษาส่วน
ใหญ่มีรูปแบบ/วิธีการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในท่ีประสบความส าเร็จโดยสรุปผลในภาพรวมได้
ดงันี ้

ด้านผู้เรียน สถานศึกษามีการด าเนินการใน 2 เร่ือง คือ 1) การด าเนินงานเพ่ือให้
ผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลกัสตูร มีวิธีด าเนินการโดยการพฒันาคณุภาพนักเรียนทางวิชาการ
และคุณลกัษณะ พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพนาฏศิลป์ ดนตรีไทย สืบสานศิลปวฒันธรรม พัฒนา
ความสามารถพิ เศษ ด้านดนตรี กีฬา จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะ 
การคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ สามารถใช้เทคโนโลยีน าเสนอผลงาน และติดตาม การอ่าน การเขียน 
การคิดค านวณของผู้ เรียน 2) การด าเนินการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ เรียนและผู้ มีส่วนได้ 
สว่นเสีย โดยการประเมินความต้องการของชมุชนและจดังานสมัพนัธ์ชมุชน  

ด้านการเงิน แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) การบริหารแผนงาน งบประมาณ และ
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ จดัท าแผนการใช้งบประมาณประจ าปี บริหารจดัการงบประมาณ
โดยใช้หลกัโปร่งใส มีธรรมาภิบาล บริหารโดยเน้นความโปร่งใส ถกูต้อง และเป็นปัจจุบนัเน้นการบริหาร
งบประมาณแบบมีส่วนร่วม ระหว่างครูและผู้ปกครอง ชุมชน จดัสรรงบประมาณให้ตรงเปา้หมาย คุ้มค่า 
โดยให้ครูเขียนโครงการเพ่ือเสนอของบประมาณจดัสรรงบประมาณโดยให้ความส าคญักับงานวิชาการ
มากกว่างานอ่ืน ๆ มีการวิ เคราะห์ผลการด าเนินงานตรงตามเป้าหมายการพัฒนาโครงการ  
2) แนวทางในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ด าเนินการโดย ขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก
หนว่ยงานภายนอก ระดมทนุจากการแสดงของนกัเรียน ระดมทรัพยากรตรงตามแผน  
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ด้านการบริหารจัดการศึกษา แบง่การบริหารออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การบริหารจดั
การศกึษา ด้านงานวิชาการให้ประสบความส าเร็จ จดัท าแบบฟอร์มการประเมินและรายงานโครงการตาม
แผนงาน สร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  
แบ่งสายระดบัการท างานท่ีชดัเจน จดัหลกัสูตรหลากหลาย และสอสอดคล้องกับความต้องการ พัฒนา
โครงสร้างการบริหารงานโดยให้ความส าคญักับทุกงาน การอ านวยความสะดวกให้กับครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และสามารถใช้เทคโนโลยีจัดการส่ือตามความต้องการ รวมถึงมีอินเทอร์เน็ตทุกห้อง 
พฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งใกล้ชิดไมท่ิง้นกัเรียน มีการก ากบั ติดตามอย่างตอ่เน่ือง พฒันา
ระบบการนิเทศภายใน 2) การบริหารจดัการศกึษาด้านงานบคุลากรให้ประสบความส าเร็จ โดยการพฒันา
โครงสร้างการบริหารงานโดยให้ความส าคัญกับทุกงาน พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ  
ลดกิจกรรมอย่างอ่ืน เน้นการเรียนการสอนเป็นส าคญั บคุลากรท างานร่วมกนัอย่างเข้มแข็ง 3) การบริหาร
จดัการศกึษาด้านงานบริหารงานทัว่ไปให้ประสบความส าเร็จ โดยการพฒันาโครงสร้างการบริหารงานโดย
ให้ความส าคญักบัทกุงาน มีการตรวจสอบทบทวนและให้ข้อมลูย้อนกลบัเพ่ือการท างาน 

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ผลการพิจารณาแบ่งออกเป็น 2 ข้อ ได้แก่  
1) ก าหนดผลการพัฒนาศกัยภาพครูและบุคลากร พัฒนาครุตามความถนัดและความสนใจ โดยจดัท า
แผนพฒันาตนเอง (ID Plan) วิทยากรจากภายนอกให้ความรู้ หรือการศกึษาดงูาน และการพฒันาร่วมกบั
หน่วยงานภายนอก มีกระบวนการนิเทศชีแ้นะ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการเรียนการสอน โดยส่งเสริมการน ามาประยุกต์ใช้ในชัน้เรียน 2) การด าเนินการด้านการวิจยัและ 
การพัฒนา พัฒนาความรู้เร่ืองการวิจัยในชัน้เรียนการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมและการมีผลการ
ปฏิบตังิานท่ีประจกัษ์ 

3) ผลการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส าหรับสถานศึกษา 

ข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขัน้พืน้ฐานท่ีผู้ วิจัยพัฒนาขึน้ ส าหรับสถานศึกษา นี ้ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบและประเมินร่าง
ข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยการ
ประชาพิจารณ์จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Public Hearing of Stakeholders) จ านวน 62 คน เพ่ือศึกษา 
ความเหมาะสม (Propriety) ความเป็นไปได้ (Feasibility) ความสอดคล้อง (Congruity) ความเป็นประโยชน์ 
(Utility) และความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability) ของร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการประกนัคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส าหรับสถานศึกษา สรุปผลจากการตรวจสอบและ
ประเมินได้ว่า ทัง้วิสยัทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) กลยทุธ์ท่ี 1 : การพฒันาคณุภาพผู้ เรียน และสร้าง
การมีส่วนร่วมกบัผู้ เก่ียวข้องอย่างกลัยาณมิตร กลยทุธ์ท่ี 2 : การพฒันาการบริหารแผนงาน งบประมาณ 
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และการระดมทรัพยากรทางการศึกษาให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
กลยุทธ์ท่ี 3 : การพัฒนากระบวนงานการบริหารจัดการศึกษาด้านงานวิชาการ งานบริหารบุคคล  
งานบริหารทั่วไปเกิดประสิทธิภาพ กลยุทธ์ท่ี 4 : การพัฒนาศกัยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจยัและพฒันาสูอ่งค์กรสมรรถนะสงู มีผลการประเมินอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ
ในทกุรายการ อาจเป็นเพราะวา่ข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีเป็นผลการวิจยัครัง้นี ้มีกระบวนการและขัน้ตอนการ
พฒันาท่ีชดัเจน การพฒันาจากฉบบัร่าง จนกลายเป็นฉบบัสมบรูณ์ผา่นการศกึษาเชิงลึกจากสถานศกึษา
ท่ีมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกมีพัฒนาการสูง การสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องกับการประกันคณุภาพการศึกษา การประชุมระดมสมอง (Brainstorming) การประชาพิจารณ์ 
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Public Hearing of Stakeholders) จึงท าให้ข้อเสนอเชิงนโยบายนีถู้กกลัน่กรอง และ
ตรวจสอบรายละเอียดในสว่นตา่งๆ อย่างเข้มข้น เป็นนโยบายท่ีผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วมในการจัดท าเป็นนโยบายท่ีเก่ียวกับภารกิจของหน่วยงานโดยตรง ซึ่งการเปิดโอกาสให้ผู้ มี 
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในครัง้นีส้อดคล้องกับข้อก าหนดในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศกึษา พ.ศ. 2553 ให้สถานศกึษายึดหลกัการมีสว่นร่วมของชมุชนและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดแูลของหน่วยงานต้นสังกัด (ส านักทดสอบทาง
การศึกษา, 2554ก) รวมทัง้ ท่ีระบุไว้ในประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 แนวทางการด าเนินงานตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ.2561  
ลงวนัท่ี 6 สิงหาคม 2561 ท่ีก าหนดในมาตรฐาน (ส านกัทดสอบทางการศกึษา, 2561, เอกสารอดัส าเนา) 

นอกจากนี ้ผู้วิจยัเปิดโอกาสให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องฝ่ายต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็นต่อ
ข้อเสนอเชิงนโยบายนีอ้ย่างเต็มท่ี โดยยึดหลกัส าคญัในการก าหนดนโยบายท่ีดีควรมีลกัษณะ ดงันี ้คือ  
1) ต้องมีเปา้หมายท่ีส่งผลประโยชน์แก่องค์การหรือประชาชนโดยสว่นรวมมากท่ีสดุ 2) ครอบคลมุภารกิจ
ทุกด้านและมีความสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกันไม่ขดัแย้งกัน 3) ควรได้มาจากการกลั่นกรองถึง
ความส าคัญหรือความต้องการ 4) นโยบายท่ีดีควรประกอบด้วยเป้าหมาย แนวทาง และกลวิธีท่ีดี 
ด าเนินการได้รวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด 5)ต้องมีเนือ้หาเป็นหลักในการด าเนินงานและมี
หลกัประกนัในการประเมินความส าเร็จทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ และ 6) นโยบายท่ีดีจะเป็นข้อความ
ท่ีชดัเจน ถ่ายทอดไปสู่ผู้ปฏิบตัิได้โดยง่ายและมีความเข้าใจตรงกัน (กาญจนา พงษ์ใหม่, 2541; ประชุม 
รอดประเสริฐ , 2545; สมคดิ พรมจุ้ย, 2550); นภดล พลูสวสัดิ,์ 2551; และ วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) 
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5.5 ข้อเสนอแนะ  
จากผลการวิจยั เร่ือง การศึกษาพฒันาการคณุภาพการศกึษาผ่านโมเดลโค้งพฒันาการ

ของผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะใน ดงัตอ่ไปนี ้

5.5.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้  
1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน น าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จาก

การศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากผลความแตกตา่งของคะแนนผลการประเมินเร่ิมต้นของผลการ
ประเมินคณุภาพภายนอกภาพรวมทัง้สามด้านของสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่ ท่ีมีความแตกต่างและต ่ากว่าผลการประเมินเร่ิมต้นของสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษท่ีเป็น
กลุ่มอ้างอิง ไปศึกษาข้อมูลเชิงลึก เพ่ือน าข้อค้นพบมาก าหนดเป็นนโยบายหรือมาตรการหรือ
วิธีการสนบัสนนุสง่เสริมสถานศกึษาแตล่ะขนาดให้มีความแตกตา่งเหมาะสมและสอดคล้องในการ
พฒันาการจดัการศกึษาให้มีคณุภาพ  

2) เขตพืน้ท่ีการศึกษาควรให้การช่วยเหลือสนับสนุนสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นตามบริบทของสถานศึกษาในแต่แห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถานศกึษาท่ีมีผลพฒันาการในแตล่ะด้านลดลง 

3) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึน้พืน้ฐาน หรือสังกัด  
อ่ืน ๆ สามารถน าแบบแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาท่ีมีผลคะแนนพัฒนาการคุณภาพ
ภายนอกสูงไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการภายในของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คณุภาพศกึษาได้ดียิ่งขึน้ 

4) ข้อเสนอเชิงนโยบายการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา ระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ในครัง้นี ้เป็นข้อเสนอท่ีมีเปา้หมายหลกัอยู่ท่ีการให้สถานศกึษา และหน่วยงานท่ีก ากบั
ดูแลสถานศึกษาน าไปปฏิบัติ ดังนัน้ ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้หรือประยุกต์ใช้ 
ส าหรับสถานศกึษา และหนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลสถานศกึษา ดงันี ้

(1) ด้านวิสยัทศัน์ (Vision) สถานศึกษาควนน าวิสยัทัศน์ท่ีได้จากการวิจยัใน
ครัง้นี ้ไปวิเคราะห์ และประยกุต์เป็นวิสยัทศัน์เก่ียวกบัการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน
ของสถานศกึษา 

(2) ด้านพันธกิจ  (Mission) หน่วยงาน ท่ีก าหับดูแลสถานศึกษา และ
สถานศกึษา ควรมีมาตรการในการด าเนินงานท่ีชดัเจน เพ่ือให้ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องน าสู่การปฏิบตัิ
จริงและเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรม 
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(3) ด้านกลยุทธ์ หน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา และสถานศึกษา  
ควรศกึษา และวิเคราะห์รายละเอียดของแตล่ะกลยทุธ์ เพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการน ากลยทุธ์ไป
ปฏิบตั ิ

(4) ด้านการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ หน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา
รายละเอียดและความสอดคล้องของแต่ละวิธีการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติท่ีสอดคล้องกันแต่ละ  
กลยุทธ์ แล้วน ามาวิเคราะห์เพ่ือประยุกต์ใช้ โดยอาจกก าหนดเป็นกิจกรรมในโครงการแล้ว  
วางแผนการด าเนินการให้สอดคล้องกบับริบทของหน่วยงาน และสถานศกึษานัน้ๆ 

(5) ควรก าหนดเกณฑ์การประเมินนโยบายในแตล่ะข้อ เพ่ือสถานศกึษาน าไป
ปรับใช้ในการเทียบเคียงผลการประเมินการด าเนินงานตามนโยบาย 

(6) หน่วยงานท่ีก าหนดนโยบายควรจัดท าเอกสารคู่ มือ หรือแนวทาง  
การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา มอบให้สถานศกึษาไปปรับใช้ 

(7) หน่วยงานท่ีก าหนดนโยบายควรส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างวัฒนธรรม
องค์กรเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาว่า การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเป็นงานท่ีสถานศึกษาปฏิบัติเป็นประจ าตามปกติอยู่แล้ว (routine) และต้องปฏิบัติ
อยา่งตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ 

5.5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย  
1) ควรมีการศกึษาเชิงส ารวจ (Survey study) เพ่ือศกึษาสภาพปัจจบุนัและปัญหา 

และความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษา เก่ียวกบัการด าเนินงานตามระบบการประกนัคณุภาพ
ภายในของสถานศกึษาในสงักดั เพ่ือก าหนดองค์ประกอบในการจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบาย  

2) ควรมีการศกึษาเชิงคณุภาพในสถานศกึษาท่ีมีคะแนนผลการพฒันาการต ่าด้วย 
เพ่ือศกึษารูปแบบแนวทาง กลไก ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จของการพฒันาคณุภาพสถานศกึษา 
และเปรียบเทียบกบัสถานศกึษาผลการประเมินสถานศกึษาท่ีมีระดบัคณุภาพสงู เพ่ือน ามาจะเป็น
แนวทางในการก าหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาในตา่ง
บริบท  

3) การวิจัยครัง้นีใ้ช้ข้อมูลทุติยภูมิจากผลการประเมินท่ีผ่านมาจ านวนสามรอบ
ประเมิน ซึ่งการประเมินในแต่ละรอบมีช่วงห่างกันนาน 5 ปี ดังนัน้ การวิจัยครัง้ต่อไปควรมี
การศึกษาเปรียบเทียบอตัราพฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศกึษาทุก
แหง่ถึงแม้จะระยะหา่งของปีการประเมินไมเ่ทา่กนั เพ่ือศึกษาความแตกตา่งหรือข้อสรุป 
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4) ควรศึกษาพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากตัวแปรร่วม
สงักดัของสถานศกึษาวา่สงักดัมีผลตอ่พฒันาการของสถานศกึษาแตกตา่งกนัหรือไม ่อยา่งไร  

5) หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีก ากับดแูลการด าเนินงานของสถานศกึษา (ส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศึกษา) ควรน าข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดบั
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ท่ีได้จากการวิจัยครัง้นีล้งสู่การปฏิบัติจริง ติดตามผลการใช้ข้อเสนอ  
เชิงนโยบายดงักลา่ว และรายงานให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ 

6) หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีก ากับดแูลการด าเนินงานของสถานศึกษา (ส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศึกษา) และสถานศึกษา ควรท าการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาบทบาท การสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ การสร้างวฒันธรรมในการสร้างส านึกรับผิดชอบของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีตอ่
การด าเนินการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
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1. รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒทิี่ให้สัมภาษณ์ เร่ือง การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่มีคุณภาพ  

 1) ดร.วฒันาพร  ระงบัทกุข์ 
  วฒุิการศกึษา:  ปริญญาเอก สาขาหลกัสตูรและการสอน คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์:  รองเลขาธิการสภาการศกึษา รองปลดักระทรวงศกึษาธิการ ท่ีปรึกษา
ด้านมาตรฐานการศกึษา สพฐ. 
 2) ดร.วิษณ ุ ทรัพย์สมบตัิ 

วฒุิการศกึษา: ปริญญาเอก สาขาวิธีวิทยาการวิจยัการศกึษา คณะครุศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
   ประสบการณ์: ผู้ อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา คณะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา นกัวิชาการศกึษา ครูทนุครุุทายาท 

3) ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก 

วฒุิการศกึษา: ปริญญาเอก สาขาการวดัผลการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

ประสบการณ์ : รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ท่ีปรึกษาด้าน
มาตรฐานการศึกษา สพฐ. ผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจยัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผู้อ านวยการส านกันโยบาย
และแผน สพฐ. 
 4) ดร.บญุช ู ชลษัเฐียร  

วฒุิการศกึษา: ปริญญาเอก สาขาการวดัผลการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
   ประสบการณ์ : กรรมการประกนัคณุภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2 สมยั ท่ี
ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเคร่ืองมือวัดผล สพฐ. 
นกัวิชาการสอบ ส านกัทดสอบทางการศกึษา 
 5) ดร.ไพรวลัย์ พิทกัษ์สาลี 

วุฒิ การศึกษา : ปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประสบการณ์: กรรมการประกันคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  2 สมัย
ผู้ อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ผู้ อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา 
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ผู้ เช่ียวชาญด้านวิจัยและพัฒนามาตรฐานการศึกษาพิเศษ  นักวิชาการสอบ และครูสังกัด
มธัยมศกึษา 

6) ดร.วรวิชช ภาสาวสวุศั 
วฒุิการศกึษา: ปริญญาเอก สาขาการบริหารอาชีวศกึษา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
   ประสบการณ์: รองผู้อ านวยการ ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ

การศกึษา (องค์การมหาชน) หวัหน้าส านกัประเมินและรับรอง สมศ. หวัหน้ากลุม่งานประเมิน
คณุภาพการศกึษาด้านการอาชีวศกึษา สมศ. 
 7) ผศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ 
    วฒุิการศกึษา: ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศกึษามหาวิทยาลยัศลิปากร 
   ประสบการณ์: คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม  อาจารย์ประจ า
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม ผู้ประเมินภายในระดบักรรมการของส านกังานการ
อดุมศกึษา ผู้ประเมินอภิมานภายนอกระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
 8) ดร.ธีรยทุธ  ภเูขา 
    วฒุิการศกึษา: ปริญญาเอก สาขาการทดสอบและวดัผลการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
    ประสบการณ์: ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต 2 ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 
คณะท างานด้านการปฏิรูประบบการประเมินและการประกนัคณุภาพการศกึษา  ผู้บริหารโรงเรียน
ระดบัประถมศกึษา 
 9) นายสมโภชน์  หลกัฐาน 

     วฒุิการศกึษา: ปริญญาโท  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
    ประสบการณ์ : ผู้ อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา ศรีสะเกษ เขต 1 ศกึษานิเทศก์เช่ียวชาญ ผู้บริหารโรงเรียน
ระดบัประถมศกึษา 
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2. รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒยิกร่างข้อเสนอเชิงนโยบายฯ  
 

1. ดร.บญุช ู ชลษัเฐียร อดีตที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศกึษา และกรรมการประกนั

คณุภาพภายในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2 สมยั ส านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2 ดร.ชวลติ โพธินคร อดีตผู้ เช่ียวชาญด้านการพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

3. นายธญัญา  เรืองแก้ว อดีตผู้ เช่ียวชาญด้านติดตามตรวจสอบการด าเนินการบริหารจัด
การศกึษาขัน้พืน้ฐานส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

4 ดร.อมรรัตน์ สร้อยสงัวาลย์ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 
5 ดร.วราภรณ์  แย้มทิม อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
6 ดร.อรพรรณ ตู้ จินดา อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐมมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครปฐม 
7 นายสมโภชน์ หลกัฐาน ผู้อ านวยการกลุม่นเิทศตดิตามและประเมินการศกึษา 

(ศกึษานเิทศก์เช่ียวชาญ)ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษา ศรีสะเกษ เขต 1 

8 นางปัทมพร สรุกิจบวร ผู้อ านวยการกลุม่นิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 2 

9 นางสาวสมลกัษณ์ พิมพ์สกลุ ผู้อ านวยการกลุม่นิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 

11 นายสมบตัิ เนตรสวา่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาสระบรีุ เขต 1 

10 ดร.ศิริรัตน์ สคุนัทพฤกษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัเจ้าปลกุ  
(เตมิประชาสรรค์) ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาพระ
นคร ศรีอยธุยา เขต 1 

11 นางโสภา  ชวนวนั ผู้อ านวยการโรงเรียนชยัเกษมวิทยา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 10 

12 นายพนัธวชิญ์  เลีย้งชีพชอบ ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัหนองปลาดกุ ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาลพบรีุ เขต 1 
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3. รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

1. ดร.ไพรวลัย์  พิทกัษ์สาล ี อดีตผู้ อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2 ดร.สภุาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ อดีตที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ ด้อยโอกาสทางการ
ศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สทิธิกร สมุาล ี

ผู้ช่วยคณบดีคณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 

4. ดร.ประวีณา  อสัโย ผู้อ านวยการกลุม่มาตรฐานการศกึษา ส านกัมาตรฐาน
การศกึษาและพฒันาการเรียนรู้ ส านกังานเลขาธิการสภา
การศกึษา 

5. ดร.อมรรัตน์  สร้อยสงัวาลย์ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบรีุ 

6. ดร.วราภรณ์  แย้มทิม อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

7. ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป ผู้อ านวยการกลุม่ประเมินคณุภาพการศกึษา ส านกัทดสอบ
ทางการศกึษา 

8. ดร.เอกวฒัน์ ล้อสนุิรันดร์ รองผู้ อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก 

9. ดร.ชลุกีร  ทองด้วง รองผู้ อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 2 

10. ดร.เกรียงศกัดิ์ สวุรรณวจัน์ ผู้อ านวยการกลุม่นเิทศตดิตามและประเมินผลการจดั
การศกึษา ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดัพิษณโุลก 

11. ดร.อิทธิฤทธ์ิ  พงศ์ปิยะรัตน์ ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
มธัยมศกึษา เขต 5 
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4. รายช่ือผู้ตรวจสอบและประเมิน (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 
1.  ดร.สภุาภรณ์ กิตติรัชดานนท์ อดีตที่ปรึกษาด้านการศกึษาพเิศษและ

ผู้ ด้อยโอกาสทางการศกึษา 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

2.  ดร.ชวลติ  โพธ์ินคร อดีตผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันา
เคร่ืองมือวดัผล 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

3.  นายธญัญา  เรืองแก้ว อดีตผู้ เช่ียวชาญด้านตดิตามตรวจสอบ
การด าเนินการบริหารจดัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 

ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

4.  ดร.ลาวลัย์  พิชญวรรธน์ อดีตรองผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาลพบรีุ เขต 1 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาลพบรีุ เขต 1 

5.  รศ.ดร.สทิธิกร สมุาลี ผู้ช่วยคณบดีคณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
6.  ดร.ประวีณา  อสัโย ผู้อ านวยการกลุม่มาตรฐานการศกึษา 

ส านกัมาตรฐานการศกึษาและ
พฒันาการเรียนรู้ 

ส านกังานเลขาธิการสภา
การศกึษา 

7.  ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป ผู้อ านวยการกลุม่ประเมินคณุภาพ
การศกึษา  

ส านกัทดสอบทางการศกึษา 

8.  ดร.อมรรัตน์  สร้อยสงัวาลย์ อดีตอาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบรีุ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ 

9.  ดร.อรพรรณ ตู้ จินดา อาจารย์มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
10.  ดร.วราภรณ์ แย้มทิม อาจารย์คณะศกึษาศาสตร์และพฒัน

ศาสตร์  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน 

11.  ดร.เอกวฒัน์ ล้อสนุิรันดร์ รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษานครนายก 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษานครนายก 

12.  ดร.ชลุกีร ทองด้วง รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาตรัง เขต 2 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาตรัง เขต 1 

13.  นางปัทมพร สรุกิจบวร ผู้อ านวยการกลุม่นเิทศตดิตามและ
ประเมินผลการจดัการศกึษา 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษานครราชสมีา เขต 2 

14.  นายสมโภชน์  หลกัฐาน ผู้อ านวยการกลุม่นเิทศตดิตามและ
ประเมินผลการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(ศกึษานเิทศก์เช่ียวชาญ)  

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 1 

15.  นายจงรัก  รุ่งเรืองศิรินนท์ ผู้อ านวยการกลุม่นเิทศตดิตามและ
ประเมินผลการจดัการศกึษา 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาสมทุรสาคร 
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16.  นางสาวสมลกัษณ์ พิมพ์สกลุ ผู้อ านวยการกลุม่นเิทศตดิตามและ
ประเมินผลการจดัการศกึษา 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 

17.  ดร.เกรียงศกัดิ์ สวุรรณวจัน์ ผู้อ านวยการกลุม่นเิทศตดิตามและ
ประเมินผลการจดัการศกึษา 

ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดั
พิษณโุลก 

18.  นายสมบตัิ เนตรสวา่ง ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาสระบรีุ เขต 1 

19.  นางจิระวรรณ นาคพฒัน์ ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
กาญจนบรีุ เขต 1 

20.  ดร.เอกชยั  จนัทา ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดั
เพชรบรูณ์ 

21.  ดร.อิทธิฤทธ์ิ  พงศ์ปิยะรัตน์ ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
มธัยมศกึษา เขต 5 

22.  นางอภิวนัทน์ พินทอง ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 

23.  ดร.รุ่งนภา  แสนอ านวยผล ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษา ขอนแก่น เขต 3 

24.  ดร.สเุมตตา  คงสง ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาตรัง เขต 2 

25.  นายสทิธิพงษ์   รอดคุ้ม  ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษากระบี ่

26.  นางสาวสมัพนัธ์ รักษา ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 

27.  นางจฬุาทิพย์  กยุรัตน์ ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาปัตตานี เขต 2 

28.  นางสาวสพุิน  ไชยจ าเริญ ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาพะเยา เขต 1 

29.  นายอนศุกัดิ์  พนัธ์งาม ผู้อ านวยการ โรงเรียนโรงเรียนอนบุาลวดั
พระโต 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 1 

30.  ดร.พชันี ทองแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนวดับ้านเก่า อ าเภอ
พานทอง จงัหวดัชลบรีุ 

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาชลบรีุ เขต 2 

31.  ดร.สภุาวดี ดวงจนัทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัโคกสมานคณุ  ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาสงขลา เขต 2 

32.  นางรติมา  ปฤษฎางคเดชา ผู้อ านวยการ โรงเรียนวชิรป่าซาง  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 35 
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33.  ดร.ศิริรัตน์ สคุนัทพฤกษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัเจ้าปลกุ (เตมิ
ประชาสรรค์) จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา        

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาพระนครศรีอยธุยา 
เขต 1 

34.  นางโสภา  ชวนวนั ผู้อ านวยการ โรงเรียนชยัเกษมวทิยา  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษาเขต 10 

35.  ดร.ทวิช แจม่จ ารัส รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหมีว่ิทยา  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 5 

36.  นายพนัธวชิญ์  เลีย้งชีพชอบ ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัหนองปลาดกุ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาลพบรีุ เขต 1 

37.  นายวเิชียร  แก่นไร่ ผู้อ านวยการโรงเรียนชยันาทพิทยาคม ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 5 

38.  ดร.สชุาติ  บรรจงการ ผู้อ านวยการศนูย์การศกึษาพิเศษประจ า
จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ส านกับริหารงานการศกึษาพเิศษ 
สพฐ. 

