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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคใต้ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการนาผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคใต้ 3) เพื่อประเมิน
รูปแบบการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก
ในภาคใต้
วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้ คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความ
ต้องการในการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการนาผลการประกัน
คุณ ภาพการศึก ษาไปใช้ ในการพั ฒ นาคุณ ภาพของสถานศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานขนาดเล็ ก ในภาคใต้ ขั้ นตอนที่ 3
การประเมินรูปแบบ ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้รูปแบบในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก และขั้นตอนที่ 5
การปรับปรุงและเผยแพร่รูปแบบ โดยผลการวิจัยพบว่า
1. การนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็กในภาคใต้ ภาพรวมมีระดับการนาไปใช้ในปัจจุบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดาเนินการที่เป็นเลิศอยู่ใน
ระดั บ ปานกลาง และความต้ อ งการน าผลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไปใช้ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคใต้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดาเนินการที่เ ป็นเลิศอยู่ในระดับมาก
ที่สุด อีกทั้งการนาผลการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศทั้ง 7 หมวด ยังไม่เห็นเชิงประจักษ์ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เป็น
เพราะโรงเรียนได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นแนวทางสาคัญ
2. รูปแบบการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็กในภาคใต้ ได้มีแนวคิดและค่านิยมหลักของรูปแบบ คือ 1) การบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
2) การบริหารบนฐานของข้อมูลและสารสนเทศ 3) การตัดสินใจทางการบริหารตามผลการประเมิน 4) การ
รายงานผลลัพธ์การดาเนินงาน 5) การพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ 6) การสร้างภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา ส่ ว นกลไกและกระบวนการบริห ารของรูปแบบ ประกอบด้ว ยขั้ นตอนในการบริห ารจัดการ
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สถานศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีระบบเป็น 3 ขั้นตอน คือ ปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และ
ผลผลิต (Output) พร้อมกับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติที่เป็น
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ได้ ให้ความเห็นว่าองค์ประกอบทั้ง 10 องค์ประกอบของรูปแบบมี
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ พร้อมกับรูปแบบได้มีประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก
คาสาคัญ : การพัฒนารูปแบบ, การน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ , การพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก

Abstract
This study is a research and development project which aims are 1) to study the
current situations and needs of an educational quality assurance implementation for the small
schools quality improvement in southern Thailand. 2) to develop a model of using the results
from educational quality assurance to improve the quality of small educational schools in
southern Thailand. 3) to assess a model of using the results from educational quality
assurance to improve the quality of small educational schools in southern Thailand.
The research methodology consists of 5 steps as follows:
Step 1: Study the current situations and needs of an educational quality assurance
implementation for the small schools quality improvement in southern Thailand. Step 2:
Develop a model of using the results from educational quality assurance to improve the
quality of small educational schools in southern Thailand. Step 3: Assess the model. Step 4:
Test the model in a small school and compare with another one which doesn’t use the
model by Pretest-Posttest Equivalent Groups Design. Step 5: Improve and Diffuse the model.
The results of the study found that
1. Overall, the current level of an educational quality assurance implementation for
excellent performance was moderate. And the demanding level of an educational quality
assurance implementation was excellent. Moreover, an educational quality assurance
implementation for excellent performance of all 7 categories was not clearly showed because
the schools followed the developing plan and the annual action plan framework.
2. The main concepts and values of a model were: 1) management towards
excellence; 2) management based on information and technology; 3) Making decisions based
on the assessment results; 4) Operation report; 5) Continually school development and; 6)
Creating a school image. The administrative processes of a model consist of 3 steps in the
management of educational institutions according to the concept of system theory: input,
process and output together with feedback, which most experts, connoisseurs and
practitioners who involved in small schools agreed that the 10 elements of the model are
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appropriate and possible, and it has been effective in improving the quality of school
management.
Keyword : The Development of Model, Using the Results from Educational Quality Assurance,
The Quality Improvement of Small Basic Educational Schools
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
หลักการสาคัญของการจัดการศึกษาโดยทั่วไป มี ความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้สาเร็จ
การศึ กษาอย่า งมี คุณ ภาพ มีป ระสิ ท ธิภ าพ เต็ม ตามศั กยภาพของแต่ ล ะคน สามารถร่ ว มพัฒ นาสั ง คมอย่ า ง
สร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นผู้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ และปรับตัวได้ทันกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ในสภาพความเป็นจริงพบว่า การจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยที่ผ่ า นมาประสบผลส าเร็ จ เป็ นที่น่ าพอใจไม่ม ากนั ก ในขณะที่ มี ปัญ หาหลายประการสะสมอยู่
กล่าวคือ ยังไม่สามารถจัดการศึกษาได้ทั่วถึงและครอบคลุม อีกทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้จบ
การศึกษาในแต่ละระดับยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สั งคมตามกระแสโลกาภิ วัต น์ คุ ณภาพการจั ด การศึ กษาในด้ านการพัฒ นาอาคารสถานที่ อุ ปกรณ์ครุ ภัณ ฑ์
บุคลากรทางการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่เป็นที่