39.  ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสดีา
วิทยา 

ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสดีาวิทยา ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 

40.  ผู้อ านวยการโรงเรียนหวันา
งามวิทยา 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหวันางามวทิยา ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 

41.  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชะ
เมา 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชะเมา ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาปัตตานี เขต 2 

42.  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคก
โพธ์ิ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกโพธ์ิ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาปัตตานี เขต 2 

43.  นายทะวดิ ผอ่งกลั  ครู โรงเรียนวดัทา่ล้อ  ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
กาญจนบรีุ เขต 1 

44.  นางสาวหนึง่ฤทยั  นวลแปน้ ครู โรงเรียนบ้านควนมว่ง  ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษากระบี ่

45.  นางสาวธิราทิพย์ ตงัต
กาญจนา 

ครูโรงเรียนห้วยยอด (กลงึวิทยาคาร) ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาตรัง เขต 2 

46.  นางนิสา  เหลอืงคณุวฒัน์ ครู โรงเรียนบ้านแมล่ะเมา ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาตาก เขต 2 

47.  ครู โรงเรียนโนนสดีาวิทยา ครู โรงเรียนโนนสดีาวิทยา ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 

48.  ครู โรงเรียนโนนสดีาวิทยา ครู โรงเรียนโนนสดีาวิทยา ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 
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49.  ครูโรงเรียนหวันางามวิทยา ครูโรงเรียนหวันางามวิทยา ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 

50.  ครูโรงเรียนหวันางามวิทยา ครูโรงเรียนหวันางามวิทยา ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 

51.  ครูโรงเรียนบ้านชะเมา ครูโรงเรียนบ้านชะเมา ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาปัตตานี เขต 2 

52.  ครูโรงเรียนบ้านชะเมา ครูโรงเรียนบ้านชะเมา ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาปัตตานี เขต 2 

53.  ครูโรงเรียนบ้านโคกโพธ์ิ ครูโรงเรียนบ้านโคกโพธ์ิ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาปัตตานี เขต 2 

54.  ครูโรงเรียนบ้านโคกโพธ์ิ ครูโรงเรียนบ้านโคกโพธ์ิ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาปัตตานี เขต 2 

55.  กรรมการสถานศกึษาโรงเรียน
โนนสดีาวิทยา 

กรรมการสถานศกึษาโรงเรียนโนนสดีา
วิทยา 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 

56.  กรรมการสถานศกึษาโรงเรียน
หวันางามวิทยา 

กรรมการสถานศกึษาโรงเรียนหวันางาม
วิทยา 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 

57.  กรรมการสถานศกึษาโรงเรียน
บ้านชะเมา 

กรรมการสถานศกึษาโรงเรียนบ้าน 
ชะเมา 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาปัตตานี เขต 2 

58.  กรรมการสถานศกึษาโรงเรียน
บ้านโคกโพธ์ิ 

กรรมการสถานศกึษาโรงเรียนบ้านโคก
โพธ์ิ 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาปัตตานี เขต 2 

59.  ผู้ปกครองโรงเรียนโนนสดีา
วิทยา 

ผู้ปกครองโรงเรียนโนนสดีาวิทยา ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 

60.  ผู้ปกครองโรงเรียนหวันางาม
วิทยา 

ผู้ปกครองโรงเรียนหวันางามวิทยา ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 1 

61.  ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านชะเมา ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านชะเมา ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาปัตตานี เขต 2 

62.  ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านโคก
โพธ์ิ 

ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านโคกโพธ์ิ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศกึษาปัตตานี เขต 2 
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ภาคผนวก ข.  
1. แบบสัมภาษณ์ :    สถานศึกษาท่ีมีระดับพัฒนาการสูง 
2. แบบสนทนากลุ่ม : การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
3. แบบสัมภาษณ์ :    ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. แบบตรวจสอบ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของ     

  สถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยผู้เช่ียวชาญ 
              5. แบบประเมินแบบประเมิน (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพ  
                                          ภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
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แบบสัมภาษณ์ : สถานศึกษาท่ีมีระดับพัฒนาการสูง 
การวิจัย เร่ือง การศึกษาพัฒนาการคุณภาพการศึกษาผ่านโมเดลโค้งพัฒนาการของผล

การประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 (ผู้ ให้ข้อมลูหลกั : ผู้บริหาร ครูผู้ รับผิดชอบงานประกนัคณุภาพ ครูหวัหน้ากลุม่สาระ ครูผู้สอน กรรมการสถานศกึษา ผู้ปกครอง) 

 
ค าชีแ้จง 

1. ผู้สมัภาษณ์แนะน าตนเองสัน้ๆ เชน่ ช่ือ-นามสกลุจริง ต าแหนง่ สถานท่ีท างาน 
2. ผู้สมัภาษณ์แนะน าโครงการวิจยัสัน้ๆ ดงันี ้  

 จดุประสงค์การวิจยั 1) เพ่ือศกึษาโมเดลโค้งพฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอก
ของสถานศึกษา ท่ีไม่มีตวัแปรร่วมของสถานศึกษา และท่ีมีตวัแปรร่วมของสถานศกึษา 2) เพ่ือ
ศึกษาท าความเข้าใจเชิงลึกในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีมี
พัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกสูง จ าแนกตามตวัแปรร่วมของสถานศึกษา 
ได้แก่ ภาค สถานท่ีตัง้ (ในเมือง/นอกเมือง) และขนาดของสถานศึกษา 3) เพ่ือจดัท าข้อเสนอเชิง
นโยบายการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 ท่านได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมภาษณ์ เน่ืองจากสถานศึกษาของท่านมีผลการประเมิน
คณุภาพภายนอกจากการศกึษาช่วงพฒันาการคะแนนของผลการประเมินสงู โดยท่านเป็น
ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการขบัเคล่ือนการด าเนินงานภายในสถานศกึษา ข้อมลูท่ีทกุทา่นให้ใน
ครัง้นีจ้ะเป็นข้อมลูส าคญัท่ีจะน าไปสู่การพฒันาการน าระบบประกนัคณุภาพภายในไปใช้ใน
สถานศึกษาให้ดียิ่งขึน้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
ของเรา 

3. ผู้สมัภาษณ์แนะน าการสมัภาษณ์ 
 การสมัภาษณ์ครัง้นี ้จะใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง  
 ผู้วิจยัขออนญุาตบนัทึกเสียงการสนทนาครัง้นี ้โดยขอให้ท่านอย่าได้กังวลใจ เพราะข้อมูล

ส่วนตวัของท่าน เช่น ช่ือนามสกุลจริง ช่ือและต าแหน่งท่ีตัง้ของสถานศึกษา จะถูกเก็บ
รักษาไว้เป็นความลับ ข้อมูลท่ีท่านให้จะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าท่ีการงานของท่านใดๆ 
ทัง้สิน้ และการรายงานผลการวิจยัจะท าในภาพรวม ดงันัน้ ขอให้ท่านให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง 
อย่างตรงไปตรงมา ความคิดเห็นท่ีแสดงออกมาจะไม่มีการตีค่าว่า ผิด หรือถูก เพราะ
ผู้วิจยัต้องการทราบความคิดหรือข้อเท็จจริงเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ระหว่างการสมัภาษณ์ 
หากมีค าถามใดท่ีท าให้ทา่นรู้สกึอึดอดัใจหรือไมอ่ยากตอบ ทา่นมีสิทธิท่ีจะข้ามค าถามนัน้ 
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4. ผู้วิจยัขออนญุาตเร่ิมการสมัภาษณ์  
(ในระหว่างการสมัภาษณ์ ขอให้ผู้ สัมภาษณ์สร้างบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง เป็นกัลยาณมิตร เช่น 
อาจเกร่ินว่า “การมาในครัง้นีข้องผู้ วิจัย ไม่ได้มาประเมินหรือตัดสินการท างานประกันคุณภาพ
การศกึษาของทา่นหรือขององค์กร แตม่าเพ่ือขอรับข้อมลูท่ีเป็นจริง ท่ีจะมีคณุคา่ มีประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาการน าระบบประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ 
ดงันัน้ขอให้ทา่นมัน่ใจและให้ข้อมลูจริง ให้ละเอียดท่ีสดุ”) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 

วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์.................เดือน.................................พ.ศ......................... 
สถานที่สัมภาษณ์…….................................…………...………............................... 
ผู้สัมภาษณ์……………………………………………..........................................…... 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ช่ือ – สกุล ............................................................................................................... 
 ต าแหน่งปัจจุบัน...................................................................................................... 
 สถานที่ท างาน.......................................................................................................... 
 
เร่ิมการสัมภาษณ์ เวลา…………………………………………..น. 
ส่วนที่ 3 ประเดน็การสัมภาษณ์ 

 ค าถามอุ่นเคร่ือง (Warm up question) 

- ท่านมีประสบการณ์ในการรับการประเมินคณุภาพภายนอกจาก สมศ. ก่ีครัง้ เป็นการรับ
การประเมินรอบท่ีเทา่ไหร่บ้าง แตล่ะครัง้มีผลการประเมินเป็นอยา่งไร 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................. 

รูปแบบวิธีการด าเนินการประเมินจาก สมศ. รอบไหนบ้างท่ีทา่นรู้สกึประทบัใจ และเพราะเหตใุด 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
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 ค าถามสัมภาษณ์หลัก (Main questions) 
1) ท่านมีแนวคิด หลักการ หรือเทคนิคอย่างไร เพ่ือท าให้ระบบประกนัคณุภาพภายในของ

สถานศกึษาไปสู่ความส าเร็จ เม่ือน ามาใช้แล้ว ผลเป็นอยา่งไรบ้าง 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

2) ท่านคิดว่าในมุมมองของผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า หรือนักเรียน ท่ีมีต่อสถานศึกษานีเ้ป็น

อย่างไร (ทัง้สิ่งท่ีภาคภูมิใจ และสิ่งท่ีต้องการให้สถานศกึษามีการพฒันาเพิ่มใน) เช่ือมัน่ หรือพึงพอใจ

ในเร่ืองใดบ้าง และสถานศกึษาสามารถตอบสนองสิ่งท่ีต้องการให้พฒันาเพิ่มได้แคไ่หน อยา่งไร 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

3) สถานศกึษาก าหนดเป้าหมายความดีเดน่ไว้ในเร่ืองใดบ้าง (ด้านกระบวนการคณุภาพ เช่น 
วิชาการ การเรียนการสอน หรือ ประสิทธิภาพในด้านการสนบัสนนุ หรือการบริหารงาน) 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

4) สถานศึกษามีการวางแผนด้านการเรียนรู้และการพัฒนาในด้านผู้ เรียน ครู บุคลากร 
เทคโนโลยี เคร่ืองมือวดัผล งานวิจยั หรือ อ่ืนๆ) อยา่งไร และมีเร่ืองใดท่ีประสบผลส าเร็จ 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

5) สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการด้านงบประมาณ การใช้ทรัพยากร อย่างไร ผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของสถานศกึษาเป็นอยา่งไร 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
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6) ท่านคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้สถานศึกษาของท่านมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอยูใ่นระดบัท่ีดีมาก 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

7) สิ่งท่ีส าคัญ ท่ีสุดท่ีท่านท าเป็นอันดับแรก ในการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้ใน
สถานศกึษา คืออะไร เพราะเหตใุด และขัน้ตอนตอ่ๆ มา ทา่นท าอะไรบ้าง  
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

8) ทา่นได้รับความร่วมมือเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา จากใคร

บ้าง ในแง่ไหน กรุณาอธิบาย  

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

9) จากประสบการณ์ของท่าน ปัญหาอุปสรรคของการน าระบบประกันคุณภาพภายในไป

ใช้ในสถานศึกษา คืออะไร อะไรคือปัญหาอุปสรรคท่ีส าคญัท่ีสุด และท่านได้ด าเนินการแก้ไข
อยา่งไร 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
 

10) ทา่นมีวิธีการหรือได้ด าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา อยา่งไรบ้าง  
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

ค าถามยอ่ย (*ใช้ถามเจาะ ในกรณีท่ีผู้ตอบตอบแล้ว แตย่งัไมค่รอบคลมุ) 
o การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ท าอย่างไร(กระบวนการ) ใครมีส่วน

ร่วมบ้าง และน าไปใช้อยา่งไร 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
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              การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ท าอย่างไร(กระบวนการ) ใครมี
ส่วนร่วมบ้าง ให้ความส าคัญกับอะไรบ้าง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
อยา่งไร และน าแผนพฒันาการจดัการศกึษามาสูก่ารปฏิบตัิอยา่งไร 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................               
              การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา  การปฏิบัติตามโครงสร้างการ
บริหารงานเป็นอย่างไรบ้าง(กระบวนการ) สถานศกึษาเก็บ รวบรวม จดัสารสนเทศอย่างไรให้เป็นระบบ 
เป็นปัจจบุนั เข้าถึงได้ง่ายไหม(กระบวนการ) และน าข้อมลูสารสนเทศมาใช้บริหารและพฒันาการเรียน
การสอนอย่างไร 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

             การติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษาในสถานศึกษา ท าอยา่งไร(กระบวนการ) ใครมี
ส่วนร่วมบ้าง และน าผลจากการติดตามตรวจสอบไปใช้พฒันาคณุภาพการศึกษาในสถานศึกษา
อยา่งไร 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................  

             การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ท าอย่างไร
(กระบวนการ) และน าผลการประเมินคณุภาพภายในไปใช้อยา่งไร 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

             การจัดท ารายงานประจ าปี (SAR) ท าอย่างไร(กระบวนการ) รายงานให้ผู้ เก่ียวข้อง
อยา่งไร และน าผลตาม SAR ไปใช้อยา่งไร 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 
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              การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ท าหรือไม่ ท าอย่างไร
(กระบวนการ) 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

11) ทา่นคดิวา่ สถานศกึษาของทา่นมีความส าเร็จในการระบบประกนัคณุภาพภายในมาใช้ใน 

สถานศึกษาหรือไม่ เพราะเหตใุด อะไรคือความส าเร็จท่ีส าคญัท่ีสุด (ค าถามว่า อะไรส าคญัท่ีสุด 
มุง่ให้ผู้ตอบสกดัเอาสิ่งท่ีส าคญัมากออกมา) 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

 
เสร็จส้ินการสมัภาษณ์ ใหผู้ด้ าเนินการสมัภาษณ์กล่าวขอบคุณสมาชิกทกุคนทีใ่หค้วามร่วมมือจน

ส าเร็จดว้ยดี และสวสัดี 
 

เลิกการสัมภาษณ์ เวลา…………………………………………..น. 
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แบบสนทนากลุ่ม : การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ค าชีแ้จง 
1. ผู้ด าเนินการสนทนากลุม่แนะน าตนเองสัน้ๆ เช่น ช่ือ-นามสกลุจริง ต าแหน่ง สถานท่ีท างาน 
2. ผู้ด าเนินการสนทนากลุม่แนะน าโครงการวิจยัสัน้ๆ ดงันี ้  

 จุดประสงค์การวิจัย 1) เพ่ือศึกษาโมเดลโค้งพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศกึษา ท่ีไม่มีตวัแปรร่วมของสถานศึกษา และท่ีมีตวัแปรร่วมของสถานศกึษา 2) เพ่ือ
ศึกษาท าความเข้าใจเชิงลึกในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีมี
พัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกสูง จ าแนกตามตัวแปรร่วมของสถานศึกษา 
ได้แก่ ภาค สถานท่ีตัง้ (ในเมือง/นอกเมือง) และขนาดของสถานศกึษา 3) เพ่ือจดัท าข้อเสนอเชิง
นโยบายการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 ท่านได้รับเชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม เน่ืองจากท่านเป็นผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการน าระบบ
ประกนัคณุภาพภายในไปใช้ในสถานศกึษา ข้อมลูท่ีทุกท่านให้ในครัง้นีจ้ะเป็นข้อมลูส าคญัท่ีจะ
น าไปสู่การพฒันาการน าระบบประกนัคณุภาพภายในไปใช้ในสถานศกึษาให้ดีย่ิงขึน้ อนัจะเป็น
ประโยชน์ตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษาของประเทศของเรา 

3. ผู้ด าเนินการสนทนากลุม่แนะน าการสนทนากลุม่ 

 การสนทนากลุม่ครัง้นี ้จะใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง  

 ผู้ วิจัยขออนุญาตบันทึกเสียงการสนทนาครัง้นี ้โดยขอให้ท่านอย่าได้กังวลใจ เพราะข้ อมูล
ส่วนตวัของท่าน เช่น ช่ือนามสกุลจริง ช่ือและต าแหน่งท่ีตัง้ของสถานศึกษา จะถูกเก็บรักษาไว้
เป็นความลบั ข้อมลูท่ีท่านให้จะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าท่ีการงานของท่านใดๆ ทัง้สิน้ และการ
รายงานผลการวิจยัจะท าในภาพรวม อย่างไรก็ตาม ระหวา่งการสนทนากลุ่ม หากมีค าถามใดท่ี
ท าให้ท่านรู้สกึอดึอดัใจหรือไมอ่ยากตอบ ท่านมีสิทธิท่ีจะข้ามค าถามนัน้ 

 ขอให้สมาชิกทุกคน พูด อภิปราย อย่างเปิดเผย เป็นกนัเอง โต้ตอบกันได้ แม้ความคิดเห็นของ
ตนเองจะไม่ตรงกบัเพ่ือนในกลุ่มก็ตาม ความคิดเห็นท่ีแสดงออกมาจะไม่มีการตีค่าว่า ผิด หรือ
ถกู เพราะผู้ วิจยัต้องการทราบความคิดหรือข้อเท็จจริงเท่านัน้ โดยไมต้่องลงข้อสรุปของกลุม่ 

 
 
 
 
 
 



 340 

 

4. ผู้วิจยัขออนญุาตเร่ิมการสนทนากลุม่  
5. ขอให้สมาชิกสนทนากลุม่ แนะน าตนเองสัน้ ๆ เชน่ ช่ือ-นามสกลุจริง ต าแหนง่ (การแนะน านีเ้พ่ือ
สร้างความคุ้นเคย และระบตุ้นตอเสียงเพื่อให้ง่ายตอ่การถอดเทป) 

6. ยกประเด็นค าถามเพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัถก อภิปราย สนทนา โดยไม่เป็นไปในลกัษณะ
การสมัภาษณ์รายบคุคลท่ีแฝงในกลุม่  

สถานศึกษา…….................................................................................................................  
วัน/เดือน/ปี ที่สนทนากลุ่ม................................................................................................. 
ผู้ด าเนินการสนทนา
กลุ่ม…………………………………………………………………………………………………  
ผู้จดบันทกึ……………………………………………………………………..………………....... 
เร่ิมการสนทนากลุ่ม เวลา………………………………………..น. 
 
สมาชิกสนทนากลุ่ม 
1. ช่ือ-สกลุ................................................รหสั A 2. ช่ือ-สกลุ..........................................รหสั B 
3. ช่ือ-สกลุ................................................รหสั C 4. ช่ือ-สกลุ..........................................รหสั D 
5. ช่ือ-สกลุ................................................รหสั E 6. ช่ือ-สกลุ...........................................รหสั F 
วาดและระบุต าแหน่งการน่ังของสมาชิกสนทนากลุ่ม 
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แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi Structure Interview) : ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

เร่ือง การศึกษาพัฒนาการคุณภาพการศึกษาผ่านโมเดลโค้งพัฒนาการของผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอก เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

 
ค าชีแ้จง 
1. ผู้สมัภาษณ์แนะน าตนเองสัน้ๆ เชน่ ช่ือ-นามสกลุจริง ต าแหนง่ สถานท่ีท างาน 
2. ผู้สมัภาษณ์แนะน าโครงการวิจยัสัน้ๆ ดงันี ้  

 จุดประสงค์การวิจัย : เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 ท่านได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมภาษณ์ เน่ืองจากท่านเป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ และมีความรู้
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ภายในและภายนอก หรือท่านเป็นผู้ ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องในการขบัเคล่ือนการการประกนัคณุภาพการศกึษา ข้อมูลท่ีทกุท่านให้ในครัง้นีจ้ะ
เป็นข้อมลูส าคญัท่ีจะน าไปสูก่ารก าหนดนโยบาย เพ่ือการน าไปสู่การปฏิบตัขิองสถานศกึษา
รวมทัง้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพ่ือการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา
ให้ดียิ่งขึน้ อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษาของประเทศของเราตอ่ไป 

3. ผู้สมัภาษณ์แนะน าการสมัภาษณ์ 
 การสมัภาษณ์ครัง้นี ้จะใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง  
 ผู้วิจยัขออนญุาตบนัทึกเสียงการสนทนาครัง้นี ้โดยขอให้ท่านอย่าได้กงัวลใจ เพราะข้อมูล

ส่วนตวัของท่าน เช่น ช่ือนามสกุลจริง ช่ือและต าแหน่งท่ีตัง้ของสถานศึกษา จะถูกเก็บ
รักษาไว้เป็นความลับ ข้อมูลท่ีท่านให้จะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าท่ีการงานของท่านใดๆ 
ทัง้สิน้ และการรายงานผลการวิจยัจะท าในภาพรวม ดงันัน้ ขอให้ท่านให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง 
อย่างตรงไปตรงมา ความคิดเห็นท่ีแสดงออกมาจะไม่มีการตีค่าว่า ผิด หรือถูก เพราะ
ผู้วิจยัต้องการทราบความคิดหรือข้อเท็จจริงเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ระหว่างการสมัภาษณ์ 
หากมีค าถามใดท่ีท าให้ทา่นรู้สกึอึดอดัใจหรือไมอ่ยากตอบ ทา่นมีสิทธิท่ีจะข้ามค าถามนัน้ 

4. ผู้วิจยัขออนญุาตเร่ิมการสมัภาษณ์  
(ในระหว่างการสมัภาษณ์ ขอให้ผู้สมัภาษณ์สร้างบรรยากาศที่เป็นกนัเอง เป็นกลัยาณมิตร เช่น อาจเกร่ินว่า “การมาในครั้งนีข้อง
ผู้วิจยั เพือ่ขอรับข้อมูลที่เป็นจริง ที่จะมีคุณค่า มีประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพฒันาการน าระบบประกนัคุณภาพการศึกษาไปใช้ใน
สถานศึกษาต่างๆ ทัว่ประเทศ ดงันัน้ขอให้ท่านมัน่ใจและให้ข้อมูลจริง ให้ละเอียดทีส่ดุ”) 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 ช่ือผู้ให้สมัภาษณ์………………………………………………………………………… 
 ต าแหนง่ปัจจบุนั………………………………………………………….……………… 
 สถานท่ีท างาน………………………………………………………….………………… 
 วนัเดือนปี ท่ีสมัภาษณ์…………………….………….…………………..……………... 
 เร่ิมการสมัภาษณ์เวลา……….…………..น. จบการสมัภาษณ์เวลา…………..………น. 

ตอนที่ 2 แนวทางในการสัมภาษณ์ 

…ค าถามอุ่นเคร่ือง (warm up question) 

1. ท่านมีประสบการณ์เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกอย่างไร
บ้าง และมีความคิดเห็นต่อเร่ืองดังกล่าวอย่างไรบ้าง? 

• การประกันคุณภาพภายใน 
......................................…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………….…………………………………………………………… 

• การประเมินคุณภาพภายนอก 
......................................…………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………….……………………………………………………… 

 
…ค าถามสัมภาษณ์หลัก (Main questions) 
1. ท่านคิดว่าปัจจัยหลักของการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ประสบ
ผลส าเร็จคืออะไร 
......................................…………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………….……………………………………………………………………………………………………………………

………………….…………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…………….………………………………………………………… 
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2. ท่านคิดว่าความแตกต่างของภาค ที่ตัง้ (ในเมือง/นอกเมือง) และขนาดของสถานศึกษา 
(เล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พเิศษ) มีผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาหรือไม่ เพราะอะไร 
ตัวแปร มี เพราะ ไม่มี เพราะ 

ภาค 

 
 
 
 
 

 

ที่ตัง้ 

 
 
 
 
 

 

ขนาด 

 
 
 
 
 

 

 
3. ท่านคิดว่า แนวคิด หลักการ หรือเทคนิคอะไร ที่ท าให้สถานศึกษามีระบบการประกัน

คุณภาพภายในที่เข้มแข็งและประสบผลส าเร็จ 
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
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4. ท่านคิดว่าสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการ
ด าเนินการอย่างไร  
4.1 ด้านงบประมาณและทรัพยากร (ด้านการเงนิ)  

 4.1.1 ทา่นคิดวา่สถานศกึษาควรมีการบริหารงบประมาณและทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพได้อย่างไร 
......................................……………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………… 
………………….…………………………………………………………………………………… 
 
 4.1.2 ทา่นคิดวา่สถานศกึษาควรมีแนวทางในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศกึษาอยา่งไร 
............….……………………………………….…………………………………………………
…………………………….…………….…………………………………………………………… 
………………….…………………………………………………………………………………… 
 

4.2 ด้านผู้เรียน (ด้านลูกค้า)  
 4.2.1 ทา่นคิดวา่สถานศกึษาควรด าเนินการอยา่งไรเพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ
ตามหลกัสตูร  
……………….............................................………….…………………………………………
……………………………..…………….………………………………………………………… 
………………….…………………………………………………………………………………… 
 
 4.2.2 ทา่นคิดวา่สถานศกึษาควรด าเนินการอยา่งไรเพ่ือสร้างความพงึพอใจให้กบัผู้ เรียน
และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียตอ่การจดัการศกึษา  
…………………………………………………………...............................................................
....................….…………………………………………………………………………………… 
………………….…………………………………………………………………………………… 
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4.3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา (ด้านกระบวนการภายในองค์กร)  

 4.3.1 ทา่นคิดวา่สถานศกึษาควรบริหารจดัการศกึษางานวิชาการอยา่งไรให้ประสบ
ความส าเร็จ 
……………………………………..…………....................………….………………….….……
…………….….………….………………….……………………………………………………… 
………………….…………………………………………………………………………………… 
 
 4.3.2 ทา่นคิดวา่สถานศกึษาควรบริหารจดัการศกึษางานงบประมาณอยา่งไรให้ประสบ
ความส าเร็จ 
…………………………………………………………….................................…………………
………………………….………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………….……… 
 4.3.3 ทา่นคิดวา่สถานศกึษาควรบริหารจดัการศกึษางานบคุคลอยา่งไรให้ประสบ
ความส าเร็จ 
………………………………......................……………………………….………………………
……………….…………………..…………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………… 
 4.3.4 ทา่นคิดวา่สถานศกึษาควรบริหารจดัการศกึษางานบริหารงานทัว่ไปอยา่งไรให้
ประสบความส าเร็จ  
………………………………...............................……………………………….………………
……………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………… 

4.4 ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  
 4.4.1 ทา่นคิดวา่สถานศกึษาควรพฒันาศกัยภาพครูและบคุลากรอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………… 
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 4.4.2 ทา่นคิดวา่สถานศกึษาควรพฒันาระบบเทคโนโลยีอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
…………...………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….………………………… 
 4.4.3 ทา่นคิดวา่สถานศกึษาควรด าเนินการด้านงานวิจยัและการพฒันาอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………… 
5. ข้อคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
ค าถามปิด (สรุปแนวคิดของผู้ให้สมัภาษณ์ซึง่ตอบวตัถปุระสงค์ของการสมัภาษณ์ ให้ผู้ถกู
สมัภาษณ์รับฟัง) 
 - มีข้อมลูสว่นไหนท่ียงัไมส่มบรูณ์ หรืออาจารย์ทา่นใดมีอะไรท่ีต้องการจะเพิ่มเตมิอีกบ้าง 
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แบบตรวจสอบ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 
ค าชีแ้จง 

1. การวิจัยครัง้นี ้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและ
พฒันาศกัยภาพมนษุย์ โดยมีจดุประสงค์การวิจยั 1) เพ่ือศกึษาโมเดลโค้งพฒันาการของผลการ
ประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา ท่ีไม่มีตวัแปรร่วมของสถานศึกษาและท่ีมีตวัแปรร่วม
ของสถานศึกษา 2) เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจเชิงลึกในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีมีพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพภายนอกสูง จ าแนกตามตัวแปรร่วมของ
สถานศึกษา ได้แก่ ภาค สถานท่ีตัง้ (ในเมือง/นอกเมือง) และขนาดของสถานศึกษา 3) เพ่ือจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบายการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2. แบบตรวจสอบนี ้ผู้ วิจัยจัดท าขึน้เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของท่านท่ีมีต่อ  (ร่าง) ข้อเสนอเชิง
นโยบายการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ท่ีผู้ วิจยัได้จดัท า
โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากข้อมูลท่ีได้จากการติดตามลงพืน้ท่ีสถานศึกษา และการ
สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิ  

3. ผู้ วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบตรวจสอบ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายการประกัน
คณุภาพภายในของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตามความคิดเห็นของท่าน และโปรด
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปสูก่ารปรับปรุงและแก้ไขตอ่ไป  

4. เม่ือทา่นท าแบบประเมินเสร็จแล้วกรุณาตดิตอ่กลบัท่ีเบอร์โทรของผู้วิจยั เพ่ือให้ผู้วิจยัมารับคืน
ด้วยตนเอง หรือ จดัสง่ซองใสเ่อกสารจา่หน้าซองสง่ถึงผู้วิจยัท่ีทางผู้วิจยัได้จดัเตรียมไว้ให้ ผู้วิจยั
ขอกราบขอบพระคณุทกุทา่นมา ณ โอกาสนี ้

 
 
 

นางเพ็ญนภา  แก้วเขียว 
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 
โทรศพัท์: 086 712 7931 

Email :pennakae@gmail.com 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะ 
 ช่ือ – สกุล ............................................................................................................... 
 ต าแหน่งปัจจุบัน....................................................................................................... 
 สถานที่ท างาน.......................................................................................................... 
ตอนที่ 2 โปรดแสดงความคิดเห็น ตอ่ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายการประกนัคณุภาพภายในของ
สถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยการท าเคร่ืองหมาย ในชอ่งความคิดเห็น และให้
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงแก้ไข 

 
ความคิดเห็น 

(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะส าหรับการ

ปรับปรุง แก้ไข เห็นด้วย 
ต้อง 

ปรับปรุง 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ระบ บ ป ระ กั น คุ ณ ภ าพ ท างก าร ศึ ก ษ าที่ เ ป็ น เกณ ฑ์
มาตรฐานสากล อย่างมีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภบิาล 

   

พันธกิจ (Mission) 
1. พั ฒ น าระบ บ ป ระ กั น คุ ณ ภ าพ ท างก าร ศึ ก ษ าที่ มี
มาตรฐานสากล 2. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
ผู้ เรียน  และความ พึ งพ อใจจาก ผู้ เกี่ ย ว ข้ อ ง  3 พัฒ น า
กระบวนการสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสการมี
ส่วนร่วม 4. ส่งเสริมการวิจัยในช้ันเรียนของสถานศึกษา 

   

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน และเปิดโอกาสการมี
ส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอย่างกัลยาณมิตร 

   

1.1  การด าเนินการเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตาม
หลักสูตร 

   

Plan    
(1) ก าหนดเปา้ความส าเร็จด้านผู้ เรียนที่ชดัเจนเป็นรูปธรรม    
(2) ก าหนดแผนพัฒนาผู้ เรียน โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการ

เรียนรู้ ตวัชีว้ดั และก าหนดเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ในแต่ละ
ระดบัชัน้ให้ชดัเจน  

   

(3) จดัหลกัสตูรที่ยืดหยุน่ตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล    
Do    

(4) จดัการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 
ได้ลงมือปฏิบตัิ คิดวิเคราะห์ ท าโครงงานกิจกรรมที่เช่ือมโยง
กับการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ได้ผลิตชิน้งาน/
ผลงาน 

   



 353 

 

 
ความคิดเห็น 

(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะส าหรับการ

ปรับปรุง แก้ไข เห็นด้วย 
ต้อง 

ปรับปรุง 

(5) จัด/หาเวทีให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถตาม
ศกัยภาพและแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

   

(6) จดัระบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และ
มีการให้ข้อมลูย้อนกลบัเพื่อการพฒันาผู้ เรียน 

   

(7) ปรับเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้สอนเป็นผู้ ชีแ้นะและผู้สนบัสนนุการ
เรียนรู้ พัฒนาตนเองและท าหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ 

   

(8) สนบัสนนุ สง่เสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ  และมี โอกาสแสดงออกผ่านกิจกรรม/โครงการที่
สถานศกึษาจดัขึน้  

   

(9) จดัให้มีแนวทางการดแูลช่วยเหลอืผู้ เรียนให้มีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

   

Check    
(10) ก ากบัติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานพฒันาผู้ เรียนให้

มีความรู้ความสามารถตามหลกัสตูร 
   

Act    
(11) น าผลการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

พฒันาผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลกัสตูรมาวาง
แผนการพฒันาคณุภาพในปีตอ่ไป 

   

1.2) การด าเนินการเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   

Plan    
(1) ส ารวจความคิดเห็น ความต้องการของนกัเรียน ผู้ปกครองและผู้มี

สว่นได้สว่นเสียในทกุแง่มมุ 
   

(2) สถานศกึษารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของนกัเรียน 
ผู้ปกครองและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี เพื่อน ามาวางแผนปรับปรุง
พฒันาการจดัการศกึษาให้มีคณุภาพ 

   

Do    
(3) จดัให้มีการเรียนการสอนตามศกัยภาพของนกัเรียนและ

สอดคล้องกบัความต้องการและบริบทของชมุชน 
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ความคิดเห็น 

(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะส าหรับการ

ปรับปรุง แก้ไข เห็นด้วย 
ต้อง 

ปรับปรุง 

Check    
(4) ประเมินความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้ เพื่อน าผลมา

ปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
   

(5) รายงานผลการจดัการศกึษาของโรงเรียนให้ผู้ปกครอง ชมุชน
และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีได้รับทราบอยา่งสม า่เสมอ 

   

Act    
(6) น าผลการประเมินความพงึพอใจมาวางแผนการพฒันา

คณุภาพเพื่อปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้ให้เป็นท่ีพงึ
พอใจกบัผู้ เรียนและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

   

กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาการบริหารแผนงาน งบประมาณ และ
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาให้มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   

2.1) บริหารแผนงาน งบประมาณและทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

   

Plan    
(1) ก าหนดแผนงานโครงการและงบประมาณที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของสถานศกึษา  
   

(2) ก าหนดสดัสว่นงบประมาณอยา่งเหมาะสม และเป็นธรรม     
Do    

(3) การบริหารจัดการเชิ งกลยุทธ์และใช้แผนที่ กลยุทธ์ เน้ น
กระบวนการบริหารจดัการแบบมีสว่นร่วม 

   

(4) ปฏิบตัิโดยยดึระเบียบส านกังบประมาณและค านงึถึงคณุภาพ
เชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ เวลาและความคุ้มคา่ 

   

(5) จดัท าแผนและแนวทางบริหารงบประมาณโดยใช้ข้อมลูความ
ต้องการจ าเป็นและสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาและ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

   

(6) จัดท าคู่มือการปฏิบตัิงาน/การบริหารงบประมาณให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และระเบียบที่ก าหนด 

   

(7) บูรณาการการท างานของกลุ่มงานงบประมาณกับกลุ่มงาน
พฒันาคณุภาพการศกึษา 
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ความคิดเห็น 

(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะส าหรับการ

ปรับปรุง แก้ไข เห็นด้วย 
ต้อง 

ปรับปรุง 

(8) จัดสรรงบประมาณ อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย
วิธีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบและก ากบัติดตาม
ผลการปฏิบตัิงาน 

   

Check    
(9) ก ากับติดตามแผนงานโครงการ และรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน งบประมาณ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศกึษา การใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทราบ 

   

(10) รายงานการใช้งบประมาณทกุโครงการ    
Act    

(11) น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจดัท าเป็นแผนพฒันา
คณุภาพการบริหารแผนงาน งบประมาณและทรัพยากรให้
เกิดประสทิธิภาพ 

   

2.2) แนวทางในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา    
Plan    

(1) จัดท าโครงการ/แผนงานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
เช่น การก าหนดแผนธุรกิจ โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย เจ้าของ
แหล่งทุนระยะเวลา วัตถุประสงค์ที่ส่งเสริม การประกัน
คณุภาพ การศกึษาอยา่งชดัเจน 

   

Do    
(2) ส ารวจ วิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาเพื่อ

ระดมทรัพยากร 
   

(3) ระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน จ าแนกประเภทและแหล่ง
ทรัพยากร ระดมแบบมีสว่นร่วม  

   

(4) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
อยา่งมีธรรมาภิบาล 

   

(5) สร้างเครือข่ายและใช้เครือข่ายการศึกษาช่วยในการระดม
ทรัพยากร โดยใช้หลกัการมีสว่นร่วม 

   

Check    
(6) ประเมินผลการด าเนินงานการระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา    
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ความคิดเห็น 

(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะส าหรับการ

ปรับปรุง แก้ไข เห็นด้วย 
ต้อง 

ปรับปรุง 

(7) ก าหนดระบบการตรวจสอบผลการด าเนินงานการระดม
ทรัพยากร การเบิกจ่ายทรัพยากร 

   

(8) เผยแพร่ และรายงานผลการด าเนินงานให้เจ้าของแหล่งทุน/
งบประมาณทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

   

Act    
(9) น าผลการประเมินมาวางแผนการก าหนดแนวทางในการ

ระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาในปีตอ่ไป 
   

(10) สร้างเครือข่าย และใช้เครือข่ายความร่วมมือในการระดม
ทรัพยากรร่วมกนั 

   

กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาด้าน
งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไปให้มี
ประสิทธิภาพ 

   

3.1 บริหารจัดการศึกษาด้านงานวชิาการให้ประสบ
ความส าเร็จ 

   

Plan     
(1) ก าหนดระบบการบริหารงานวิชาการที่ชดัเจนและจดัท าคู่มือการ

บริหารงานวิชาการเพื่อใช้เป็นคูม่ือในการด าเนินงาน 
   

(2) ก าหนดผู้ รับผิดชอบงานวิชาการที่มีความรู้ความสามารถและเป็น
ที่ยอมรับของครูเพื่อให้การบริหารงานวิชาการมีประสทิธิภาพ 

   

(3) ก าหนดวิสยัทศัน์ และเปา้หมายการพฒันางานวิชาการที่ท้าทาย    
(4) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพวิชาการและคุณธรรมของผู้ เรียน

อย่างเป็น รูปธรรม และเช่ือมโยงกับการพัฒนาความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพของบคุลากร 

   

Do    
(5) ด าเนินงานตามขัน้ตอน หรือระบบและกลไกในการก ากบั

ติดตามงานด้านการบริหารงานวชิาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบคุคล และด้านการ
บริหารงานทัว่ไป  

   

(6) เช่ือมโยงการบริหารงานวิชาการเข้ากับการบริหารงานด้าน 
อื่น ๆ  
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ความคิดเห็น 

(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะส าหรับการ

ปรับปรุง แก้ไข เห็นด้วย 
ต้อง 

ปรับปรุง 

(7) จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน เช่น ระบบอิน
เทอร์เนตไร้สาย จดัหาสือ่มลัติมีเดีย คอมพิวเตอร์เพื่อการสอน
และการจดัการเรียนรู้ให้เพียงพอ 

   

(8) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ทนัสมยั สะอาด ปลอดภยั และเหมาะกบับริบทของสถานศกึษา  

   

(9) ศึกษาและท าความเข้าใจหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนา
หลกัสตูรสถานศึกษาให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของสถานศกึษา 
จุดเน้น จุดเด่น ของสถานศึกษา รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ของต้น
สงักดั 

   

(10) ด าเนินการออกแบบหลกัสูตรอย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุก
กลุม่เปา้หมาย สง่เสริมสนบัสนนุการท างานสูเ่ปา้หมาย  

   

(11) จดัให้มีระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

   

(12) จดัให้มีการทบทวนผลการด าเนินงานและน าประเด็นความคิดเห็น 
ความต้องการของผู้มีสว่นได้สว่นเสีย นโยบาย และจุดเน้นส าคญั 
มาประกอบการจดัท าหลกัสตูรและงานวิชาการตอ่ไป 

   

Check    
(13) ติดตามและตรวจสอบผลการพฒันาของผู้ เรียนและการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ของครูอย่างเป็นรูปธรรม และรายงานต่อ
ผู้บริหารสถานศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง 

   

Act    
(14) น าผลการประเมินและติดตามตรวจสอบมาวางแผนพฒันา

คณุภาพการบริหารจดัการศึกษาด้านงานวิชาการให้ประสบ
ความส าเร็จ 

   

3.2) การบริหารจัดการศึกษาด้านงานบุคลากรให้ประสบ
ความส าเร็จ 

   

Plan     
(1) มีการก าหนดแผนปฏิบัติการบริหารและพัฒนาทรัพยากร

บุคคลให้ เหมาะสมกับภารกิจหน่ วยงาน บุคคล และ
อตัราก าลงั รวมถึงตามระเบียบที่สถานศกึษาก าหนด 
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ความคิดเห็น 

(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะส าหรับการ

ปรับปรุง แก้ไข เห็นด้วย 
ต้อง 

ปรับปรุง 

Do    
(2) บริหารจัดการงานบุคลากรตามระเบียบที่สถานศึกษา

ก าหนดตามความเหมาะสมกบับริบทของสถานศกึษา เพื่อ
ความคลอ่งตวัในการบริหารจดัการ 

   

(3) มอบหมายงานให้ ตรงกั บห น้ าที่ ที่ รั บ ผิ ดชอบ  (Job 
description) และจัดคนให้เหมาะสมกับงาน (put the right 
man on the right job 

   

(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสบุคลากรได้ รับการพัฒนา 
ตนเอง 

   

(5) จดัเวทีให้บคุลากรมีการแสดงผลงานและแลกเปลีย่นเรียนรู้
การท างานร่วมกนัและมีสว่นร่วม  

   

(6) สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานเหมาะสม     
(7) ส่งเสริมให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ICT) เพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพการท างาน 
   

(8) จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่ อ
ปรับเปลีย่นบทบาท วิธีการสอน โดยเป็นผู้ ชีแ้นะ (Facility) 

   

Check    
(9) ให้อิสระในการคิดวางแผนและปฏิบตัิงาน โดยมีการก ากบั

ติดตามอยา่งตอ่เนื่อง สม ่าเสมอ 
   

(10) มีการก ากบัติดตามอยา่งตอ่เนื่อง สม ่าเสมอ    
Act    

(11) น าผลการก ากับติดตามมาวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจดัการศกึษาด้านงานบคุลากรให้ประสบความส าเร็จ 

   

(12) มีการเสริมแรงจูงใจ สร้างขวญั และก าลงัใจในการท างานให้
ถูกต้องเหมาะสม เกิดความผาสกุและความผูกพันในองค์กร 
(engagement) 

   

3.3 บริหารจัดการศึกษาด้านงานบริหารงานทั่ วไปให้ประสบ
ความส าเร็จ 

   

Plan     
(1) วางแผนและออกแบบ ระบบงาน/กระบวนงาน/ Flowchart    
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ความคิดเห็น 

(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะส าหรับการ

ปรับปรุง แก้ไข เห็นด้วย 
ต้อง 

ปรับปรุง 

ธุรการ/งานบริหารทัว่ไปให้ชดัเจน และปฏิบตัิได้ 
Do    

(2) ก าหนดผู้ รับผิดชอบต าแหน่งธุรการ/หรือสรรหาบุคคลจาก
ภายนอกเพื่อให้ครูได้มีเวลาในการจัดการเรียนการสอน
อยา่งเต็มที่ 

   

(3) จดัหาระบบเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เพื่อเสริมประสทิธิภาพการ
ให้บริการ 

   

(4) จัดสัมมนา/พัฒนาผู้ ท าหน้าที่งานธุรการตามจังหวะที่
เหมาะสม (เพราะงานธุรการคืองานให้บริการ เป็นงาน
ซ า้ซากจ าเจ ผู้ท าหน้าที่มกัแสดงพฤติกรรมไมเ่หมาะสมเมื่อ
ปฏิบตัิงานไปนาน ๆ) 

   

Check    
(5) ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็น

ระบบ ตอ่เนื่อง สม ่าเสมอ 
   

Act    
(6) น าผลการก ากับติดตามและผลการประเมินมาจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาด้านงาน
บริหารงานทัว่ไปในปีตอ่ไป 

   

กลยุทธ์ที่  4 : การพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และ
การวิจัยสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

   

4.1) การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร    
Plan    

(1) จดัท าข้อมลูครูและบคุลากร ส ารวจความต้องการวิเคราะห์
ศกัยภาพ และจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทัง้ระยะ
ยาวและระยะสัน้และถ่ายทอดลงแผนพฒันารายบคุคล  

   

(2) ก าหนดประเด็นการพฒันาตามความต้องการของครูและ
บคุลากร และความขาดแคลนของสถานศกึษาอยา่งชดัเจน
ในแตล่ะปีการศกึษา 

   

Do     
(3) ส่ ง เส ริม ให้ ค รูและบุ คลากรน าความ รู้  ทั กษ ะและ    
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ความคิดเห็น 

(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะส าหรับการ

ปรับปรุง แก้ไข เห็นด้วย 
ต้อง 

ปรับปรุง 

ความสามารถที่ได้รับการพฒันามาใช้ในการปฏิบตัิงานจริง  
(4) เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลีย่นเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ (PLC) 
   

(5) ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็น ตรงตามแผนพฒันารายบคุคล ด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสม 

   

(6) มีการจดัฝึกอบรม/สมัมนาครูและบคุลากรทางการศกึษาอยา่ง
สม ่าเสมอ และตรงตามแผนการพฒันารายบคุคล 

   

(7) สร้างเครือข่ายในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ระหวา่งสถานศกึษาในระดบัเดียวกนั และระดบัท่ีเหนือกวา่ 

   

Check    
(8) มีการก ากับติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้จริงกับผู้ เรียน 

และผลที่เกิดกบัผู้ เรียน  
   

(9) มีการน าผลที่เกิดกบัผู้ เรียน มีการติดตามพฒันาการ หรือ
ความก้าวหน้าอยา่งตอ่เนื่อง สม ่าเสมอ 

   

(10) พัฒนากระบวนการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล ให้
ค าแนะน าในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ มี
ประสทิธิภาพ 

   

Act    
(11) น าผลการนิเทศ ก ากับติดตามมาวางแผนการพัฒนา

คณุภาพการด าเนินงานพฒันาศกัยภาพครูและบคุลากร 
   

4.2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ    
Plan    

(1) สถานศกึษามีการวางแผนการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศกบังานด้านการศกึษาให้มีความทนัสมยั ทนัต่อการ
เปลีย่นแปลง 

   

(2) สถานศกึษามีแผนการจดัซือ้จดัจ้างสิง่อ านวยความสะดวก และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษาที่เอือ้ตอ่การท างานร่วมกนั 

   

(3) สถานศึกษามีการก าหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันความ
เสียหาย/แผนฉุกเฉินทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT 
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ความคิดเห็น 

(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะส าหรับการ

ปรับปรุง แก้ไข เห็นด้วย 
ต้อง 

ปรับปรุง 

Contingency Plan) ความมั่งคงปลอดภัยส าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงก าหนดสทิธิผู้ใช้งาน (Access rights) 

Do     
(4) จดัหาให้มีระบบเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เหมาะสมและเพียงพอ

ตอ่ให้ใช้งาน 
   

(5) พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ เทคโนโลยี ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพคุ้มคา่ 

   

(6) จดัหา/จดัให้มี/ฝึกอบรมให้บคุลากรมีความรู้เพียงพอในการ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ได้บ้างโดยเฉพาะซอฟแวร์ หรือการ
พฒันาด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง e-learning 

   

(7) ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จดัการและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดจนสนบัสนนุการ
เรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

   

Check    
(8) สถานศึกษามีการก ากับติดตาม ทบทวน ปรับปรุงเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนให้ทันสมัย และ
ปลอดภยัอยูเ่สมอ 

   

Act    
(9) สถานศกึษามีการรวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผล ปรับปรุง 

และบรูณาการฐานข้อมลูสารสนเทศ ก่อนท าการจดัเก็บให้มี
ความถกูต้องเพื่อประโยชน์ในการวดัผล ประเมินผล และการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

   

4.3) การด าเนินการด้านการวิจัยและการพัฒนา    
Plan    

(1) สถานศกึษาก าหนดให้ครูท าโครงการวิจยัที่ตอบโจทย์การ
แก้ปัญหา หรือการพฒันาสถานศกึษาอยา่งน้อยภาคเรียนละ 
1 หนึง่เร่ือง รวมถึงผู้บริหารควรมีงานวิจยัของสถานศกึษา
อยา่งน้อยภาคเรียนละ 1 เร่ือง 
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ความคิดเห็น 

(ร่าง)ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะส าหรับการ

ปรับปรุง แก้ไข เห็นด้วย 
ต้อง 

ปรับปรุง 

Do     
(2) สง่เสริมให้ครูท าวจิยัในชัน้เรียนทีส่ามารถน าไปแก้ปัญหา

ได้อยา่งจริงจงั 
   

(3) ส่งเสริมให้การวิจัยเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้ เรียน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ใน
รูปแบบการท าวิจยักลุม่มากกวา่วิจยัเดี่ยว 

   

(4) มอบหมาย/ก าหนดให้มีบุคลากรรับผิดชอบด้านงานวิจัย
เป็นการเฉพาะ 

   

(5) ส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาผู้ เรียน เพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยกับการท าวิจัย และ
การท างานอื่น ๆ  

   

Check    
(6) ติดตามผลงานวิจยัของครูและน ามาปรับใช้กับกรณีศึกษา

อื่น ๆ 
   

(7) ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามควบคุมและบริหารจัดการตาม
แผนการปฏิบตัิงานและการท าวิจยัในชัน้เรียนทัง้ระดบับคุคล
และระดบัโรงเรียน 

   

Act    
(8) ผู้บริหาร ครู และบคุลากรในโรงเรียนมีการสะท้อนคิด 

(Reflection) หรือการกระท า AAR (After Action Review) 
เก่ียวกบัสิง่ที่เกิดขึน้จากขัน้ตอนตา่ง ๆ  หลงัจากเสร็จสิน้จาก
การปฏิบตัิงาน 

   

 
...ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือตอบข้อค าถามและให้ข้อเสนอแนะในครัง้นี.้.. 
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แบบประเมิน (ร่าง) ข้อเสนอเชงินโยบายการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

ค าชีแ้จง 
1. การวิจยัครัง้นี ้เป็นสว่นหนึ่งของการศึกษาหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพ
มนษุย์ โดยมีจดุประสงค์การวิจยั 1) เพื่อศกึษาโมเดลโค้งพฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอกของ
สถานศกึษา ที่ไมม่ีตวัแปรร่วมของสถานศึกษา และที่มีตวัแปรร่วมของสถานศกึษา 2) เพื่อศกึษาท าความเข้าใจเชิง
ลกึในการด าเนินการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษาที่มีพฒันาการของผลการประเมินคณุภาพภายนอกสงู 
จ าแนกตามตวัแปรร่วมของสถานศึกษา ได้แก่ ภาค สถานที่ตัง้ (ในเมือง/นอกเมือง) และขนาดของสถานศึกษา 3) 
เพื่อจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบายการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2. แบบประเมินนี ้ผู้ วิจัยจัดท าขึน้เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความสอดคล้อง ความเป็น
ประโยชน์ และความพร้อมรับผิด ของ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาตรวจสอบร่างรูปแบบประกอบด้วยเกณฑ์ 5 ประการ 

1) ด้านความเหมาะสม (Propriety) โดยพิจารณาจากความครอบคลมุองค์ประกอบ การใช้ถ้อยค า
ส านวน การจดักลุม่หรือล าดบัของเนือ้หา ตลอดจนความเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

2) ด้านความเป็นไปได้ (Feasibility) พิจารณาถึงความสามารถในการน าไปสูก่ารปฏิบตัิ การมี
ทรัพยากรเพยีงพอท่ีจะปฏิบตัิให้ส าเร็จได้ ภาวะความเสีย่งทีจ่ะเกิดขึน้ และการมีระเบียบกฎหมาย
ที่เอือ้ให้สามารถปฏิบตัติามข้อเสนอดงักลา่วได้ 

3) ด้านความสอดคล้อง (Congruity) พิจารณาจากความสอดคล้องกบันโยบายระดบัชาติ บริบท
ของโรงเรียน และความสอดคล้องภายในขององค์ประกอบแตล่ะด้าน 

4) ด้านความเป็นประโยชน์ (Utility) พิจารณาจากผลดีที่จะเกิดขึน้ตอ่สถานศกึษา ครู และบคุลากร
ทางการศกึษา นกัเรียน ผู้ รับบริการและผู้มีสว่นได้เสยีในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

5) ความพร้อมรับผิด (Accountability) พิจารณาจากการปฏิบตัิที่ยดึหลกัความรับผิดชอบมาตรฐาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมถงึความถกูต้องและรับผิดชอบตอ่ผลที่จะเกิดขึน้ตอ่สถานศกึษา ครู 
และบคุลากรทางการศกึษา นกัเรียน ผู้ รับบริการและผู้มีสว่นได้เสยีในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

3. ผู้วิจยัใคร่ขอความอนเุคราะห์ทา่นตอบแบบประเมินแตล่ะข้อทีก่ าหนดให้ครบถ้วนโดยท าเคร่ืองหมาย ลง
ในช่องตามความคิดเห็นของทา่น และเมื่อทา่นท าแบบประเมินเสร็จแล้วกรุณาติดตอ่กลบัท่ีเบอร์โทรของ
ผู้วิจยั เพื่อให้ผู้วิจยัมารับคืนด้วยตนเอง หรือ จดัสง่ซองใสเ่อกสารจ่าหน้าซองสง่ถึงผู้วิจยัที่ทางผู้วิจยัได้
จดัเตรียมไว้ให้ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุทกุทา่นมา ณ โอกาสนี ้

นางเพ็ญนภา  แก้วเขียว 
นิสติปริญญาเอก สาขาวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ 
โทรศพัท์: 086 712 7931 

Email : pennakae@gmail.com 
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ภาคผนวก ค.  

  1. ผลการศึกษาข้อมูลระยะแรก ระยะที่สอง ระยะท่ีสาม และผลการวิเคราะห์
เช่ือมโยงของผู้วิจัย 

 2. ตารางเปรียบเทียบร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ระหว่างฉบับท่ีผู้วิจัยยกร่าง 
กับฉบับท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ 

 3. ตารางแสดงผลการตรวจสอบร่างข้อเสนอเชิงนโยบายโดยผู้เช่ียวชาญ 

 4. ตารางแสดงผลการประเมินร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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ตารางผลการศึกษาข้อมูลระยะแรก ระยะที่สอง ระยะที่สาม และผลการวิเคราะห์เช่ือมโยงของผู้ วิจัย 

ผลการศึกษา
ระยะแรก 

ผลการศึกษาระยะที่สอง ผลการศึกษาระยะที่สาม 
 สถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิเคราะห์/ผู้ วิจัย 

ด้ า น ผ ล ก า ร จั ด
การศึกษา 
1. คะแนนเร่ิมต้น
ข อ ง ผ ล ก า ร
ประเมินคุณภาพ
ภ ายนอกขอ ง
สถานศึ กษาใน
ภาคตะวันตกต ่า
ก ว่ าภาคกลาง 
แ ต่ ค ะ แ น น
พัฒนาการของ
ทุ ก ภ า ค มี ไ ม่
แตกต่างกัน 

2. คะแนนเร่ิมต้น
แ ล ะ ค ะ แ น น
พัฒนาการของ
ผลการประเมิน
คุ ณ ภ า พ
ภ ายนอกขอ ง
สถานศึ กษ าที่
ตั ้ งอยู่ ใน เมื อง
และนอกเมืองไม่
แตกต่างกัน 

3. คะแนนเร่ิมต้น
ข อ ง ผ ล ก า ร
ประเมินคุณภาพ
ภ ายนอกขอ ง
ส ถ า น ศึ ก ษ า
ขนาดเล็ก และ
ขนาดกลาง ต ่ า
กว่าสถานศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ 
แ ต่ ค ะ แ น น
พัฒนาการของ
สถานศึกษาทุก
ขนาดไม่แตกต่าง
กัน 

มิติที่ 1 ด้านผู้เรียน 
1.1 การด าเนินงานเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
Plan - 1. ก าหนดเป้าความส าเร็จด้าน

ผู้ เรียนที่ชดัเจน เป็นรูปธรรม 
1. มีการก าหนดแผนพฒันาผู้ เรียน โดย
การวิเคราะห์ ก าหนดตวัชีว้ดั คา่
เป้าหมายการเรียนรู้ทัง้ด้าน
ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการและด้าน
คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ไว้ชดัเจน 

 - 2. มีการก าหนดแผนพัฒนาผู้ เรียน 
โดยการวิเคราะห์ตัวชี ว้ัดและ
จ าแนกเป้าหมายการเรียนรู้ใน
แตล่ะระดบัชัน้ให้ชดัเจน ทัง้ด้าน
ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการและด้าน
คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ 

 

Do 1. พฒันาคณุภาพ
นกัเรียนทาง
วิชาการและ
คณุลกัษณะ 

3. จดัหลกัสตูรที่หลากหลาย
ตอบสนองความแตกตา่ง
ระหวา่งบคุคล 

2. จั ด ห ลั ก สู ต ร ที่ ห ล า ก ห ล า ย
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บคุคล 

 2. พฒันาทกัษะชีวิต 
ทกัษะอาชีพ
นาฎศิลป์ ดนตรี
ไทย สืบสานศิลป 
วฒันธรรม 

4. พฒันาเทคนิคและ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่
เน้นให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ ได้ลงมือ
ปฏิบตัิ คิดวิเคราะห์ ท า
โครงงานกิจกรรมที่เช่ือมโยง
กบัการด าเนินชีวติและการ
ประกอบอาชีพ ได้ผลิต
ชิน้งาน/ผลงาน มีโอกาส
น าเสนอผลงานทางวิชาการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. พฒันาเทคนิคและกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ เรียนมีสว่น
ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เชน่ การ
คิดวิเคราะห์ การคิดลงมือปฏิบตัิ 
(Learning by doing) การท า
โครงการ (Project base learning) 
และสามารถน าเสนอผลงานได้ 

 3. พฒันา
ความสามารถ
พิเศษ ด้านดนตรี 
กีฬา จดักิจกรรม
เสริมทกัษะ
ภาษาองักฤษ 
พฒันาทกัษะการ
คิดวิเคราะห์อยา่ง
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ผลการศึกษา
ระยะแรก 

ผลการศึกษาระยะที่สอง ผลการศึกษาระยะที่สาม 
 สถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิเคราะห์/ผู้ วิจัย 

สร้างสรรค์ 
สามารถใช้
เทคโนโลยีน าเสนอ
ผลงาน 

  6. ผู้บริหารสนับสนุน ส่งเสริมให้
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้ เ รี ย น ได้ ล ง มื อป ฏิ บั ติ  มี
โ อ ก า ส แ ส ด ง อ อ ก ผ่ า น
กิ จ ก ร ร ม / โ ค ร ง ก า ร ที่
สถานศกึษาจดัขึน้  

 

 Check 4. ติดตาม การอา่น 
การเขียน การคิด
ค านวณของ
ผู้ เรียน 

5. มีระบบการวดัและประเมินผล
การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มี
การให้ข้อมลูย้อนกลบัเพ่ือการ
พฒันาผู้ เรียน 

4. มีระบบการวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

 Act -  5. การให้ข้อมลูย้อนกลบัเพื่อการ
พฒันาผู้ เรียน 

 1.2 การด าเนินการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 Plan - 1. สถานศึกษาเปิดใจรับฟังความ

คิ ด เห็ น  ข้ อ เสนอแนะของ

นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ มีส่วน

ได้ส่วนเสีย เพื่อน ามาวางแผน

ป รั บ ป รุ งพั ฒ น า ก า รจั ด

การศกึษาให้มีคณุภาพ 

1. สถานศึกษามีการวางแผน
พฒันาการจดัการให้มีคณุภาพโดย
เปิดโอกาส/รับฟัง และมีการน า
ข้อมลูจากผู้ปกครองและผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียในการปรับปรุงพฒันาการ
จดัการศกึษาของโรงเรียน 

 DO 1. ประเมินความ
ต้องการของชมุชน 

2. มีการส ารวจความคิด เห็น 

ความต้องการของนักเรียน 

ผู้ปกครองและผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสียในหลากหลายชอ่งทาง 

2. มีการส ารวจความคิดเห็น ความ

ต้องการของนักเรียน ผู้ ปกครอง

แ ล ะ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เสี ย ใ น

หลากหลายชอ่งทาง 

  2. จดังานสมัพนัธ์
ชมุชน 

3. จัดการเรียนการสอนตาม

ศักยภาพของนักเรียนและ

สอดคล้องกับความต้องการ

และบริบทของชมุชน 

3. สถานศึกษามีการจดัการเรียนการ
สอน ตามศกัยภาพผู้ เรียนและ
สอดคล้องกบัความต้องการและ
บริบทของชมุชน 

 Check - 4. มีการประเมินความพึงพอใจ

ต่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อน า

ผลมาป รับปรุงพัฒนาการ

4. มีการประเมินความพงึพอใจตอ่
การจดัการเรียนรู้ เพื่อน าผลมา
ปรับปรุงพฒันาการจดัการเรียนรู้ 
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ผลการศึกษา
ระยะแรก 

ผลการศึกษาระยะที่สอง ผลการศึกษาระยะที่สาม 
 สถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิเคราะห์/ผู้ วิจัย 

จดัการเรียนรู้ 

 Act - 5. รายงานผลการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนให้ผู้ ป กครอง 

ชมุชนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

ได้รับทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

5. รายงานผลการจดัการศกึษาของ
โรงเรียนให้ผู้ปกครอง ชมุชนและผู้
มีสว่นได้สว่นเสียได้รับทราบอยา่ง
สม ่าเสมอ 

 มิติที่ 2 ด้านการเงิน 

 2.1 การบริหารแผนงาน งบประมาณ และทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ 

 Plan 1. จดัท าแผนการใช้
งบประมาณ
ประจ าปี 

1. มีการวางแผนและการ
ด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 
ชดัเจน คล่องตวั โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ตามระเบียบที่
ก าหนด 

1. มีการวางแผนและการด าเนินการ
อยา่งเป็นระบบ ชดัเจน คลอ่งตวั 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามระเบียบที่
ก าหนด 

 2. บริหารจดัการ
งบประมาณโดย
ใช้หลกัโปร่งใส  
มีธรรมาภิบาล 

2. ก าหนดสดัสว่นงบประมาณ
อยา่งเหมาะสม เป็นธรรม 

2. ก าหนดสดัสว่นงบประมาณอยา่ง
เหมาะสม เป็นธรรม 

 3. บริหารโดยเน้น
ความโปร่งใส 
ถกูต้อง และเป็น
ปัจจบุนั 

3. ยดึระเบียบส านักงบประมาณใน
การปฏิบตัิ โดยค านึงถึง
คณุภาพเชิงปริมาณ เชิง
คณุภาพ เชิงเวลาและความ
คุ้มคา่   

 

 Do 4. เน้นการบริหาร
งบประมาณแบบมี
สว่นร่วม ระหวา่งครู
และผู้ปกครอง 
ชมุชน 

4. ใช้กระบวนการบริหารจดัการ
แบบมีสว่นร่วม 

3. การบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์และใช้
แผนที่กลยทุธ์เน้นกระบวนการ
บริหารจดัการแบบมีสว่นร่วม 

  5. มีการบริหารจดัการเชิงกลยทุธ์
และการใช้แผนที่กลยทุธ์ 

 

  6. จัดท าแผนและแนวทางการ

บริหารงบประมาณ  โดยใช้

ข้อมูลความต้องการจ าเป็น

และสภาพปัญหา  

 

4. การจดัท าแผนและแนวทางบริหาร
งบประมาณโดยใช้ข้อมลูความ
ต้องการจ าเป็นและสภาพปัญหาใน
การจดัการศกึษาและประกนั
คณุภาพการศกึษา 
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   7. จั ด ท า คู่ มื อ ก า รบ ริ ห า ร

งบประมาณเพื่อให้เป็นไปตาม

แผน/โครงการที่ สถานศึกษา

จดัท า และตามระเบียบ  

5. มีการจดัท าคูมื่อการปฏิบตัิงาน/การ
บริหารงบประมาณให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และระเบียบที่ก าหนด 

 5. จดัสรรงบประมาณ
ให้ตรงเป้าหมาย 
คุ้มคา่ โดยให้ครู
เขียนโครงการเพื่อ
เสนอของบประมาณ 

8. จัดสรรงบประมาณเป็นธรรม 

โป ร่งใส  และตรวจสอบ ได้ 

แต่งตัง้คณะกรรมการจัดซือ้

จดัจ้างอย่างเปิดเผยเพ่ือความ

เป็นธรรมและโปร่งใส  

6. มีการจดัสรรงบประมาณ อยา่ง
โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยวิธีการ
แตง่ตัง้คณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบ
และก ากบัติดตามผลการปฏิบตัิงาน 

 6. จดัสรรงบประมาณโดย
ให้ความส าคญักบั
งานวิชาการมากกวา่
งานอ่ืน ๆ   

  

   9. กระทรวงศกึษาธิการควรมีการ

ปรับโครงสร้างบุคลากรและ

อตัราก าลงัในสถานศกึษาให้มี

บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน

งบประมาณเป็นการเฉพาะ 

ซึ่ ง ไม่ ใ ช้ ค รู ผู้ ส อน ที่ ไ ด้ รั บ

แต่ งตั ง้ห รือมอบหมายให้

ปฏิบตัิหน้าที่ด้านงานวิชาการ

หรืองานวิจยั  

7. ก าหนดให้มีอตัราก าลงั/บคุลากรที่
รับผิดชอบงานด้านงบประมาณเป็น
การเฉพาะ 

 Check  9. การก ากบัติดตามและรายงาน
ผลการใช้จา่ยงบประมาณ และ
ผลการพฒันาคณุภาพการจดั
การศกึษาที่เป็นผลจากการใช้
จา่ยงบประมาณและการระดม
ทรัพยากรให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
และแหลง่งบประมาณได้รับ
ทราบ 

8. มีการก ากบัตามแผนงาน โครงการ 
และรายงานผลการปฏิบตัิงาน 
งบประมาณ ผลการพฒันาคณุภาพ
การจดัการศกึษา การใช้จา่ย
งบประมาณให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ 

  7. มีการวิเคราะห์ผล
การด าเนินงาน
ตรงตามเป้าหมาย
การพฒันา

10. มีรายงานการใช้งบประมาณ

ทกุโครงการ 

 

9. มีรายงานการใช้งบประมาณทุก

โครงการ 
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โครงการ 
 Act  11. บรูณาการการท างานของกลุ่ม

งานงบประมาณกบักลุ่มงาน
พฒันาคณุภาพการศกึษา 

10. การบรูการการท างาน ข้อมลูของ
งบประมาณกับกลุม่ผู้ รับผิดชอบ
งานพฒันาคณุภาพการศกึษา 

 2.2 แนวทางในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
Plan - 1. จั ด ท า โค ร งก า ร โด ย ระ บุ

เป้ าหม ายของโค รงกา รที่
ชั ด เจ น เ ป็ น รู ป ธ ร รม  มุ่ ง
ประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน มี
เป้ าห ม าย ใน ก า รพัฒ น า
คุณภาพการจัดการศึกษา 
และแผนการใช้จ่ายและการ
บริหารจัดการงบประมาณ
อย่างเป็นระบบและชัดเจน มี
ลกัษณะที่เป็นแผนธุรกิจ สร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ มีส่วนได้
สว่นเสีย 

1. มีการจดัท าโครงการ/แผนงานการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เช่น 
การก าหนดแผนธุรกิจ โดยระบุ
กลุม่เป้าหมาย เจ้าของแหลง่ทนุ
ระยะเวลา วตัถปุระสงค์ที่สง่เสริม 
การประกันคณุภาพ การศกึษาอยา่ง
ชดัเจน 

  - 2. ค านึงถึงความจ าเป็นของ
สถานศกึษาเพื่อระดม
ทรัพยากรอยา่งเหมาะสมโดย
แสดงศกัยภาพวา่สถานศกึษา
ได้พยายามหรือพฒันาอยา่ง
เต็มที่ แตข่าดทรัพยากร ถ้าได้
ทรัพยากรนัน้มาจะสามารถ
พฒันาคณุภาพการศกึษาได้ 

2. ส ารวจ วิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็น
ของสถานศกึษาเพื่อระดมทรัพยากร 

  - 3. ระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
จ าแนกประเภทและแหล่ง
ทรัพยากร  

 

 Do 1. ขอรับงบประมาณ
สนบัสนนุจาก
หน่วยงานภายนอก   

4. ระดมแบบมีสว่นร่วม บริหาร
จดัการอยา่งมีธรรมาภิบาล  

3. ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
บริหารงานแบบมีสว่นร่วมอยา่งมีธรร
มาภิบาล 

  2. ระดมทนุจากการ
แสดงของนกัเรียน 

  

  3. ระดมทรัพยากร
ตรงตามแผน 

  

 Check - 5. รายงานผลให้กบัผู้ มีสว่นได้
สว่นเสีย 

4. มีระบบการตรวจสอบผลการด าเนินงาน
การระดมทรัพยากร การเบิกจ่าย
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ทรัพยากร 
  - 6. เจ้าของแหลง่ทนุ/งบประมาณ 

สามารถเห็นถึงระบบการ
ตรวจสอบที่จ าเป็นต้องมีได้ 

5. มีการเผยแพร่ และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้เจ้าของแหลง่ทนุ/
งบประมาณทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

 Act - 7. สร้างเครือข่ายและใช้เครือข่าย
การศึ กษาช่ วยในการระดม
ทรัพยากร โดยใช้หลักการมีส่วน
ร่วมเพื่อสร้างความตระหนักและ
เห็นความจ าเป็นในการระดม
ทรัพยากรเพื่ อพัฒนาการจัด
การศกึษา 

 

6. มีการสร้างเครือข่าย และใช้เครือข่าย
ความร่วมมือในการระดมทรัพยากร
ร่วมกัน 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

1. คะแนนเร่ิมต้น
ของผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ
สถานศึกษาใน
ภาคเหนือและ
ภาคใต้ต ่ากว่าภาค
กลาง แต่คะแนน
พัฒนาการของทุก
ภาคมีไม่แตกต่าง
กัน 
2. คะแนนเร่ิมต้น
และคะแนน
พัฒนาการของผล
การประเมิน
คุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาที่
ตัง้อยู่ในเมืองและ
นอกเมืองไม่
แตกต่างกัน 
3. คะแนนเร่ิมต้น
ของผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ

มิติที่ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
3.1 การบริหารจัดการศึกษา ด้านงานวิชาการให้ประสบความส าเร็จ 

Plan 1. จดัท าแบบฟอร์ม
การประเมินและ
รายงานโครงการ
ตามแผนงาน 

1. ก าหนดระบบการบริหารงาน

วิชาการที่ชัดเจนและจัดท า

คู่มือการบริหารงานวิชาการ

เพื่ อ ใ ช้ เ ป็ น คู่ มื อ ใ น ก า ร

ด าเนินงาน 

1. มีระบบการบริหารงานวิชาการใน
สถานศกึษาที่ชดัเจน 

 2. สร้างความ
ตระหนกัรู้เก่ียวกับ
มาตรฐาน
การศกึษาของ
สถานศกึษากับ
ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

 2. มีคูมื่อการบริหารงานวิชาการเพื่อใช้
ประกอบการปฏิบตัิงาน 

  2. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ และ

เป้าหมายการพฒันาที่ท้าทาย 

 

3. มีการก าหนดวิสยัทศัน์และเป้าหมายใน
การพฒันาที่ชดัเจน และมีการก าหนด
แผนพฒันาคณุภาพวิชาการ เชื่อยมโยง
กบังานอ่ืน ๆ  ในสถานศกึษา และการ
ก าหนดให้มีแผนพฒันารายบคุคลของ
บคุลากร 

  3. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

ชัดเจนทัง้การพัฒนาวิชาการ 

ด้านคุณธรรมเชื่อมโยงกับการ

พัฒนาความเช่ียวชาญทาง
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สถานศึกษาขนาด
เล็ก กลาง และ
ใหญ่ต ่ากว่า
สถานศึกษาขนาด
ใหญ่พิเศษ แต่
คะแนนพัฒนาการ
ของสถานศึกษา
ทุกขนาดไม่
แตกต่างกัน 

วิชาชีพของบคุลากร 

  4. เชื่ อ ม โย งก า รบ ริห า รงาน

วิชาการกบังานอ่ืน ๆ  

 

Do 3. แบง่สายระดบัการ
ท างานที่ชดัเจน  

5. มีผู้ รับผิดชอบในด้านวิชาการที่

มีความรู้ความสามารถและเป็น

ที่ พ อใจของค รู เพื่ อ ให้ การ

บ ริ ห า ร ง า น วิ ช า ก า ร มี

ประสิทธิภาพโดยมีการติดตาม

และตรวจสอบครูในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

และติดตามผลการพัฒนาของ

ผู้ เรียนอยา่งเป็นรูปธรรมรายงาน

ต่อผู้ บริหารสถานศึกษาอย่าง

ตอ่เน่ือง 

4. มอบหมายผู้ รับผิดชอบในด้านวิชาการ
ความรู้ความสามารถเฉพาะเพื่อ
ขบัเคลื่อนการบริหารงานวิชาการ 
งานวิจยัในชัน้เรียนที่เป็นระบบตอ่เน่ือง 

 4. จดัหลกัสตูร
หลากหลาย และ
สอสอดคล้องกับ
ความต้องการ 

6. ศึกษาและท าความเข้าใจ

หลักสูต รสถานศึกษาและ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ให้สอดคล้องกับวิสยัทศัน์ของ

สถานศึกษา  จุดเน้น จุดเด่น 

ข อ งส ถานศึ ก ษ า  รวม ถึ ง

นโยบายตา่ง ๆ ของต้นสงักดั 

5. มีการศกึษาและท าความเข้าใจหลกัสตูร
สถานศกึษา และพฒันาหลกัสตูร
สถานศกึษาให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์
ของสถานศกึษา และนโยบายของต้น
สงักดั 

   7. ด าเนินการออกแบบหลักสูตร

อย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุ

ก ลุ่ ม เป้ า ห ม า ย  ส่ ง เส ริ ม

ส นั บ ส นุ น ก า รท า ง า น สู่

เป้าหมาย เน้นการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ที่เน้นผู้ เรียน

เป็นส าคญั ส่งเสริมให้นักเรียน

กล้าคิด กล้าถาม กล้าแสดง

ความคิดเห็น ใช้เทคโนโลยีเข้า

มาช่วยเสริมทักษะ ความรู้ของ

นกัเรียน 
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  5. พฒันาโครงสร้าง
การบริหารงาน
โดยให้
ความส าคญักบั
ทกุงาน 

8. กระทรวงศึกษาธิการควรมีการ

ปรับโครงสร้างบุคลากรและ

อัตราก าลังในสถานศึกษาให้มี

บุคลากรที่ รับผิดชอบงานด้าน

วิชาการและงานวิจัยเป็นการ

เฉพาะ ซึ่งไม่ใช้ครูผู้ สอนที่ได้รับ

แต่งตัง้หรือมอบหมายให้ปฏิบตัิ

หน้ าที่ ด้ านงานวิชาการหรือ

งานวิจยั  

 

  6. การอ านวยความ
สะดวกให้กบัครู และ
บคุลากรทางการ
ศกึษา และสามารถใช้
เทคโนโลยีจดัการสื่อ
ตามความต้องการ 
รวมถึงมีอินเตอร์เน็ต
ทกุห้อง 

9. จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก

ในการท า งาน  เช่น  ระบบ

อินเทอร์เน็ตไร้สาย จัดหาสื่อ

มัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์เพื่อ

การสอนและการจัดการ ฯลฯ 

ให้เพียงพอ 

6. จดัหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ท างาน เชน่ ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
จดัหาสื่อมลัติมีเดีย คอมพิวเตอร์เพ่ือ
การสอนและการจดัการ ฯลฯ ให้
เพียงพอ 

   10. จัดสภาพแวดล้อมภายใน

โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ทันสมัย และเหมาะกับบริบท

ของโรงเรียนเอง รวมถึงต้อง

สะอาดและปลอดภยั 

7. จดัสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้
เป็นแหลง่เรียนรู้ ทนัสมยั และเหมาะ
กบับริบทของโรงเรียนเอง รวมถึงต้อง
สะอาดและปลอดภยั 

  7. พฒันาระบบดแูล
ชว่ยเหลือนักเรียน
อยา่งใกล้ชิดไมท่ิง้
นกัเรียน 

11. พัฒ นาแนวทางการดูแล

ช่วยเหลือผู้ เรียน ให้มีความ

พร้อมที่จะเรียน รู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

8. มีการพฒันาแนวทาง/ระบบดแูล
ชว่ยเหลือนักเรียนให้มีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 Check 8. มีการก ากบั 
ติดตามอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

12. มีขัน้ตอน หรือระบบและ

กลไกในการก ากบัติดตามงาน

ตา่ง ๆ ในสถานศกึษาตาม

ขอบเขตของงานทัง้ 4 ด้าน 

ด้านการบริหารงาน

งบประมาณ ด้านการ

บริหารงานบคุคล ด้านการ

บริหารงานทัว่ไป และด้านการ

9. มีขัน้ตอน หรือระบบและกลไกในการ
ก ากบัติดตามงานตา่ง ๆ ใน
สถานศกึษาตามขอบเขตของงาน
ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยมี
การติดตามและตรวจสอบครูในการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง
และตดิตามผลการพฒันาของผู้ เรียน
อยา่งเป็นรูปธรรม 
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ผลการศึกษา
ระยะแรก 

ผลการศึกษาระยะที่สอง ผลการศึกษาระยะที่สาม 
 สถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิเคราะห์/ผู้ วิจัย 

บริหารงานวิชาการ 

   13. มีผู้ รับผิดชอบในด้านวิชาการ

ที่ มีความรู้ความสามารถและ

เป็นที่พอใจของครูเพื่อให้การ

บ ริ ห า ร ง า น วิ ช า ก า ร มี

ประสิทธิภาพโดยมีการติดตาม

และตรวจสอบครูในการจัด

กิ จก รรมการเรี ยน รู้ อย่ า ง

ต่อเน่ื องและติ ดตามผลการ

พัฒนาของผู้ เรียนอย่างเป็น

รูปธรรมรายงานต่อผู้ บริหาร

สถานศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 

10. มีการรายงานผลการปฏิบตัิให้ผู้บริหาร
สถานศกึษารับทราบอยา่งต่อเน่ือง 

  9. พฒันาระบบการ
นิเทศภายใน 

14. พัฒนากระบวนการนิเทศ 

ก ากับติดตาม ประเมินผล ให้

ค าแนะน าที่มีประสิทธิภาพ 

 

 Act -  11. มีการทบทวนผลการด าเนินงานและน า
ประเด็นความคิดเห็น ความต้องการของผู้ มี
สว่นได้สว่นเสีย นโยบาย และจดุเน้นส าคญั 
มาประกอบการจดัท าหลกัสตูรและงาน
วิชาการตอ่ไป 

 3.2 การบริหารจัดการศึกษาด้านงานงานบุคลากรให้ประสบความส าเร็จ 
 Plan - 1. ก าหนดภารกิจของบุคลากร 

(ค รู  +  ธุ รการ +  อ่ืน ๆ ) ใ ห้

ชัด เจน เป็ น รูป ธ รรม  แล ะ

เหมาะสมกับต าแหน่ งเพื่ อ

ไมใ่ห้เกิดการโต้แย้ง 

1. มีการก าหนดแผนปฏิบตัิการบริหารและ
พฒันาทรัพยากรบคุคลให้เหมาะสมกบั
ภารกิจหน่วยงาน บคุคล และอตัราก าลงั 
รวมถึงตามระเบียบที่สถานศกึษาก าหนด 

  - 2. บริหารจัดการงานบุคลากร

ตามระเบียบที่สถานศึกษา

ก าหนดตามความเหมาะสม

กบับริบทของสถานศกึษา เพ่ือ

ความคล่องตัวในการบริหาร

จดัการ 
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ผลการศึกษา
ระยะแรก 

ผลการศึกษาระยะที่สอง ผลการศึกษาระยะที่สาม 
 สถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิเคราะห์/ผู้ วิจัย 

 Do 1. พฒันาโครงสร้าง
การบริหารงาน
โดยให้
ความส าคญักบั
ทกุงาน 

3. มอบหมายงานให้ต รงกับ

หน้าที่ทีรับผิดชอบ จัดคนให้

เหมาะสมกับงาน  โป ร่งใส  

ส่งเสริมสนับสนนุให้ได้รับการ

พัฒ น า  ใ ห้ โอก าส ใน กา ร

พัฒ น าต น เอ ง  จั ด เวที ใ ห้

บุคลากรมีการแสดงผลงาน

และแลกเปลี่ยนเรียน รู้การ

ท างานร่วมกันและมีส่วนร่วม 

ให้ อิสระในการคิดวางแผน 

แ ล ะป ฏิ บั ติ ง า น  มี ก า กั บ

ติ ด ต า ม อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง 

สม ่าเสมอ  

2. มอบหมายงานให้ตรงกบัหน้าที่ที่
รับผิดชอบ (Job description) และจดั
คนให้เหมาะสมกบังาน (put the right 
man on the right job)   

    3. สง่เสริมสนบัสนนุให้โอกาสบคุลากร
ได้รับการพฒันา ตนเอง 

    4. จดัเวทีให้บคุลากรมี 
การแสดงผลงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การท างานร่วมกนัและมีสว่น
ร่วม 

  2. พฒันาระบบ
สารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ 

4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 

เพื่ อเพิ่ มประสิท ธิภาพการ

ท างาน 

5. ใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

  3. ลดกิจกรรมอยา่ง
อ่ืน เน้นการเรียน
การสอนเป็น
ส าคญั 

5. ครูท าหน้าที่ของตนเองอย่าง

เต็มความรู้ความสามารถ มี

การพฒันาตนเอง ปรับเปลี่ยน

บทบาทจากผู้สอนเป็นผู้ชีแ้นะ

และผู้สนบัสนนุการเรียนรู้ 

6. จดัอบรมพฒันาครูและบคุลากร
ทางการศกึษาเพื่อปรับเปลี่ยน
บทบาท วิธีการสอน โดยเป็นผู้ชีแ้นะ 
(Facility)  

 Check 4. บคุลากรท างาน
ร่วมกันอยา่ง
เข้มแข็ง 

6. มอบหมายงานให้ต รงกับ

หน้าที่ทีรับผิดชอบ จัดคนให้

เหมาะสมกับงาน  โป ร่งใส  

ส่งเสริมสนับสนนุให้ได้รับการ

พัฒ น า  ใ ห้ โอก าส ใน กา ร

พัฒ น าต น เอ ง  จั ด เวที ใ ห้

7. มีการก ากบัติดตามอยา่งตอ่เน่ือง 
สม ่าเสมอ 
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ผลการศึกษา
ระยะแรก 

ผลการศึกษาระยะที่สอง ผลการศึกษาระยะที่สาม 
 สถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิเคราะห์/ผู้ วิจัย 

บุคลากรมีการแสดงผลงาน

และแลกเปลี่ยนเรียน รู้การ

ท างานร่วมกันและมีส่วนร่วม  

ให้ อิสระในการคิดวางแผน 

แ ล ะป ฏิ บั ติ ง า น  มี ก า กั บ

ติ ด ต า ม อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง 

สม ่าเสมอ  

 Act - 7. สร้างขวัญและก าลังใจในการ

ท างานให้ถูกต้องเหมาะสม 

เช่น การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี การ

พิจารณาความดีความชอบ 

8. มีการเสริมแรงจงูใจ สร้างขวญั และ
ก าลงัใจในการท างานให้ถกูต้อง
เหมาะสม เกิดความผาสกุและความ
ผกูพนัในองค์กร (engagement)  

 3.3 การบริหารจัดการศึกษาด้านงานบริหารงานทั่วไปให้ประสบความส าเร็จ 
 Plan - 1. จัดระบบงานธุรการให้ชัดเจน 

แสดงขัน้ตอนการท างานที่เป็น

รูปธรรม (flowchart) ก าหนด

ระยะเวลาที่ผู้ รับบริการได้รับ

ชัดเจน และปฏิบัติได้ตามนัน้

จริง 

1. วางแผนและออกแบบ ระบบงาน/
กระบวนงาน/ Flowchart ธุรการ/งาน
บริหารทัว่ไปให้ชดัเจน และปฏิบตัิได้ 

 Do 1. พฒันาโครงสร้าง
การบริหารงาน
โดยให้
ความส าคญักบั
ทกุงาน 

2. จดัสรรต าแหน่งธุรการเพ่ิมเติม 

หรือ ต้นสงักัดจดัสรรต าแหน่ง

ธุ รก า รใ ห้ กั บ ทุ ก โรง เรีย น

โดยเฉพาะขนาดเล็ ก  ห รือ

จัดสรรเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่

บ ริห ารงานทั่ ว ไป เป็ นการ

เฉพาะเพื่อจัดระบบเอกสาร

และการจัดการทั่ วไปของ

สถานศึกษาเพื่ อให้ค รูได้ มี

เวลาในการจัดการเรียนการ

สอนอยา่งเต็มที่ 

2. ก าหนดผู้ รับผิดชอบต าแหน่งธุรการ/หรือ

สรรหาบุคคลจากภายนอกโดยเฉพาะ 

เพ่ือจดัระบบเอกสารและการจัดการ

ทั่วไปของสถานศึกษาเพื่อให้ครูได้มี

เวลาในการจัดการเรียนการสอน

อยา่งเต็มที่ 

 

   3. กระทรวงศกึษาธิการควรม ี

การปรับโครงสร้างบคุลากร

และอตัราก าลงัในสถานศกึษา

ให้มีบคุลากรที่รับผิดชอบงาน
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ผลการศึกษา
ระยะแรก 

ผลการศึกษาระยะที่สอง ผลการศึกษาระยะที่สาม 
 สถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิเคราะห์/ผู้ วิจัย 

บริหารทัว่ไปเป็นการเฉพาะ 

ซึง่ไมใ่ช้ครูผู้สอนที่ได้รับ

แตง่ตัง้หรือมอบหมายให้

ปฏิบตัิหน้าที่ด้านงานบริหาร

ทัว่ไป  

   4. จั ดหารระบบ เทคโนโลยี ที่

ทนัสมัย เพื่อเสริมประสิทธิภาพ

การให้บริการ 

3. จดัหารระบบเทคโนโลยีที่ทนัสมยัเพื่อ

เสริมประสิทธิภาพการให้บริการ 

 Check - - 4. มีการก ากบัติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานการบริหารทัว่ไป อยา่งเป็น
ระบบ 

 Ack 2. มีการตรวจสอบ
ทบทวนและให้
ข้อมลูย้อนกลบั
เพื่อการท างาน 

- 5. มีการน าผลการปฏิบตัิงานที่ผ่านมา
ก าหนดแผนการบริหารงานทัว่ไปในปี
ตอ่ไป 

ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
1. คะแนนเร่ิมต้น
และคะแนน
พัฒนาการของผล
การประเมิน
คุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาใน
ทุกภาคไม่
แตกต่างกัน 
2. คะแนนเร่ิมต้น
และคะแนน
พัฒนาการของผล
การประเมิน
คุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาที่
ตัง้อยู่ในเมืองและ
นอกเมืองไม่
แตกต่างกัน 
3. คะแนนเร่ิมต้น
ของผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ
สถานศึกษาขนาด

มิติที่ 4 มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
4.1 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 

Plan 1. พฒันาครุตาม
ความถนดัและ
ความสนใจ โดย
จดัท าแผนพฒันา
ตนเอง (ID Plan) 

1. จัดท าข้อมูลครูและบุคลากร 

ประเมินวิเคราะห์ศักยภาพ 

ส ารวจความต้องการ และ

จัดท าแผนพัฒ นาค รูแล ะ

บุคลากรทั ง้ระยะยาวและ

ระยะสัน้ โดยก าหนดประเด็น

การพัฒนาอย่างชัดเจนในแต่

ละปี ตามความต้องการของ

ครูและบุคลากร รวมทัง้ความ

ขาดแคลนของสถานศกึษา 

 

1. มีการส ารวจ ความต้องการ วิเคราะห์ 
ประเมินศกัยภาพของบคุคลเพื่อจดัท า
แผนการบริหารและพฒันาครูและ
บคุลากรในระยะยาว และระยะสัน้ และ
ถ่ายทอดลงแผนพฒันารายบคุคล 

Do 2. เชิญวิทยากรจาก
ภายนอกให้
ความรู้ หรือ
การศกึษาดงูาน 
และการพฒันา
ร่วมกบัหน่วยงาน
ภายนอก 

2. ส่งเสริมครูและบุคลากรน า

ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ แ ล ะ

ความสามารถที่ได้รับจากการ

พัฒนามีใช้ในการปฏิบัติงาน

จ ริ ง  เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ ไ ด้

แล ก เป ลี่ ยน เรี ยน รู้ โด ย ใช้

กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

2. สง่เสริมครูและบคุลากรน าความรู้ 

ทกัษะและความสามารถที่ได้รับจาก

การพฒันามีใช้ในการปฏิบตัิงานจริง 

เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PLC) 
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ผลการศึกษา
ระยะแรก 

ผลการศึกษาระยะที่สอง ผลการศึกษาระยะที่สาม 
 สถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิเคราะห์/ผู้ วิจัย 

เล็ก กลาง และ
ใหญ่ต ่ากว่า
สถานศึกษาขนาด
ใหญ่พิเศษ แต่
คะแนนพัฒนาการ
ของสถานศึกษา
ทุกขนาดไม่
แตกต่างกัน 

(PLC) 

  3. จัดสัมมนาผู้ ท าห น้าที่ งาน

ธุรการตามจังหวะที่เหมาะสม 

เพ ราะ งาน ธุ รก า รคื อ งาน

ให้บริการ เป็นงานซ า้ซากจ าเจ 

ผู้ท าหน้าที่มกัแสดงพฤติกรรม

ไม่เหมาะสมเม่ือปฏิบตัิงานไป

นาน ๆ 

3. มีการจดัฝึกอบรม/สมัมนาครูและ
บคุลากรทางการศกึษาอยา่งสม ่าเสมอ 
และตรงตามแผนการพฒันารายบคุคล 

Check - 4. มีการก ากับติดตามการน า

องค์ความรู้ไปใช้จริงกับผู้ เรียน 

และผลที่เกิดกับผู้ เรียน มีการ

ติ ด ต ามพัฒ น าก า ร  ห รื อ

ความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 

สม ่าเสมอ 

4. มีการก ากบัติดตามการน าองค์ความรู้
ไปใช้จริงกบัผู้ เรียน 

Act 3. มีกระบวนการ
นิเทศชีแ้นะ 

5. มีการก ากับติดตามการน า

องค์ความรู้ไปใช้จริงกับผู้ เรียน 

และผลที่เกิดกับผู้ เรียน มีการ

ติ ด ต ามพัฒ น าก า ร  ห รื อ

ความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง 

สม ่าเสมอ 

5. มีการน าผลที่เกิดกบัผู้ เรียน มีการ
ติดตามพฒันาการ หรือความก้าวหน้า
อยา่งตอ่เน่ือง สม ่าเสมอ 

   6. สร้างเครือข่ายในการร่วมกนั

พฒันา เชน่ ใช้ความร่วมมือ

กบัสถาบนัการศกึษา

ระดบัอดุมศกึษาให้เป็น

มหาวิทยาลยัพ่ีเลีย้ง 

6. สร้างเครือข่ายในการร่วมกนัพฒันา 

เชน่ ใช้ความร่วมมือกบั

สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาให้

เป็นมหาวิทยาลยัพ่ีเลีย้ง 

 4.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี 

 Plan - - 1. สถานศึกษามีการวางแผนการ
ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ
กบังานด้านการศกึษาให้มีความทนัสมยั 
ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลง 

   - 2. โรงเรียนมีแผนการจดัซือ้จดัจ้างสิ่ง
อ านวยความสะดวก และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศกึษาที่เอือ้ต่อการ
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ผลการศึกษา
ระยะแรก 

ผลการศึกษาระยะที่สอง ผลการศึกษาระยะที่สาม 
 สถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิเคราะห์/ผู้ วิจัย 

ท างานร่วมกนั 
   - 3. โรงเรียนมีการก าหนดแนวทาง/มาตรการ

ป้องกันความเสียหาย/แผนฉกุเฉิน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 
Contingency Plan) ความมัง่คง
ปลอดภยัส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมถึงก าหนดสิทธิผู้ ใช้งาน (Access 
rights) 

 Do  1. จดัหา/จดัให้มีระบบเทคโนโลยี
ที่ ทั น สมัย  เหมาะสมแล ะ
เพียงพอตอ่การให้ใช้งาน 

4. จดัหาให้มีระบบเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 
เหมาะสมและเพียงพอต่อให้ใช้งาน 

  1. การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การเรียนการสอน 
โดยส่งเสริมการ
น ามาประยกุต์ใช้
ในชัน้เรียน 

2. พฒันาบุคลากรให้สามารถใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพคุ้มคา่ 

5. พัฒ น าบุ ค ล าก รใ ห้ ส าม า รถ ใ ช้

เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุ้มคา่ 

   3. จัดหา/จัดให้ มี/ฝึกอบรมให้
บุคลากรมีความรู้เพียงพอใน
การซ่อมแซมอุปกรณ์ได้บ้าง
โดยเฉพาะซอฟแวร์ 

 

6. จัดหา/จดัให้มี/ฝึกอบรมให้บุคลากรมี

ความ รู้เพี ยงพอในการซ่อมแซม

อุปกรณ์ได้บ้างโดยเฉพาะซอฟแวร์ 

หรือการพัฒนาด้วยโปรแกรมการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง e-learning 

   4. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการและเพิ่มโอกาส
ใน ก า ร เ รี ย น รู้  ต ล อ ด จ น
สนับสนนุการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

7. ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อ

สนับสนุนการบริหารจัดการและเพิ่ม

โอก าส ใน กา ร เรียน รู้  ต ล อด จน

สนับสนุนการเรียนการสอนให้ มี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

 Check - 5. ป รับป รุงการบ ริหารระบบ
เทคโนโลยี ในโรงเรียนอย่าง
ต่อเน่ือง ทันสมัย เป็นปัจจุบัน 
สะดวกในการใช้และตรงกับ
ความต้องการของผู้ ใช้   

8. โรงเรียนมีการก ากบัติดตาม ทบทวน 
ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศกึษาของโรงเรียนให้ทนัสมยั และ
ปลอดภยัอยูเ่สมอ 

 Act -  9. โรงเรียนมีการรวบรวม ตรวจสอบ 
ประมวลผล ปรับปรุง และบูรณาการ
ฐานข้อมลูสารสนเทศ ก่อนท าการ
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ผลการศึกษา
ระยะแรก 

ผลการศึกษาระยะที่สอง ผลการศึกษาระยะที่สาม 
 สถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิเคราะห์/ผู้ วิจัย 

จดัเก็บให้มีความถกูต้องเพื่อประโยชน์
ในการวดัผล ประเมินผล และการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

 4.3 การด าเนินการด้านการวิจัยและการพัฒนา 
 Plan - 1. ก าหนดให้แต่ละปีมีการท า

โครงการวิจัยที่ตอบโจทย์การ

แก้ปัญหา ห รือการพัฒนา

โรงเรียนที่ตรงประเด็นโดยครู

ทุกคนต้องท าวิจัยในชัน้เรียน

อย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่ง

เ ร่ื อ ง  แ ล ะผู้ บ ริห า รค ว ร มี

งานวิจยัของสถานศกึษาอยา่ง

น้อยภาคเรียนละ 1 เร่ือง 

1. โรงเรียนก าหนดให้มีการท าโครงการวิจยั

ที่ ตอบโจทย์การแก้ ปัญหา หรือการ

พฒันาโรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 

หนึ่งเร่ือง รวมถึงผู้บริหารควรมีงานวิจัย

ของสถานศึกษาอยา่งน้อยภาคเรียนละ 1 

เร่ือง 

 Do 1. พฒันาความรู้เร่ือง
การวิจยัในชัน้
เรียน 

2. ส่งเส ริมให้ครูท าวิจัยในชัน้

เ รี ย น ที่ ส า ม า ร ถ น า ไ ป

แก้ปัญหาได้อย่างจริงจัง การ

วิ จัย เป็ น เค ร่ือ งมื อ ใน กา ร

พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน และ

พัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนของครู ในรูปแบบการท า

วิจยักลุม่มากกวา่วิจยัเดี่ยว 

2. ส่งเส ริมให้ครูท าวิจัยในชัน้ เรียนที่

สามารถน าไปแก้ปัญหาได้อยา่งจริงจงั 

    3. ส่งเสริมให้การวิจัยเป็นเคร่ืองมือใน

การพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน  และ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ

ค รู  ใน รูป แบ บการท า วิ จัย กลุ่ ม

มากกวา่วิจยัเดี่ยว 

   3. กระทรวงศึกษาธิการควรมีการ

ปรับโครงสร้างบุคลากรและ

อตัราก าลงัในสถานศึกษาให้มี

บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้าน

งานวิจัยเป็นการเฉพาะ ซึ่งไม่

ใช้ครูผู้ สอนที่ได้รับแต่งตัง้หรือ

มอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่ด้าน

การวิจยั  

4. ควรมีการมอบหมาย/ก าหนดให้ มี

บุคลากรรับผิดขอบด้านงานวิจัยเป็น

การเฉพาะ 
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   4. สง่เสริมการใช้กระบวนการวิจยั

ในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันา

ผู้ เรียน ใช้กระบวนการวิจยั

บรูณาการในการเรียนการสอน

เพื่อให้นกัเรียนคุ้นเคยกบัการ

ท าวิจยั และท างานอ่ืน ๆ 

เพื่อให้มีข้อมลู/หลกัฐานอ้างอิง

ในการพฒันางานต่อไป 

5. สง่เสริมการใช้กระบวนการวิจยัในการ

จดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันาผู้ เรียน ใช้

กระบวนการวิจยับรูณาการในการ

เรียนการสอนเพ่ือให้นกัเรียนคุ้นเคย

กบัการท าวิจยั และท างานอ่ืน ๆ 

เพ่ือให้มีข้อมลู/หลกัฐานอ้างอิงใน

การพฒันางานตอ่ไป 

 Check - 5. ติดตามผลงานวิจัยนัน้และ

น ามาปรับใช้กับกรณีศึกษา 

อ่ืน ๆ 

6. ติดตามผลงานวิจยันัน้และน ามาปรับ

ใช้กบักรณีศกึษาอื่น ๆ 

    7. ผู้ บริหารมีการก ากับ ติดตามควบคุม

และบ ริหารจัดการตามแผนการ

ปฏิบัติงานและการท าวิจัยในชัน้เรียน

ทัง้ระดบับคุคลและระดบัโรงเรียน 

 Act  2. การเผยแพร่
ผลงาน นวตักรรม
และการมีผลการ
ปฏิบตัิงานที่
ประจกัษ์  

 8. ผู้ บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนมี

การสะท้อนคิด (Reflection) หรือการ

ก ระ ท า  AAR (After Action Review) 

เก่ียวกับสิ่งที่เกิดขึน้จากขัน้ตอนต่าง ๆ 

หลงัจากเสร็จสิน้จากการปฏิบตัิงาน 
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ตารางเปรียบเทียบร่างข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ระหว่างฉบบัท่ีผู้ วิจยัยกร่างจากการสนทนากลุ่มกับ
ฉบบัท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผู้ เช่ียวชาญ 
 

ฉบบัทีผู่้วิจยัยกร่าง ฉบบัทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 
จดุที่มีการปรับปรุงแก้ไข และ

เพ่ิมเติม 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
ระบบประกนัคณุภาพการศึกษา
ระดบัเกณฑ์มาตรฐานสากล อย่าง
มีคณุภาพ ตามหลกัธรรมาภิบาล 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ระบบการประกนัคณุภาพการศึกษามีคณุภาพเป็นทีย่อมรบั
ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล และหลกัธรรมาภิบาล 

ปรับค าให้เข้าใจงา่ย 

พันธกิจ (Mission) 
1. พฒันาระบบประกันคณุภาพทาง
การศกึษาตามมาตรฐานสากล  

2. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
ศึกษาของผู้ เรียน และความพึง
พอใจจากผู้ เก่ียวข้อง  

3. พัฒนากระบวนการสนับสนุนให้
มีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาส
การมีสว่นร่วม  

4. สง่เสริมการวิจยัในชัน้เรียนของ
สถานศกึษา (PLC) 

พันธกิจ (Mission) 
1. พฒันาระบบการประกนัคณุภาพทางการศกึษาที่มี

มาตรฐานสากล   
2. พฒันาคณุภาพของผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพและสอดคล้อง

กบัความต้องการของผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง  
3. พฒันากระบวนการสนบัสนนุ การก ากบัดแูลที่มี

ประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสการมีสว่นร่วมจากภาคี
เครือข่ายหน่วยงาน ผู้ปกครอง ชมุชน  

4. สง่เสริมการวิจยัในชัน้เรียนของสถานศกึษา ผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอน (PLC) 

 
ปรับพนัธกิจให้เห็นประเดน็การ
ยกระดบัคณุภาพผู้ เรียน ให้
ครอบคลมุถึงการพฒันาการ
จดัการเรียนการสอน ที่ชดัเจน
ยิ่งขึน้ ซึง่ “ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการศกึษาของผู้ เรียน และ
ความพงึพอใจจากผู้ เก่ียวข้อง” 
เป็นเร่ืองทีส่มัพนัธ์กบั “การจดัการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ” 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และสร้างการมี
ส่วนร่วมกับผู้เก่ียวข้อง
อย่างกัลยาณมิตร 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และสร้างการมี
ส่วนร่วมกับผู้เก่ียวข้องอย่างกัลยาณมิตร 

 

1.1 การด าเนินการเพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถตาม
หลักสูตร 

1.1 การด าเนินการเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร ค ว รเป ลี่ ย น จ าก  ค ว าม รู้
ความสามารถ เป็ นคุณภาพ 
เพราะครอบคลุมทัง้ด้านความรู้
ความสามารถด้านวิชาการ ทกัษะ 
และคณุลกัษณะ 

Plan   
(1) ก า ห น ด เป้ า ห ม า ย

ความส าเร็จด้านผู้ เรียน
ใ น ภ า พ ร ว ม ข อ ง
สถานศึกษา และในแต่
ละระดับชัน้ให้ชัดเจน
เป็นรูปธรรม สอดคล้อง
กับความคิดเห็น และ
ความต้องการของผู้ มี

(1) ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จด้านผู้ เรียนในภาพรวมของ
สถานศึกษา และในแต่ละระดับชัน้ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
สอดคล้องกับความคิดเห็นและความต้องการของผู้ มีส่วนได้
สว่นเสีย 

ไมมี่การปรับปรุง 
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ฉบบัทีผู่้วิจยัยกร่าง ฉบบัทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 
จดุที่มีการปรับปรุงแก้ไข และ

เพ่ิมเติม 
สว่นได้สว่นเสีย 

Do   

(2) จัดหลักสู ต รที่ ยื ด หยุ่ น
ตอบสนองความแตกต่าง
ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล  แ ล ะ
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตวัชีว้ดั 

(2) จดัหลกัสตูรที่ยดืหยุน่สนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
และสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้  

ปรับตดัค าที่ไมเ่ก่ียวข้องออก 

(3) พั ฒ น า เท ค นิ ค แ ล ะ
กระบวนการจดัการเรียนรู้
ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้น
ให้ผู้ เรียนมีส่วน ร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ ได้ลง
มือปฏิบัติ  ฝึกทักษะการ
คิดขัน้สูง สามารถสร้าง
ผ ล ง า น /ชิ ้น ง า น ห รื อ
นวัตกรรมที่ เชื่อมโยงกับ
การด าเนินชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 

(3) พัฒนาเทคนิคและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ได้ลงมือ
ปฏิบัติ ฝึกทักษะการคิดขัน้สูง สามารถสร้างผลงาน/ชิน้งาน
หรือนวตักรรมที่เชื่อมโยงกับการด าเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพ ควบคูก่ับการจดัระบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
และการวิจัยในชัน้เรียนที่มีประสิทธิภาพ และมีการให้ข้อมลู
ย้อนกลบัเพื่อการพฒันาผู้ เรียน 

ยบุรวมกบัข้อ (5) 

(4) จดั/หาเวทีให้นกัเรียนมี
โอกาสแสดง
ความสามารถตาม
ศกัยภาพและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 ยบุรวมกบัข้อ (6) 

(5) จั ด ระบ บ ก า รวั ด แ ล ะ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่ มี
ประสิทธิภาพ และมีการให้
ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการ
พฒันาผู้ เรียน 

 ยบุรวมกบัข้อ (3) 

(6) ปรับเปลี่ยนบทบาทครูจาก
ผู้ สอนเป็ นผู้ ชี แ้นะและ
ผู้สนับสนนุการเรียนรู้ สร้าง
แรงบันดาลใจให้ผู้ เรียน
ค้นพบความถนัดของตน 
พฒันาตนเองและท าหน้าที่
ของตนอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ 

(4) ปรับเปลี่ยนบทบาทครูจากผู้ สอนเป็นผู้ ชีแ้นะและผู้ สนับสนุน
การเรียนรู้ สร้างแรงบนัดาลใจให้ผู้ เรียนค้นพบความถนัดของ
ตน พัฒนาตนเองและท าหน้าที่ของตนอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ จัด /หาเวที ให้ นั กเรียนมี โอกาสแสดง
ความสามารถตามศกัยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ยบุรวมกบัข้อ (4) 

(7) พัฒนาแนวทางการดูแล (5) พฒันาแนวทางการดแูลชว่ยเหลือผู้ เรียนและระบบการแนะ ปรับเพ่ิมข้อความให้สมบรูณ์



 401 

 

ฉบบัทีผู่้วิจยัยกร่าง ฉบบัทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 
จดุที่มีการปรับปรุงแก้ไข และ

เพ่ิมเติม 
ช่วยเหลือผู้ เรียนและระบบ
การแนะแนวผู้ เรียนให้ มี
ความพร้อมที่จะเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

แนวผู้ เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และพฒันาตนเองได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึน้ 

Check   

(8) ก า กั บ ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการด าเนินงาน
พัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ต า ม
หลักสูตร และตามความ
ถนดัของผู้ เรียน 

(6) ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานพฒันาผู้ เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถตามหลักสูตร และตามความถนัดของ
ผู้ เรียน น าผลการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
พัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรมาวาง
แผนการพฒันาคณุภาพในปีตอ่ไป 

ยบุรวมกบัข้อ (9) 

Act   

(9) น าผลการก ากับติดตาม
แ ล ะ ป ระ เมิ น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานพัฒนาผู้ เรียนให้
มีความรู้ความสามารถตาม
หลักสูตรมาวางแผนการ
พฒันาคณุภาพในปีตอ่ไป 

 ยบุรวมกบัข้อ (8) 

1.2) การด าเนินการเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กับ
ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

1.2) การด าเนินการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ เรียน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ปรับแก้ไขค าวา่ กบั เป็น แก่ 
เพ่ือให้ความหมายถกูต้อง 

Plan   
(1) ส ารวจความคิดเห็น ความ

ต้องการของผู้ เรียน 
ผู้ปกครอง ชมุชน และผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียใน
หลากหลายช่องทาง 

(1) ส ารวจความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้ เรียน 
ผู้ ปกครอง ชุมชน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียจากหลากหลาย
ชอ่งทาง เพื่อน ามาวางแผนปรับปรุงพฒันาการจดัการศกึษา
ให้มีคณุภาพ 

ปรับยบุรวมกบัข้อ (2) 

(2) สถานศกึษารับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะของ
นกัเรียน ผู้ปกครอง และผู้ มี
สว่นได้สว่นเสีย เพื่อน ามา
วางแผนปรับปรุงพฒันาการ
จดัการศกึษาให้มีคณุภาพ 

 
 

 ปรับยบุรวมกบัข้อ (1) 
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ฉบบัทีผู่้วิจยัยกร่าง ฉบบัทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 
จดุที่มีการปรับปรุงแก้ไข และ

เพ่ิมเติม 
Do   

(3) พฒันาหลกัสตูร และ
จดัท าแผนที่สอดคล้องกบั
ความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของผู้ เรียน 
ผู้ปกครอง ชมุชน และผู้ มี
สว่นได้สว่นเสีย 

(2) พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมตามหลักสูตร และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร รวมทัง้จัดท าแผนการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชมุชน และผู้ มี
สว่นได้สว่นเสีย 

ปรับยบุรวมกบัข้อ (4) และน า
ข้อความข้อ  

(4) มีการจดักิจกรรมในหลกัสตูร
แ ล ะ เส ริ ม ห ลั ก สู ต รที่
สอดคล้องกับความต้องการ
หรือข้อเสนแนะของชุมชน
และผู้ปกครอง 

 ยบุรวมกบัข้อ (3) 

Check   

  (5) ประเมินความพงึพอใจ

ตอ่การจดัการเรียนรู้

กิจกรรมทัง้ในและเสริม

หลกัสตูร เพ่ือน าผลมา

ปรับปรุงพฒันาหลกัสตูร

และการจดัการเรียนรู้ 

(3) ประเมินผลการใช้หลักสูตร ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อน าผล
มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้และ
วางแผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาในปีถดัไป 

หลกัสตูรสถานศกึษาเป็น
ปัจจยัหลกัในการพฒันา
คณุภาพการศกึษา 

(6) รายงานผลการจดัการศกึษา

ของสถานศกึษาให้

ผู้ปกครอง ชมุชนและผู้ มี

สว่นได้สว่นเสียได้รับทราบ

อยา่งสม ่าเสมอ 

(4) รายงานผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ผู้ ปกครอง 
ชมุชน และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียได้รับทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

ปรับเพ่ิมให้ครอบคลมุถึง
ชมุชน 

Act   

(7) น าผลการประเมินความพงึ

พอใจมาวางแผนการ

พฒันาคณุภาพเพื่อ

ปรับปรุงพฒันาหลกัสตูร

และการจดัการเรียนรู้ให้

เป็นที่พงึพอใจกบัผู้ เรียน 

ผู้ปกครอง ชมุชน และผู้ มี

สว่นได้สว่นเสีย 

 ยบุรวมกบัข้อ (5) 
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ฉบบัทีผู่้วิจยัยกร่าง ฉบบัทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 
จดุที่มีการปรับปรุงแก้ไข และ

เพ่ิมเติม 
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาการ

บริหารแผนงาน 
งบประมาณ และการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา
ให้มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

กลยุทธ์ที่  2 : การพัฒนาการบริหารแผนงาน งบประมาณ 
และการระดมทรัพยากรทางการศึกษาให้มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

2.1) การบริหารแผนงาน 
งบประมาณและทรัพยากร
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

2.1 การบริหารแผนงาน งบประมาณและทรัพยากรให้
เกิดประสิทธิภาพ 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

Plan   
(1) ก าหนดแผนงาน โครงการ 

แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
สอดคล้องความต้องการ
แล ะสภ าพบ ริบ ท ของ
สถานศกึษา 

(1) ก าหนดแผนงาน โครงการ และงบประมาณที่สอดคล้อง
ความต้องการและสภาพบริบทของสถานศึกษา โดยใช้
ข้อมูลความต้องการจ าเป็นและสภาพปัญหาในการจัด
การศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา มีการก าหนด
สดัสว่นงบประมาณอยา่งเหมาะสม และเป็นธรรม  

ปรับรวมกนักบัข้อ (2) และ ข้อ 
(3) 

(2) ก าหนดสดัสว่นงบประมาณ
อย่างเหมาะสม และเป็น
ธรรม  

 ยบุรวมกบัข้อ (1) 

Do   

(3) จดัท าแผนและแนวทาง
บริหารงบประมาณโดยใช้
ข้อมลูความต้องการจ าเป็น
และสภาพปัญหาในการจดั
การศกึษาและประกนั
คณุภาพการศกึษา 

 ยบุรวมกบัข้อ (1) 

(4) จดัท าคูมื่อการปฏิบตัิงาน/
การบริหารงบประมาณให้
เป็นไปตามหลัก เกณ ฑ์
และระเบียบที่ก าหนด 

 ยบุรวมกบัข้อ (5) 

(5) การบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์และใช้แผนที่กลยุทธ์
เน้ นกระบวนการบริหาร
จดัการแบบมีสว่นร่วม 

(2) บริหารจดัการเชิงกลยทุธ์และใช้แผนกลยทุธ์ที่เน้นกระบวนการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ด าเนินการตามคู่ มือการ
ปฏิบัติงาน/การบริหารงบประมาณตามหลักเกณฑ์และ
ระเบียบที่ก าหนด โดยยึดระเบียบส านักงบประมาณและ
ค านึงถึงคุณภาพเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และความ
คุ้มคา่ 

ยบุรวมกบัข้อ (4) 

(6) ปฏิบัติ โดยยึด ระ เบี ยบ (3) ปฏิบัติโดยยึดระเบียบส านักงบประมาณและค านึงถึง ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 
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ฉบบัทีผู่้วิจยัยกร่าง ฉบบัทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 
จดุที่มีการปรับปรุงแก้ไข และ

เพ่ิมเติม 
ส านักงบประมาณและ
ค า นึ งถึ งคุณ ภ าพ เชิ ง
ป ริม าณ  เชิ งคุณ ภ าพ 
เวลาและความคุ้มคา่ 

คณุภาพเชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ เวลาและความคุ้มคา่ 

(7) บู ร ณ า ก า ร ก า ร ใ ช้
งบ ป ร ะ ม าณ ร่ ว ม กั น
ระหว่างกลุ่ ม งาน อ่ืน ๆ 
อยา่งเหมาะสม 

 ยบุรวมกบัข้อ (8) 

(8) บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
งบประมาณอย่างโปร่งใส 
และตรวจสอบ ได้  โดย
วิ ธี ก า ร แ ต่ ง ตั ้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  เพื่ อ
ต รวจส อบ แล ะก า กั บ
ติดตามผลการปฏิบตัิงาน 

(4) บริหารจดัการงบประมาณอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดย
วิธีการแต่งตัง้คณะกรรมการ เพ่ือตรวจสอบและก ากับ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน บูรณาการการใช้งบประมาณ
ร่วมกนัระหวา่งกลุม่งานอ่ืนๆ อยา่งเหมาะสม 

ยบุรวมกบัข้อ (7) 

(9) ก ากั บ ติ ด ต ามผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ครอบคลุมทัง้
ในด้านวิชาการงบประมาณ 
และผลการพัฒนาคุณภาพ
การจดัการศกึษา 

(5 ) ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ครอบคลุมทัง้ด้านวิชาการงบประมาณ และการพัฒนา
คณุภาพการจดัการศกึษา น าผลประเมินและข้อเสนอแนะมา
จดัท าเป็นแผนพฒันาคณุภาพการบริหารงานงบประมาณให้
เกิดประสิทธิภาพ 

ยบุรวมกบัข้อ (11) 

(10) วิเคราะห์และสรุปรายงาน
ผลการด าเนินงานให้ผู้ มี
สว่นเก่ียวข้องทราบ 

(6) วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องทราบ 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

Act   

(11) น าผลการประเมิ นและ
ข้อเสนอแนะมาจัดท าเป็น
แผนพัฒนาคุณภาพการ
บริหารแผนงานงบประมาณ
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

 ยบุรวมกบัข้อ (9) 

2.2) แนวทางในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศกึษา 

2.2) แนวทางในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

Plan   
(1) จัดท าโครงการ/แผนงานการ

ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
เช่น การก าหนดแผนธุรกิจ โดย
ระบุกลุ่ม เป้ าหมาย เจ้าของ

(1) จดัท าโครงการ/แผนงานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เช่น 
การก าหนดแผนธุรกิจ โดยระบุกลุม่เป้าหมาย เจ้าของแหลง่ทนุ 
ระยะเวลา ระบุวัตถุประสงค์ที่ส่งเสริมการประกันคุณภาพ
การศกึษาอยา่งชดัเจน 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 
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ฉบบัทีผู่้วิจยัยกร่าง ฉบบัทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 
จดุที่มีการปรับปรุงแก้ไข และ

เพ่ิมเติม 
แหล่ งทุ น ระยะเวลา ระบุ
วัตถุประสงค์ที่ ส่ งเสริมการ
ประกนัคณุภาพ การศกึษาอยา่ง
ชดัเจน 

Do   

(2) ส ารวจ วิเคราะห์ ความ
ต้ อ ง ก า ร จ า เ ป็ น ข อ ง
สถานศึกษาเพื่ อระดม
ทรัพยากร 

(2) ส ารวจ วิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาเพ่ือ
การระดมทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม และจ าแนกประเภท
และแหลง่ทรัพยากรให้ชดัแจน 

ปรับยบุรวมกบัข้อ (3) 

(3) ระ บุ วั ต ถุ ป ระ ส ง ค์ ใ ห้
ชัดเจน จ าแนกประเภท
แ ล ะแ ห ล่ งท รัพ ย าก ร 
ระดมแบบมีสว่นร่วม  

 ปรับยบุรวมกบัข้อ (2) 

(4) ส ร้างเค รือข่ าย  และใช้
เครือข่ายความร่วมมือใน
ก า ร ร ะ ด ม ท รัพ ย า ก ร
ร่วมกันด าเนินการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
จากสมาชิกเครือข่าย 

(3) สร้างเครือข่าย และใช้เครือข่ายความร่วมมือในการระดม
ทรัพยากรร่วมกนัด าเนินการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
จากสมาชิกเครือข่าย 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

(5) ด าเนินการระดมทรัพยากร
เพื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า เพื่ อ
การศึ กษาจากสมาชิ ก
เครือข่ายทางการศกึษา 

(4) ด าเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยสมาชิก
เครือข่ายทางการศกึษา 

ปรับแก้ไขภาษาเล็กน้อย 

Check   

(6) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานการระดม
ทรัพยากร การเบิ กจ่ าย
ทรัพยากร และประเมินผล
การด าเนินงานให้เจ้าของ
แหล่งทนุ/งบประมาณทราบ
อยา่งสม ่าเสมอ 

(5) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานการระดม
ทรัพยากร การเบิกจ่ายทรัพยากร และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้เจ้าของแหล่งทุน/งบประมาณทราบอย่าง
สม ่าเสมอ 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

Act   

(7) เผยแพ ร่ รายงานผลการ
ด าเนินงาน และน าผลการ
ประเมินมาวางแผนการก าหนด
แนวทางในการระดมทรัพยากร
เพื่อการศกึษาในปีตอ่ไป 

(6) เผยแพร่ และน าผลการประเมินมาวางแผนการก าหนด
แนวทางในการระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาในปีตอ่ไป 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 
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ฉบบัทีผู่้วิจยัยกร่าง ฉบบัทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 
จดุที่มีการปรับปรุงแก้ไข และ

เพ่ิมเติม 
กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนา

กระบวนงานการบริหารจัด
การศึกษาด้านงานวิชาการ 
งานบริหารบุคคล งานบริหาร
ทั่วไปเกิดประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนากระบวนงานการบริหารจัด
การศึกษาด้านงานวิชาการ งานบริหารบุคคล  งาน
บริหารทั่วไปให้เกิดประสิทธิภาพ 

ปรับเพ่ิมค าวา่ ให้  

3.1 การบริหารจัดการศึกษาด้าน
งานวิชาการให้ประสบ
ความส าเร็จ 

3.1 การบริหารจัดการศึกษาด้านงานวิชาการให้ประสบ
ความส าเร็จ 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

Plan    
(1) ก า ห น ด วิ สั ย ทั ศ น์  แ ล ะ

เป้าหมายการพัฒนาที่ ท้า
ทาย 

(1) ก าหนดวิสยัทศัน์ และเป้าหมายการพฒันาที่ท้าทาย ไมมี่การแก้ไขปรับปรุง 

(2) ก าหนดระบบการบริหารงาน
วิชาการที่ชดัเจนเพื่อให้บรรลุ
วิสยัทศัน์และจดัท าคู่มือการ
บริหารงานวิชาการเพ่ือใช้
เป็นคูมื่อในการด าเนินงาน 

(2) ก าหนดระบบการบริหารงานวิชาการที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ จดัท าคู่มือการบริหารงานวิชาการเพื่อใช้เป็นคู่มือ
ในการด าเนินงาน และก าหนดผู้ รับผิดชอบที่ มีความรู้
ความสามารถ มีความเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงาน
วิชาการมีประสิทธิภาพ 

ยบุรวมกบัข้อ (3) 

(3) ก าหนดผู้ รับผิดชอบในด้าน
วิชาการที่มีความรู้
ความสามารถ มีความ
เหมาะสม เพื่อให้การ
บริหารงานวิชาการมี
ประสิทธิภาพ 

 ยบุรวมกบัข้อ (2) 

(4) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
วิชาการและคุณธรรมของ
ผู้ เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
และเช่ือมโยงกบัการพฒันา
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
ของบคุลากร 

(3) จดัท าแผนพฒันาคณุภาพวิชาการอยา่งเป็นรูปธรรม และเชื่อมโยง
กับการพัฒนาความเชี่ ยวชาญทางวิชาชีพของบุคลากร 
ด าเนินการออกแบบหลกัสตูรให้เห็นจดุเน้น จดุเด่น ที่สอดคล้อง
กบัวิสยัทศัน์ของสถานศกึษารวมถึงนโยบายตา่ง ๆ  ของต้นสงักดั 

ยบุรวมกบัข้อ (9) 

Do   

(5) ด าเนินงานตามขัน้ตอน หรือ
ระบบและกลไกในการก ากบั
ติดตามงานตา่ง ๆ  ใน
สถานศกึษาตามขอบเขตของ
งานทัง้ 4 ด้าน คือด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการ

(4) ด าเนินงานตามขัน้ตอน มีระบบและกลไกในการก ากบัติดตามงาน
ตา่ง ๆ  ตามขอบเขตของงานด้านการบริหารงานวิชาการ และ
ประสานการบริหารงานวิชาการกบังานอ่ืน ๆ  เพื่อให้เกิด
ประสทิธิภาพ 

ยบุรวมกบัข้อ (6) 
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ฉบบัทีผู่้วิจยัยกร่าง ฉบบัทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 
จดุที่มีการปรับปรุงแก้ไข และ

เพ่ิมเติม 
บริหารงานงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบคุคล และ
ด้านการบริหารงานทัว่ไป  

(6) เชื่ อมโยงการบ ริหารงาน
วิชาการกบังานอ่ืน ๆ   

 ยบุรวมกบัข้อ (5) 

(7) จัด ห าสิ่ งอ า น ว ย ค วาม
สะดวกในการท างาน เช่น 
ระบบอินเทอร์เนตไร้สาย 
จั ด ห า สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย 
คอมพิวเตอร์เพื่อการสอน
และการจัดการ ฯลฯ ให้
เพียงพอ 

5) จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน เช่น ระบบอินเทอร์
เนตไร้สาย จัดหาสื่อมัลติมีเดีย คอมพิวเตอร์เพื่อการสอนและ
การบริหารจัดการ ฯลฯ ให้เพียงพอ รวมทัง้ จดัสภาพแวดล้อม
ภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ทันสมัยและเหมาะ
กบับริบทของสถานศกึษา รวมถึงต้องสะอาดและปลอดภยั 

ยบุรวมกบัข้อ (8) 

(8) จัดสภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ทนัสมยั และเหมาะกับบริบท
ของโรงเรียนเอง รวมถึงต้อง
สะอาดและปลอดภยั 

 ยบุรวมกบัข้อ (7) 

(9) ด าเนินการออกแบบหลกัสตูร
ให้ เห็ นจุดเน้น จุดเด่น ซึ่ ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษารวมถึงนโยบาย
ตา่ง ๆ  ของต้นสงักดั 

 ยบุรวม กบัข้อ (4) 

Check   

(10) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินกิจกรรมการ
จดัการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
แ ล ะ ผ ล จ า ก ก า รจั ด
กิจกรรม 

(6) ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการจดัการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน และผลจากการจดักิจกรรม 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

Act   

(11) น าผลการประเมินและ
ติ ดตามตรวจสอบมา
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการศึกษา
ด้านงานวิชาการให้ประสบ
ความส าเร็จ 

(7) น าผลการประเมินและติดตามตรวจสอบมาวางแผนพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาด้านงานวิชาการให้ประสบ
ความส าเร็จ 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

3.2) การบริหารจัดการศึกษา
ด้านงานบุคลากรให้

3.2) การบริหารจัดการศึกษาด้านงานบุคลากรให้ประสบ
ความส าเร็จ 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 
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ฉบบัทีผู่้วิจยัยกร่าง ฉบบัทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 
จดุที่มีการปรับปรุงแก้ไข และ

เพ่ิมเติม 
ประสบความส าเร็จ 

Plan    
(1) มีการก าหนดแผนปฏิบตัิการ

บริหารจัดการงานบุคลากร
ให้ เหมาะสมกั บภารกิ จ
หน่ วย งาน  บุ ค คล  แล ะ
อัต ราก าลั ง รวมถึ งตาม
ระ เบี ยบ ที่ ส ถานศึ กษ า
ก าหนด 

(1) มีการก าหนดแผนปฏิบัติการบริหารจัดการงานบุคลากรให้
เหมาะสมกับภารกิจของกลุ่มงาน บุคคล และอัตราก าลัง ตาม
ระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด เพื่อความคล่องตวัในการบริหาร
จดัการ และปฏิบตัิงานตามแผนที่ก าหนด 

ยบุรวมกบัข้อ (2) 

Do   

(2) บริหารจดัการงานบคุลากรตาม
ระเบียบที่สถานศึกษาก าหนด
ตามความเหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา เพื่ อความ
คลอ่งตวัในการบริหารจดัการ 

 ยบุรวมกบัข้อ (1) 

(3) มอบหมายงานให้ตรงกบั
หน้าที่ที่รับผิดชอบ (Job 
description) และจดัคนให้
เหมาะสมกบังาน (put the 
right man on the right job) 

(2) มอบหมายงานให้ตรงกับห น้าที่ ที่ รับ ผิ ดชอบ  (Job 
description) และจัดคนให้เหมาะสมกับงาน (put the 
right man on the right job) 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

(4) ส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาส
บุคลากรได้ รับการพัฒนา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

 (3)  ส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสบุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเองอยา่งตอ่เน่ือง เช่น จดัเวทีให้บคุลากรมีการแสดงผล
งานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานร่วมกันและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาผู้ เรียน จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีการสอน โดยเป็นผู้
ชีแ้นะ (Facilitator) และเป็นผู้ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ เรียน 
ส่งเสริมให้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่ อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้และการท างาน 

ยบุรวมกบัข้อ (5)  
ข้อ (7) และ ข้อ (8) 

(5) จัด เวที ให้ บุ คลากรมี การ
แสดงผลงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การท างานร่วมกนัและมี
สว่นร่วมในการพฒันาผู้ เรียน 

 ยบุรวมกบัข้อ (4)  
ข้อ (7) และ ข้อ (8) 

(6) มีการเสริมแรง สร้างขวัญ และ
ก าลงัใจในการท างานให้ถกูต้อง
เหมาะสม เกิดความผาสุกและ
ค ว าม ผู ก พั น ใน อ ง ค์ ก ร 
(engagement) 

(4) มีการเสริมแรง สร้างขวญั และก าลงัใจในการท างานให้
ถกูต้องเหมาะสม เกิดความผาสกุและความผกูพนัใน
องค์กร (engagement) 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 
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ฉบบัทีผู่้วิจยัยกร่าง ฉบบัทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 
จดุที่มีการปรับปรุงแก้ไข และ

เพ่ิมเติม 
(7) สง่เสริมให้ใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจดัการเรียนรู้และการ
ท างาน 

 ยบุรวมกบัข้อ (4)  
ข้อ (7) และ ข้อ (8 

(8) ส่ ง เส ริ ม ใ ห้ ใ ช้ ร ะ บ บ
เทคโนโลยีส ารสน เทศ 
( ICT) เ พื่ อ เ พิ่ ม
ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ใน ก า ร
จัดการเรียน รู้และการ
ท างาน 

 ยบุรวมกบัข้อ (4)  
ข้อ (7) และ ข้อ (8 

Check   

(9) ก ากับดูแล ติดตาม และ
ต รวจสอบ งานบ ริ ห าร
จัดการด้านบุคลากรอย่าง
ตอ่เน่ือง สม ่าเสมอ 

(5) มีการก ากับดแูล ติดตาม และตรวจสอบงานบริหารจดัการด้าน
บุคลากรอย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมอ และน าผลการก ากับ ติดตาม
และตรวจสอบมาวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศกึษาด้านงานบคุลากรให้ประสบความส าเร็จ 

ยบุรวมกบัข้อ (10)  
 

Act   

(10) น าผลการก ากับ ติดตาม
และตรวจสอบมาวางแผน
พฒันาคุณภาพการบริหาร
จัด ก า รศึ กษ า ด้ าน งาน
บุ ค ล า ก ร ใ ห้ ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จ 

 ยบุรวมกบัข้อ (10) 

3.3 การบริหารจัดการศึกษาด้าน
งานบ ริหารงานทั่ วไปให้
ประสบความส าเร็จ 

3.3 การบริหารจัดการศึกษาด้านงานบริหารงานทั่ วไปให้
ประสบความส าเร็จ 

 

Plan    
(1) วางแผ น แล ะออกแบ บ

ระบบงาน/กระบวนงาน/ 
Flowchart ธุรการ/งานบริหาร
ทั่วไปให้ชัดเจน และปฏิบัติ
ได้ 

(1) วางแผนและออกแบบระบบงาน/กระบวนงาน/ Flowchart 
ธุรการ/งานบริหารทัว่ไปให้ชดัเจน และปฏิบตัิได้ 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

Do   

(2) จัดหาเจ้าหน้าที่ธุรการ/หรือ
สรรหาบุคคลจากภายนอก
โดยเฉพาะ มาแบ่งเบาภาระ
ของครู เพื่อให้ครูได้มีเวลาใน

(2) จัดหาเจ้าหน้าที่ ธุรการ/หรือสรรหาบุคคลจากภายนอก
โดยเฉพาะ มาแบ่งเบาภาระของครู เพื่อให้ครูได้มีเวลาในการ
จดัการเรียนการสอนอยา่งเต็มที่ 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 
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ฉบบัทีผู่้วิจยัยกร่าง ฉบบัทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 
จดุที่มีการปรับปรุงแก้ไข และ

เพ่ิมเติม 
การจัดการเรียนการสอน
อยา่งเต็มที่ 

(3) จั ด ห า /พั ฒ น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อ
เส ริมป ระสิ ท ธิภ าพการ
ให้บริการ 

(3) จัดหา/พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ ทันสมัย  เพื่ อ เส ริม
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

(4) จัดสัมมนา/พัฒ นาผู้ ท า
ห น้ า ที่ ง า น ธุ ร ก า รต า ม
จังหวะที่ เหมาะสม  เพื่ อ
ส่งเสริมการบริการที่ดี เป็น
ที่พงึพอใจของผู้ รับบริการ 

(4) จัดสัมมนา/พัฒนาผู้ ท าหน้าที่งานธุรการตามจังหวะที่
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการบริการที่ดี เป็นที่พึงพอใจของ
ผู้ รับบริการ 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

Check   

(5) ก ากับติดตามและประเมินผล
การด าเนิ นงานอย่างเป็ น
ระบบ ตอ่เน่ือง สม ่าเสมอ 

(5) ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ ตอ่เน่ือง สม ่าเสมอ และน าผลการก ากบัติดตามและ
ผลการประเมินมาจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการบริหารจดั
การศกึษาด้านงานบริหารงานทัว่ไปให้ประสบความส าเร็จ 

ยบุรวมกบัข้อ (6) 

Act   

(6) น าผลการก ากับติดตามและ
ผลการประเมิ นมาจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการศึกษาด้านงาน
บริหารงานทั่วไปให้ประสบ
ความส าเร็จ 

 ยบุรวมกบัข้อ (5) 

กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาศักยภาพ
ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการวิจั ยและพั ฒนาสู่
องค์กรสมรรถนะสูง 

กลยุทธ์ที่  4 : การพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาสู่
องค์กรสมรรถนะสูง 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

4.1) การพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากร 

4.1) การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

Plan   
(1) จั ด ท า ข้ อ มู ล ค รู แ ล ะ

บุ ค ล ากร ส า รวจค วาม
ต้องการ วิเคราะห์ศกัยภาพ 
และจัดท าแผนพัฒนาครู
และบุคลากรทัง้ระยะยาว
และระยะสัน้ และถ่ายทอด

(1) จดัท าข้อมลูครูและบคุลากร ส ารวจความต้องการ วิเคราะห์
ศักยภาพ และจดัท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทัง้ระยะ
ยาวและระยะสัน้ และถ่ายทอดลงแผนพฒันารายบคุคล 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 
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ฉบบัทีผู่้วิจยัยกร่าง ฉบบัทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 
จดุที่มีการปรับปรุงแก้ไข และ

เพ่ิมเติม 
ลงแผนพฒันารายบคุคล 

(2) ก าหนดประเด็นการพัฒนา
ตามความต้องการของครู
และบุคลากร และความ
ขาดแคลนของสถานศึกษา
อย่ า งชัด เจน ในแต่ล ะ ปี
การศกึษา 

(2) ก าหนดประเด็นการพัฒนาตามความต้องการของครูและ
บุคลากร และความขาดแคลนของสถานศึกษาอย่างชดัเจนใน
แตล่ะปีการศกึษา 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

Do    

(3) ส่งเสริมครูและบุคลากรน า
ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ แ ล ะ
ความสามารถที่ ได้ รับจาก
การพัฒ นามาใช้ ในการ
ปฏิบตัิงานจริง  

(3) ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็น ตรงตามแผนพัฒนารายบุคคล ด้วยวิธีการที่
เหมาะสม และส่งเสริมครูและบุคลากรน าความรู้ ทักษะและ
ความสามารถที่ได้รับจากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบตัิงาน
จริง 

ยบุรวมกบัข้อ (5) 

(4) เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

(4) เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) เพื่ อก ารพัฒ น า
ผู้ เรียนและวิชาชีพ  

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

(5) ด าเนินการพัฒนาครูและ
บุ คลากรที่ สอดคล้ องกับ
ความต้องการจ าเป็น ตรง
ตามแผนพัฒนารายบุคคล 
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

 ยบุรวมกบัข้อ (3) 

(6) มีการจดัฝึกอบรม/สัมมนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
อย่างสม ่าเสมอ และตรงตาม
แผนการพฒันารายบคุคล 

(5) มีการจดัฝึกอบรม/สมัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
สม ่าเสมอ และตรงตามแผนการพฒันารายบคุคล 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

(7) สร้างเครือข่ายในการร่วมกัน
พฒันาระหวา่งสถานศกึษาใน
ระดับเดียวกัน และระดับที่
เหนือกวา่ 

(5) สร้างเครือข่ายในการร่วมกันพัฒนาระหว่างสถานศึกษาใน
ระดบัเดียวกนั และระดบัที่เหนือกวา่ 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

Check   

(8) มีการก ากับติดตามการน า
องค์ความ รู้ไปใช้จ ริงกับ
ผู้ เรียน  และผลที่ เกิ ดกับ
ผู้ เรียน  

(6) มีการก ากับติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้จริงกับผู้ เรียน 
และผลที่เกิดกบัผู้ เรียน 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

(9) มีการน าผลที่ เกิดกับผู้ เรียน มี
การติดตามพฒันาการ หรือความ 
ก้าวหน้าอยา่งตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ 

 ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 
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ฉบบัทีผู่้วิจยัยกร่าง ฉบบัทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 
จดุที่มีการปรับปรุงแก้ไข และ

เพ่ิมเติม 
(10) พัฒนากระบวนการนิ เทศ 

ก ากับติดตาม ประเมินผล ให้
ค า แ น ะ น า ใน ก า ร จั ด
กระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

(7) พัฒนากระบวนการนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล ให้
ค าแนะน าในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ และน าผลการนิเทศ ก ากับติดตามมาวาง
แผนการพัฒนาคณุภาพการด าเนินงานพฒันาศักยภาพ
ครูและบคุลากร 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

Act   

(11) น า ผลการนิ เทศ ก ากั บ
ติ ดตามมาวางแผนการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ าพ ก า ร
ด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ
ครูและบคุลากร 

 ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

4.2) ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยี 

4.2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับเพ่ิมเติมให้ครอบคลมุถึง
สารสนเทศ 

Plan   
(10) สถานศกึษามีการวางแผนการ

ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศกบังานด้านการศกึษา
ให้มีความทนัสมยั ทนัตอ่การ
เปลี่ยนแปลง 

(1)  มีการวางแผนการปฏิบัติงานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
งานด้านการศึกษาให้มีความทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
และจัดหาอุปกรณ์  วัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
เหมาะสมและเพียงพอตอ่ให้ใช้งาน 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

(11) สถานศกึษามีแผนการจดัซือ้
จดัจ้างสิ่งอ านวยความสะดวก 
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศกึษาที่เอือ้ตอ่การท างาน
ร่วมกัน 

(2) มีแผนการจดัซือ้จดัจ้างสิ่งอ านวยความสะดวก และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศกึษาที่เอือ้ต่อการท างานร่วมกัน 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

(12) สถานศึ กษามี การก าหนด
แนวทาง/มาตรการป้องกันความ
เสียหาย/แผนฉุกเฉินทางด้าน
เทคโน โลยี สารสน เทศ  (IT 
Contingency Plan) ความมั่งคง
ปลอดภัยส าหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงก าหนดสิทธิ
ผู้ ใช้งาน (Access rights) 

(3) มีการก าหนดแนวทาง/มาตรการป้องกันความเสียหาย/แผนฉุกเฉิน
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Contingency Plan)ความมั่งคง
ปลอดภัยส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงก าหนดสิทธิ
ผู้ ใช้งาน (Access rights) 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

Do    

(13) จดัหาให้มีระบบเทคโนโลยีที่
ทนัสมยั เหมาะสมและเพียงพอ
ตอ่การใช้งาน 

(4) พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ท างานและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้ มค่า 
และสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ได้บ้างโดยเฉพาะซอฟแวร์ หรือ
การพฒันาด้วยโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง e-learning 

ปรับเพ่ิมเติมให้ครอบคลมุ 
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ฉบบัทีผู่้วิจยัยกร่าง ฉบบัทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 
จดุที่มีการปรับปรุงแก้ไข และ

เพ่ิมเติม 
(14) พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
ท างานและการจดัการเรียนรู้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพคุ้มคา่ 

(5) ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จดัการและเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ ตลอดจนสนบัสนนุการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ปรับเพ่ิมเติมให้ครอบคลมุ 

(15) จัดหา/จัดให้ มี /ฝึกอบรมให้
บุคลากรมีความรู้เพียงพอใน
การซ่อมแซมอุปกรณ์ได้บ้าง
โดยเฉพาะซอฟแวร์ หรือการ
พัฒนาด้ วยโปรแกรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง e-learning 

(6) มีการก ากับติดตาม ทบทวน ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศกึษาของสถานศกึษาให้ทนัสมยั และปลอดภยัอยูเ่สมอ 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

(16) ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการ
บ ริห า รจั ด ก า รแ ล ะ เพิ่ ม
โ อ ก า ส ใ น ก า ร เ รี ย น รู้ 
ตลอดจนสนับสนุนการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

(7) มีการรวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผล ปรับปรุง และบูรณาการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ ก่อนท าการจัดเก็บให้มีความถูกต้อง
เพื่ อประโยชน์ในการวัดผล ประเมินผล และการประกัน
คณุภาพการศกึษา 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

Check   

(17) มีการก ากับติดตาม ทบทวน 
ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษาของสถานศึกษา
ให้ทันสมัย และปลอดภัยอยู่
เสมอ 

 ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

Act   

(18) มีการรวบรวม ตรวจสอบ 
ประมวลผล ปรับปรุง และ
บรูณาการฐานข้อมลู
สารสนเทศ ก่อนท าการ
จดัเก็บให้มีความถกูต้องเพื่อ
ประโยชน์ในการวดัผล 
ประเมินผล และการประกัน
คณุภาพการศกึษา 

 ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

4.3) การด าเนินการด้านการ
วิจัยและการพัฒนา 

4.3) การด าเนินการด้านการวิจัยและการพัฒนา ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

Plan   
(1) สถานศกึษาก าหนดให้มีการ

ท าโครงการวิจยัที่ตอบโจทย์
(1) สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัประโยชน์ของการวิจยัเพื่อพฒันา

ผู้ เรียน และให้ความรู้เก่ียวกบัการวิจยั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวิจยั
ยบุรวมกบัข้อ (3 ) 
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ฉบบัทีผู่้วิจยัยกร่าง ฉบบัทีผ่่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ 
จดุที่มีการปรับปรุงแก้ไข และ

เพ่ิมเติม 
การแก้ปัญหา หรือการ
พฒันาสถานศกึษาร่วมกัน
อยา่งน้อยภาคเรียนละ หนึ่ง
เร่ือง 

ในชัน้เรียน 

Do    

(2) สง่เสริมให้ครูท าวิจยัในชัน้
เรียนที่สามารถน าไป
แก้ปัญหาได้อยา่งจริงจงั 

(2) ก าหนดเป็นนโยบายให้มีการท าโครงการวิจยัที่ตอบโจทย์การ
แก้ปัญหา หรือการพฒันาสถานศึกษาร่วมกันอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 หนึ่งเร่ือง และน าผลการวิจัยเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
คณุภาพผู้ เรียน และพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครู  

ยบุรวมกบัข้อ  (1) 

(3) ให้ความรู้ หรือเปิดโอกาสให้
ครูผู้สอนได้รับความรู้
เก่ียวกบัการวิจยั 

 ยบุรวมกบัข้อ  (1) 

(4) มอบหมาย/ก าหนดให้ มี
บุ คลากรรับ ผิ ดชอบด้ าน
งานวิจยัเป็นการเฉพาะ 

3) มอบหมาย/ก าหนดให้มีบุคลากรรับผิดชอบด้าน   งานวิจยัเป็น
การเฉพาะ 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 

Check   

(5) ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม
ควบคุมและบริหารจัดการ
ตามแผนการปฏิบัติงานและ
การท าวิจัยในชัน้เรียนทั ง้
ระดั บ บุ คคล แล ะระดั บ
สถานศกึษา 

4) มีการก ากับ ติดตาม และบริหารจัดการ การท าวิจยัในชัน้เรียน
ทัง้ระดบับุคคลและระดบัสถานศึกษา และน าผลไปใช้พัฒนา
ผู้ เรียน 

ปรับเพ่ิมข้อความเพื่อให้เข้าใจ
บทบทของสถานศกึษา 

Act   

(6) ผู้บริหาร ครู และบคุลากรใน
สถานศกึษามีการสะท้อนคิด 
(Reflection) หรือการกระท า 
AAR (After Action Review) 
เก่ียวกบัสิ่งที่เกิดขึน้จาก
ขัน้ตอนตา่ง ๆ  หลงัจากเสร็จ
สิน้จากการปฏิบตัิงาน 

5) ผู้ บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีการสะท้อนคิด 
(Reflection) หรือการกระท า AAR (After Action Review) เก่ียวกับ
สิ่งที่เกิดขึน้จากขัน้ตอนตา่ง ๆ หลงัจากเสร็จสิน้จากการปฏิบตัิงาน 

ไมมี่การปรับปรุงแก้ไข 
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ตารางผลการประเมินร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) (ผลการ
วิเคราะห์ทัง้หมด) 

ประเด็น 
ผลการประเมินเฉล่ีย /ความหมาย 

เหมาะสม 
(propriety) 

เป็นไปได้ 
(feasibility) 

สอดคล้อง 
(congruity) 

เป็นประโยชน์ 
(utility) 

พร้อมรับผิดชอบ 
(Accountability) 

กลยุทธ์ที่  1 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องอย่าง
กัลยาณมิตร 

4.63 4.63 4.69 4.69 4.69 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

1.1) การด าเนินการเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
หลักสูตร 

4.69 4.44 4.63 4.75 4.75 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(1) ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จด้านผู้ เรียน
ในภาพรวมของสถานศึกษา และในแต่ละ
ระดบัชัน้ให้ชดัเจนเป็นรูปธรรม สอดคล้อง
กับความคิดเห็น และความต้องการของผู้มี
สว่นได้สว่นเสยี 

4.88 4.69 4.81 4.81 4.75 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(2) จัดหลักสูตรที่ยืดหยุ่นตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบคุคล และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัชีว้ดั 

4.81 4.75 4.81 4.81 4.75 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(3) พฒันาเทคนิคและกระบวนการจดัการเรียนรู้
ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติ 
ฝึกทกัษะการคิดขัน้สงู สามารถสร้างผลงาน/
ชิน้งานหรือนวัตกรรมที่ เช่ือมโยงกับการ
ด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  

4.69 4.81 4.81 4.88 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(4) จดั/หาเวทีให้นกัเรียนมีโอกาสแสดงความ 
สามารถตามศกัยภาพและแลกเปลีย่น
เรียนรู้ 

4.69 4.69 4.69 4.94 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(5) จัดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
และการวิจัยในชัน้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
และมีการให้ข้อมูลย้อนกลบัเพื่อการพฒันา
ผู้ เรียน 

4.88 4.94 4.88 4.94 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 
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ประเด็น 
ผลการประเมินเฉล่ีย /ความหมาย 

เหมาะสม 
(propriety) 

เป็นไปได้ 
(feasibility) 

สอดคล้อง 
(congruity) 

เป็นประโยชน์ 
(utility) 

พร้อมรับผิดชอบ 
(Accountability) 

(6) ปรับเปลีย่นบทบาทครูจากผู้สอนเป็นผู้ ชีแ้นะและ
ผู้สนบัสนนุการเรียนรู้ สร้างแรงบนัดาลใจให้ผู้ เรียน
ค้นพบความถนดัของตน พฒันาตนเองและท า
หน้าที่ของตนอยา่งเต็มความรู้ความสามารถ 

4.69 4.50 4.63 4.69 4.94 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(7) พฒันาแนวทางการดแูลช่วยเหลือผู้ เรียนและระบบ
การแนะแนวผู้ เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ 
และพฒันาตนเองได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.88 4.88 4.88 4.94 4.94 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(8) ก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
พัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถตาม
หลกัสูตร และตามความถนัดของผู้ เรียน  

4.88 4.88 4.88 4.81 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(9) น าผลการก ากบัติดตามและประเมินผลการด าเนินงานพฒันา
ผู้ เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลกัสตูรมาวางแผนการ
พฒันาคณุภาพในปีตอ่ไป 

4.88 4.75 4.88 4.81 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

ภาพรวม  4.80 4.76 4.80 4.84 4.84 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

1.2) การด าเนินการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.94 4.81 4.81 4.88 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(1) ส ารวจความคิดเห็น ความต้องการของผู้ เรียน 
ผู้ ปกครอง ชุมชน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียใน
หลากหลายช่องทาง 

4.75 4.63 4.81 4.81 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(2) สถานศกึษารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ของผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชมุชน และผู้มีสว่นได้สว่น
เสยี เพื่อน ามาวางแผนปรับปรุงพฒันาการจดั
การศกึษาให้มคีณุภาพ 

4.94 4.81 4.81 4.88 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(3) พฒันาหลกัสตูร และจดัท าแผนที่สอดคล้องกบั
ความต้องการและข้อเสนอแนะของผู้ เรียน 
ผู้ปกครอง ชมุชน และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

4.94 4.94 4.88 4.88 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(4) มีการจดักิจกรรมทัง้ในและเสริมหลกัสตูรที่
สอดคล้องกบัความต้องการหรือข้อเสนแนะของ
ชมุชนและผู้ปกครอง 

4.88 4.69 4.81 4.88 4.75 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 
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ประเด็น 
ผลการประเมินเฉล่ีย /ความหมาย 

เหมาะสม 
(propriety) 

เป็นไปได้ 
(feasibility) 

สอดคล้อง 
(congruity) 

เป็นประโยชน์ 
(utility) 

พร้อมรับผิดชอบ 
(Accountability) 

(5) ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมทัง้ในและเสริมหลักสูตร เพื่อน าผลมา
ปรับปรุงพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ 

4.88 4.69 4.69 5.00 4.81 

มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(6) รายงานผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษาให้
ผู้ ปกครอง ชุมชนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้
รับทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

4.88 4.81 4.81 4.88 4.75 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(7) น าผลการประเมินความพงึพอใจมาวางแผนการ
พฒันาคณุภาพเพื่อปรับปรุงพฒันาหลกัสตูรและ
การจดัการเรียนรู้ให้เป็นที่พงึพอใจกบัผู้ เรียน 
ผู้ปกครอง ชมุชน และผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

4.81 4.81 4.88 4.94 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

ภาพรวม  4.86 4.76 4.81 4.89 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาการบริหารแผนงานงบประมาณ และ
การระดมทรัพยากรทางการศึกษาให้มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4.94 4.88 4.94 4.94 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

2.1) บริหารแผนงาน งบประมาณและทรัพยากรให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

4.94 4.88 4.94 4.94 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(1) ก าหนดแผนงาน โครงการ และงบประมาณที่
สอดคล้องความต้องการและสภาพบริบทของ
สถานศกึษา  

4.94 4.94 4.94 5.00 4.94 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(2) ก าหนดก าหนดสัดส่วนงบประมาณอย่าง
เหมาะสม และเป็นธรรม 
 

4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 
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ประเด็น 
ผลการประเมินเฉล่ีย /ความหมาย 

เหมาะสม 
(propriety) 

เป็นไปได้ 
(feasibility) 

สอดคล้อง 
(congruity) 

เป็นประโยชน์ 
(utility) 

พร้อมรับผิดชอบ 
(Accountability) 

(3) จดัท าแผนและแนวทางบริหารงบประมาณโดย
ใช้ ข้อมูลความต้องการจ าเป็นและสภาพ
ปัญหาในการจัดการศึ กษาและประกัน
คณุภาพการศกึษา 

4.94 4.88 4.94 4.88 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(4) จัดท าคู่ มื อการปฏิ บั ติ งาน /การบ ริหาร
งบประมาณให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ระเบียบที่ก าหนด 

4.81 4.94 4.94 4.94 4.94 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(5) บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และใช้แผนที่กลยุทธ์
เน้นกระบวนการบริหารจดัการแบบมีสว่นร่วม 

4.81 4.88 4.94 4.94 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(6) ปฏิบัติโดยยึดระเบียบส านักงบประมาณและ
ค านงึถึงคณุภาพเชิงปริมาณ เชิงคณุภาพ เวลา
และความคุ้มคา่ 

4.75 4.69 4.75 4.94 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(7) บรูณาการการท างานของกลุม่งานงบประมาณ
กบักลุม่งานอื่นๆ อยา่งเหมาะสม 

4.56 4.88 4.69 4.88 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(8) บริหารจดัการงบประมาณอยา่งโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ โดยวิธีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ 
เพื่อตรวจสอบและก ากบัติดตามผลการ
ปฏิบตัิงาน 

4.44 4.69 4.50 4.75 4.75 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(9) ก ากั บติ ดตามผลการด า เนิ น งานตาม
แผนปฏิบตัิการประจ าปี ครอบคลมุทัง้ในด้าน
วิชาการงบประมาณ และผลการพัฒนา
คณุภาพการจดัการศกึษา 

4.63 4.50 4.50 4.75 4.75 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(10) วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการด าเนินงานให้
ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทราบ 

4.88 4.88 4.63 4.88 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(11) น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดท า
เป็นแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
งบประมาณให้เกิดประสทิธิภาพ 

4.75 4.81 4.56 4.88 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

ภาพรวม 
 
  

4.76 4.82 4.75 4.88 4.86 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 
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ประเด็น 
ผลการประเมินเฉล่ีย /ความหมาย 

เหมาะสม 
(propriety) 

เป็นไปได้ 
(feasibility) 

สอดคล้อง 
(congruity) 

เป็นประโยชน์ 
(utility) 

พร้อมรับผิดชอบ 
(Accountability) 

2.2) แนวทางในการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

4.81 4.94 4.94 4.94 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(1) จัดท าโครงการ/แผนงานการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา เช่น การก าหนดแผนธุรกิจ โดย
ระบกุลุม่เป้าหมาย เจ้าของแหลง่ทนุระยะเวลา 
วัตถุประสงค์ที่ส่งเสริม การประกันคุณภาพ 
การศกึษาอยา่งชดัเจน 

4.81 4.94 4.94 4.88 4.94 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

     

(2) ส ารวจ วเิคราะห์ ความต้องการจ าเป็นของ
สถานศกึษาเพื่อระดมทรัพยากร 

4.94 4.88 4.88 4.94 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(3) ระบุวตัถุประสงค์ให้ชัดเจน จ าแนกประเภท
และแหลง่ทรัพยากร ระดมแบบมีสว่นร่วม  

4.75 4.81 4.94 4.94 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(4) สร้างเครือข่าย และใช้เครือขา่ยความร่วมมือใน
การระดมทรัพยากรร่วมกันด าเนินการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศกึษาจากสมาชิกเครือขา่ย 

4.69 4.56 4.69 4.81 4.69 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(5) ด าเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพื่อ
การศกึษาจากสมาชิกเครือขา่ยทางการศกึษา 

4.69 4.81 4.88 4.88 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(6) ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินงานการ
ระดมทรัพยากร การเบิกจ่ายทรัพยากร และ
ประเมินผลการด าเนินงานให้เจ้าของแหลง่ทนุ/
งบประมาณทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

4.50 4.50 4.63 4.69 4.75 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(7) เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงาน และน าผล
การประเมินมาวางแผนการก าหนดแนวทางใน
การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษาในปีตอ่ไป 

4.94 4.56 4.69 4.88 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

ภาพรวม  4.76 4.72 4.80 4.86 4.82 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนากระบวนงานการบริหารจัด
การศึกษาด้านงานวิชาการ งานบริหารบุคคล 
งานบริหารทั่วไปเกิดประสิทธิภาพ 

 
 

4.82 4.78 4.82 4.86 4.85 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 
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ประเด็น 
ผลการประเมินเฉล่ีย /ความหมาย 

เหมาะสม 
(propriety) 

เป็นไปได้ 
(feasibility) 

สอดคล้อง 
(congruity) 

เป็นประโยชน์ 
(utility) 

พร้อมรับผิดชอบ 
(Accountability) 

3.1 บริหารจัดการศึกษาด้านงานวชิาการให้
ประสบความส าเร็จ 

4.94 4.81 4.81 4.88 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(1) ก าหนดวิสยัทศัน์ และเปา้หมายการพฒันางาน
วิชาการที่ท้าทาย 

4.94 4.75 4.88 4.88 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(2) ก าหนดระบบการบริหารงานวิชาการที่ชัดเจน
เพื่ อให้บรรลุวิสัยทัศ น์ และจัดท าคู่มื อการ
บริหารงานวิชาการเพื่ อใช้ เป็ นคู่ มื อในการ
ด าเนินงาน 

4.38 4.81 4.81 4.94 4.69 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(3) ก าหนดผู้ รับผิดชอบในด้านวิชาการท่ีมีความรู้
ความสามารถ มคีวามเหมาะสม เพื่อให้การ
บริหารงานวิชาการมีประสทิธิภาพ 

4.88 4.81 4.88 4.94 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(4) จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพวิชาการอย่างเป็น
รูปธรรม และเช่ือมโยงกับการพัฒนาความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพของบคุลากร 

4.88 4.88 4.88 4.88 4.94 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(5) ด าเนินงานตามขัน้ตอน หรือระบบและกลไกในการ
ก ากบัติดตามงานตา่ง ๆ  ในสถานศกึษาตาม
ขอบเขตของงานด้านการบริหารงานวิชาการ  

4.94 4.88 4.88 4.94 5.00 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(6) เช่ือมโยงการบริหารงานวิชาการกับงานอื่น ๆ 
เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพ 

4.94 4.88 4.88 4.94 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(7) จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน เช่น 
ระบบอินเทอร์เนตไร้สาย จัดหาสื่อมัลติมี เดีย 
คอมพิวเตอร์เพื่อการสอนและการบริหารจดัการให้
เพียงพอ 

4.94 4.63 4.69 4.88 4.94 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(8) จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ ทันสมยัและเหมาะกับบริบทของ
สถานศึกษาเอง รวมถึ ง ต้ องสะอาดและ
ปลอดภยั 

4.94 4.88 4.88 4.94 5.00 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(9) ด าเนินการออกแบบหลกัสูตรให้เห็นจุดเน้น จุดเด่น 
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถานศึกษารวมถึง
นโยบายตา่ง ๆ ของต้นสงักดั 

4.44 4.19 4.63 4.63 4.63 

มากที่สดุ มาก มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 
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ประเด็น 
ผลการประเมินเฉล่ีย /ความหมาย 

เหมาะสม 
(propriety) 

เป็นไปได้ 
(feasibility) 

สอดคล้อง 
(congruity) 

เป็นประโยชน์ 
(utility) 

พร้อมรับผิดชอบ 
(Accountability) 

(10) ก ากบั ตดิตามตรวจสอบและประเมิน
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ของครูผู้สอน และ
ผลจากการจดักิจกรรม 

4.88 4.75 4.88 5.00 4.94 

มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(11) น าผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินมา
วางแผนพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการศกึษา
ด้านงานวิชาการให้ประสบความส าเร็จ 

4.69 4.63 4.69 4.69 4.69 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

ภาพรวม  4.80 4.73 4.81 4.87 4.84 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

3.2) บริหารจัดการศึกษาด้านงานบุคลากรให้ประสบ
ความส าเร็จ 

4.87 4.78 4.81 4.90 4.82 

มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(1) มีการก าหนดแผนปฏิบตัิการบริหารจดัการงาน
บคุลากรให้เหมาะสมกบัภารกิจหนว่ยงาน 
บคุคล และอตัราก าลงั รวมถึงตามระเบียบที่
สถานศกึษาก าหนด 

4.94 4.81 5.00 4.88 4.94 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(2) บริหารจัดการงานบุคลากรตามระเบียบที่
สถานศึกษาก าหนดเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศกึษา  

5.00 4.94 4.88 5.00 5.00 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(3) มอบหมายงานให้ตรงกบัหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
(Job description) และจดัคนให้เหมาะสมกบั
งาน (put the right man on the right job) 

4.88 4.63 4.88 4.94 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(4) ส่งเสริมสนบัสนุนให้โอกาสบุคลากรได้รับการ
พฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื่อง 

4.94 4.81 4.94 5.00 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(5) จดัเวทีให้บคุลากรมกีารแสดงผลงานและ
แลกเปลีย่นเรียนรู้การท างานร่วมกนัและมีสว่น
ร่วมในการพฒันาผู้ เรียน 

4.88 4.81 4.81 4.81 4.94 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(6) มีการเสริมแรง สร้างขวญั และก าลงัใจในการ
ท างานให้ถูกต้องเหมาะสม เกิดความผาสุก
และความผกูพนัในองค์กร (engagement) 

 
 

4.50 4.88 4.88 4.88 5.00 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 
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ประเด็น 
ผลการประเมินเฉล่ีย /ความหมาย 

เหมาะสม 
(propriety) 

เป็นไปได้ 
(feasibility) 

สอดคล้อง 
(congruity) 

เป็นประโยชน์ 
(utility) 

พร้อมรับผิดชอบ 
(Accountability) 

(7) มีการเสริมแรง สร้างขวญั และก าลงัใจในการ
ท างานให้ถูกต้องเหมาะสม เกิดความผาสุก
และความผกูพนัในองค์กร (engagement) 

4.88 4.75 4.88 4.94 4.94 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(8) จดัอบรมพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีการสอน โดยเป็นผู้
ชีแ้นะ (Facilitator) และเป็นผู้สร้างแรงบันดาล
ใจให้แก่ผู้ เรียน 

4.63 4.63 4.88 5.00 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(9) ก ากบัดแูล ติดตาม และตรวจสอบงานบริหาร
จดัการด้านบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง สม ่าเสมอ 

4.88 4.75 4.81 4.88 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(10) น าผลการก ากับ ติดตามและตรวจสอบมา
วางแผนพัฒนาคุณภาพการบ ริหารจัด
การศึ กษาด้ านงานบุ คลากรให้ ประสบ
ความส าเร็จ 

4.94 4.69 4.94 4.94 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

ภาพรวม  4.84 4.77 4.89 4.92 4.90 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

3.3 บริหารจัดการศึกษาด้านงานบริหารงานทั่วไปให้ประสบ
ความส าเร็จ 

4.80 4.74 4.82 4.88 4.85 

มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(1) วางแผนและออกแบบ ระบบงาน/กระบวนงาน/ 
Flowchart ธุรการ/งานบริหารทัว่ไปให้ชดัเจน 
และปฏิบตัิได้ 

4.88 4.75 4.88 4.88 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(2) จัดหาเจ้าหน้าที่ธุรการ/หรือสรรหาบุคคลจาก
ภายนอกโดยเฉพาะ มาแบ่งเบาภาระของครู 
เพื่อให้ครูได้มีเวลาในการจดัการเรียนการสอน
อยา่งเต็มที่  

4.88 4.81 4.88 4.94 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(3) จัดหาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเสริม
ประสทิธิภาพการให้บริการ 

4.94 4.88 4.88 4.94 4.94 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(4) จดัสมัมนา/พฒันาผู้ท าหน้าที่งานธุรการตาม
จงัหวะที่เหมาะสม เพื่อสง่เสริมการบริการท่ีดี 
เป็นท่ีพงึพอใจของผู้ รับบริการ 
 

3.88 4.13 4.38 4.44 4.38 
มากที่สดุ มาก มาก มาก มาก 
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ประเด็น 
ผลการประเมินเฉล่ีย /ความหมาย 

เหมาะสม 
(propriety) 

เป็นไปได้ 
(feasibility) 

สอดคล้อง 
(congruity) 

เป็นประโยชน์ 
(utility) 

พร้อมรับผิดชอบ 
(Accountability) 

(5) ก ากบัติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
อยา่งเป็นระบบ ตอ่เนื่อง สม ่าเสมอ 

4.56 4.75 4.88 4.94 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(6) น าผลการก ากบัตดิตามและผลการประเมิน
มาจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการบริหารจดั
การศกึษาด้านงานบริหารงานทัว่ไปให้
ประสบความส าเร็จ 

4.75 4.94 4.94 4.94 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

ภาพรวม  4.64 4.71 4.80 4.84 4.78 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

กลยุทธ์ที่  4 : การพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร
ทางการศึกษา ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
วิจัยและพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง 

4.94 4.81 4.94 5.00 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

4.1) การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 4.88 4.81 4.81 4.81 4.94 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(1) จัดท าข้อมูลครูและบุคลากร ส ารวจความ
ต้ องการวิ เค ราะห์ ศั กยภาพ  และจั ดท า
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทัง้ระยะยาวและ
ระยะสัน้และถ่ายทอดลงแผนพฒันารายบคุคล  

4.50 4.88 4.88 4.88 5.00 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(2) ก าหนดประเด็นการพฒันาตามความต้องการ
ของครูและบคุลากร และความขาดแคลนของ
สถานศกึษาอยา่งชดัเจนในแตล่ะปีการศกึษา 

4.88 4.75 4.88 4.94 4.94 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(3) สง่เสริมครูและบคุลากรน าความรู้ ทกัษะและ
ความสามารถที่ได้รับจากการพฒันามาใช้ในการ
ปฏิบตัิงานจริง 

4.63 4.63 4.88 5.00 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(4) เปิดโอกาสให้ได้แลกเปลีย่นเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) เพื่อการ
พฒันาผู้ เรียนและวิชาชีพ ฯลฯ 

4.88 4.75 4.81 4.88 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 
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ประเด็น 
ผลการประเมินเฉล่ีย /ความหมาย 

เหมาะสม 
(propriety) 

เป็นไปได้ 
(feasibility) 

สอดคล้อง 
(congruity) 

เป็นประโยชน์ 
(utility) 

พร้อมรับผิดชอบ 
(Accountability) 

(5) \ด าเนินการพฒันาครูและบุคลากรที่สอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็น ตรงตามแผนพัฒนา
รายบคุคล ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 

5.00 4.94 4.94 4.94 4.94 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(6) มีการจดัฝึกอบรม/สมัมนาครูและบคุลากรทางการ
ศกึษาอย่างสม ่าเสมอ และตรงตามแผนการพฒันา
รายบคุคล 

4.88 4.88 4.88 4.88 4.94 

มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(7) สร้างเครือข่ายในการร่วมกันพัฒนาระหว่าง
สถานศึกษาในระดับเดียวกัน  และระดับที่
เหนือกวา่ 

4.94 4.69 4.94 4.94 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(8) มีการก ากับติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้จริง
กบัผู้ เรียน และผลที่เกิดกบัผู้ เรียน  

4.86 4.79 4.89 4.92 4.91 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(9) มีการน าผลที่ เกิดกับผู้ เรียน มีการติดตาม
พัฒนาการ หรือความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
สม ่าเสมอ 

4.94 4.81 5.00 4.88 4.94 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(10) พัฒ นากระบวนการนิ เทศ  ก ากับติ ดตาม 
ประเมินผล ให้ค าแนะน าในการจดักระบวนการ
เรียนการสอนท่ีมีประสทิธิภาพ 

4.88 4.75 4.88 4.88 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(11) น าผลการนิเทศ ก ากับติดตามมาวางแผนการ
พฒันาคุณภาพการด าเนินงานพฒันาศกัยภาพ
ครูและบคุลากร 

4.88 4.81 4.88 4.94 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

ภาพรวม  

 

4.84 4.78 4.89 4.91 4.89 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 
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ประเด็น 
ผลการประเมินเฉล่ีย /ความหมาย 

เหมาะสม 
(propriety) 

เป็นไปได้ 
(feasibility) 

สอดคล้อง 
(congruity) 

เป็นประโยชน์ 
(utility) 

พร้อมรับผิดชอบ 
(Accountability) 

4.2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.94 4.94 4.94 4.94 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(1) สถานศกึษามีการวางแผนการปฏิบตัิงานเก่ียวกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศกบังานด้านการศกึษาให้มี
ความทนัสมยั ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลง 

4.94 4.88 4.94 4.94 5.00 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(2) สถานศกึษามีแผนการจดัซือ้จดัจ้างสิง่อ านวยความ
สะดวก และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศกึษาที่
เอือ้ตอ่การท างานร่วมกนั 

4.63 4.56 4.81 4.81 4.69 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(3) สถานศกึษามีการก าหนดแนวทาง/มาตรการป้องกนั
ความเสียหาย/แผนฉุกเฉินทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Contingency Plan) ความมั่ งคง
ปลอดภัยส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
ก าหนดสทิธิผู้ใช้งาน (Access rights) 

4.69 4.81 4.88 4.94 4.88 

มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(4) จัดหาอุปกรณ์ วสัดุเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เหมาะสม
และเพียงพอตอ่ให้ใช้งาน 

4.94 4.81 4.88 4.88 4.94 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(5) พัฒ นาบุค ลาก รให้ สาม ารถ ใช้ เทค โน โลยี
สารสนเทศ ในการท างานและการจัดการเรียนรู้ได้
อยา่งมีประสทิธิภาพคุ้มคา่ 

4.75 4.88 4.81 4.88 4.94 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(6) จัดหา/จัดให้มี /ฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้
เพี ย งพ อ ในก ารซ่ อ ม แซมอุป ก รณ์ ได้ บ้ า ง
โดยเฉพาะซอฟแวร์ หรือการพฒันาด้วยโปรแกรม
การเรียนรู้ด้วยตนเอง e-learning 

4.94 4.88 4.88 4.88 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(7) สง่เสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนบัสนุนการ
บริหารจัดการและเพิ่ ม โอกาสในการเรียน รู้ 
ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนให้มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ 

4.88 4.88 4.88 4.88 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(8) มีการก ากับติดตาม ทบทวน ปรับปรุงเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาของสถานศึกษาให้
ทนัสมยั และปลอดภยัอยูเ่สม 
 

4.75 4.88 4.94 4.88 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 
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ประเด็น 
ผลการประเมินเฉล่ีย /ความหมาย 

เหมาะสม 
(propriety) 

เป็นไปได้ 
(feasibility) 

สอดคล้อง 
(congruity) 

เป็นประโยชน์ 
(utility) 

พร้อมรับผิดชอบ 
(Accountability) 

(9) มีการรวบรวม ตรวจสอบ ประมวลผล ปรับปรุง และ
บรูณาการฐานข้อมลูสารสนเทศ ก่อนท าการจดัเก็บ
ให้มีความถกูต้องเพื่อประโยชน์ในการวดัผล 
ประเมินผล และการประกนัคณุภาพการศกึษา 

4.83 4.84 4.88 4.89 4.87 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

ภาพรวม 
  

4.81 4.82 4.87 4.88 4.86 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

4.3) การด าเนินการด้านการวิจัยและการพัฒนา 4.00 4.75 4.19 4.94 4.94 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(1) สถานศกึษาก าหนดให้มีการท าโครงการวิจยัที่ตอบ
โจทย์การแก้ปัญหา หรือการพัฒนาสถานศึกษา
ร่วมกนัอยา่งน้อยภาคเรียนละ 1 หนึง่เร่ือง 

4.69 4.44 4.94 4.94 4.94 
มากที่สดุ มาก มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(2) สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัประโยชน์ของการ
วิจยัเพื่อพฒันาผู้ เรียน 

4.69 4.81 4.94 4.88 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(3) ให้ความรู้ หรือเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้รับ
ความรู้เก่ียวกบัการวิจยั 

4.69 4.44 4.94 4.94 4.94 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(4) สง่เสริมให้ครูท าวิจัยในชัน้เรียน และน าการวิจัย
เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพผู้ เรียน และ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนของครู  

4.69 4.94 4.94 5.00 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(5) ควรมีการมอบหมาย/ก าหนดให้มีบุคลากร
รับผิดชอบด้านงานวิจยัเป็นการเฉพาะ 

4.69 4.63 4.94 4.94 4.88 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(6) ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน เพื่ อพัฒนาผู้ เรียนให้มี
ความคุ้นเคยและสามารถใช้กระบวนการวิจัยใน
การพฒันางานตอ่ไป 

4.56 4.63 4.81 4.81 4.75 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(7) ติดตามผลงานวิจัยนัน้และน ามาปรับใช้กับ
กรณีศกึษาอื่น ๆ 

4.75 4.63 4.88 5.00 4.75 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 
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ประเด็น 
ผลการประเมินเฉล่ีย /ความหมาย 

เหมาะสม 
(propriety) 

เป็นไปได้ 
(feasibility) 

สอดคล้อง 
(congruity) 

เป็นประโยชน์ 
(utility) 

พร้อมรับผิดชอบ 
(Accountability) 

(8) ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามควบคุมและบริหาร
จดัการตามแผนการปฏิบตัิงานและการท าวิจยัใน
ชัน้เรียนทัง้ระดบับคุคลและระดบัสถานศกึษา 

4.75 4.69 4.94 4.88 4.81 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

(9) ผู้ บริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีการ
สะท้อนคิด (Reflection) หรือการกระท า AAR (After 
Action Review) เก่ียวกับสิ่งที่เกิดขึน้จากขัน้ตอน
ตา่ง ๆ  หลงัจากเสร็จสิน้จากการปฏิบตัิงาน 

4.60 4.69 4.82 4.92 4.85 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 

ภาพรวม  4.67 4.65 4.90 4.92 4.84 
มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ มากที่สดุ 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล เพ็ญนภา  แก้วเขียว 
วัน เดือน ปี เกิด 9 กมุภาพนัธ์  2512 
สถานที่เกิด บรีุรัมย์ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2534 การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) สาขาการวดัผลการศกึษา  

จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
พ.ศ. 2541 การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาการวดัผลการศกึษ  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  
พ.ศ. 2562 ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต (ปร.ด.)   
สาขาการวิจยัและพฒันาศกัยภาพมนษุย์   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 118/9 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู  
กรุงเทพมหานคร 10240   
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