พึงพอใจ อีกทั้งมีความแตกต่างกันมากในมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษา ทาให้ผู้ปกครองเกิดค่านิยมใน
การส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง (ประกอบ คุณารักษ์ และคณะ, 2543 : 53)
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กาหนดเป้า ประสงค์ของการจัดการศึกษาว่า ให้ มุ่งการจัดการศึกษาที่เป็นเลิ ศ ให้
ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยการทาให้โรงเรียนมีคุณภาพ การเรียนการสอนมี คุณภาพ
ห้องเรียนมีคุณภาพ และผลการศึกษาของผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานสูงในระดับสากลภายในปี พ.ศ. 2560
การจั ด การในเรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ได้ มี ก ารระบุ ไ ว้ อ ย่ า งชั ด เจนในพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยกาหนดจุดหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ต้ องมุ่งเน้นคุณภาพ
มาตรฐาน ไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ว่าการประกันคุณภาพการศึกษาต้อง
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งการประกันคุณภาพ
การศึกษาได้เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนทั้งใน
และนอกสถานศึกษา โดยการดาเนินการต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมและการกระจายอานาจให้ทุกฝ่ายได้เข้ามา
กาหนดนโยบาย วางแผน กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน ได้ร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงให้
สถานศึกษามีคุณภาพตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งกระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามวงจรการบริหาร PDCA จนกลายเป็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิตการทางาน
ของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา แต่ความจริงที่ปรากฏพบว่าการประกันคุณภาพการศึกษาและกระบวนการบริหาร
ได้แยกส่วนกันปฏิบัติ และนอกจากนี้กระบวนการขั้นตอนของการประกันคุณภาพที่มีอยู่ 3 ขั้นตอน คือ การ
ควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพนั้น ส่วนใหญ่จะนามาใช้ในส่วนของการประเมินคุณภาพเท่านั้น
และใช้อย่างไม่จริงจัง หลังจากประเมินแล้วก็จะนามาเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report : SAR) โดยการเขียนนี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคลากรและความต้องการของผู้บริหารหรือ
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ผู้เกี่ยวข้องทั้งเจตนาและไม่เจตนา จึงไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของสถานศึกษาเพียงพอ นอกจากนี้ก็ไม่นาผล
การประเมินโดยเฉพาะในประเด็นที่บกพร่องไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งปรัชญาของการประเมิน คือ การ
พัฒ นา เมื่อ ไม่น าผลการประกั น คุ ณภาพไปพัฒ นาสถานศึก ษาหรือ นาไปใช้ น้ อยกว่า ที่ควรแล้ ว ก็ถื อว่า การ
ดาเนิ น งานในขั้น ตอนอื่น ๆ เป็ น การสู ญเปล่ ามาก จึงอาจกล่ าวได้ว่า ในทางปฏิบัติแล้ ว การประกันคุณภาพ
การศึกษาไม่ได้เป็น ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการตามที่ กฎหมายกาหนดไว้ ปัญหาของระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก จึงต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม มิฉะนั้นจะส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียน และคุณภาพของสถานศึกษา รวมทั้งความมั่นใจของสังคมต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา
อีกด้วย
การพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพจาเป็นต้องใช้ผลการประเมิน (Evaluation Utilization) ให้เป็น
กระบวนการขับเคลื่อนในการทางาน โดยต้องนาผลหรือสารสนเทศที่ได้จากการประเมินมาประกอบกับการ
วางแผนเพื่อให้ เกิดการเปลี่ ย นแปลงของนโยบายหรือการปฏิบัติงาน และช่ว ยในการตัดสิ นใจของผู้บริห าร
เกี่ยวกับการวางแผนและดาเนินงาน ก่อให้เกิดวงจรการทางานเชิงคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง (ศิริวัฒน์ วรนาม,
2540 : 135) เป้าหมายสาคัญของการประเมิน คือ การได้สารสนเทศสาหรับนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมิน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550 : 151) ดังนั้นในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ที่จะทาให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรนาผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ ในการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดาเนินการจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น (Castetter, 1992 : 3) ซึ่งการพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถเป็นแบบอย่าง
ที่มีคุณภาพ งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมายการจัดการศึกษา ตามแนวปฏิรูปการศึกษาและมาตรฐานการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศได้นั้น สถานศึกษาทุ กแห่งจาเป็นต้องเรียนรู้ถึงเทคนิค
การบริหารจัดการคุณภาพสมัยใหม่โดยเฉพาะเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดาเนินการที่เป็นเลิศ การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง และแนวคิดการบริหารจัดการในสถานศึกษาแบบร่วมคิดร่วมทา จะเป็นนวัตกรรมทางการบริหาร
การศึกษาที่ควรได้รับการประยุกต์ใช้เพื่อช่วยทาให้ คุณภาพของสถานศึกษาได้มาตรฐาน มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิผล อันจะทาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความมั่นใจต่อคุณภาพของสถานศึกษาสูงขึ้น
ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็กในภาคใต้จึงมีความจาเป็นต้องดาเนินการเป็นอย่างยิ่ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคใต้
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคใต้
3. เพื่อประเมิน รู ป แบบการน าผลการประกั นคุณภาพการศึก ษาไปใช้ในการพัฒ นาคุณภาพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคใต้
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ตัวแปร รูปแบบการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคใต้ โดยมีองค์ประกอบที่เป็นสาระสาคัญ 10 ประการ คือ 1) ชื่อรูปแบบ 2) หลักการ
และเหตุผล 3) วัตถุประสงค์ 4) หลักการ แนวคิด และข้อมูลที่นามาใช้ในการออกแบบรูปแบบ 5) แนวคิดและ
ค่านิยมหลักของรูปแบบ 6) นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในรูปแบบ 7) กลไกและกระบวนการบริหารของรูปแบบ 8)
แนวทางการดาเนินงานของรูปแบบ 9) เงื่อนไขและข้อจากัดของรูปแบบ 10) แนวทางการนารูปแบบไปใช้
2. เนื้อหา ผู้วิจัยใช้เนื้อหาสาระ ประกอบด้วย 1) การพัฒนารูปแบบ 2) เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการที่เป็นเลิศ 3) การบริหารการเปลี่ยนแปลง และ 4) การบริหารจัดการในสถานศึกษาแบบร่วมคิด
ร่วมทา
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อการพัฒนารูปแบบการนา
ผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคใต้ ทั้งนี้
จะทาให้สามารถค้นพบรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับจัดระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็กที่จะนาไปสู่การใช้และการปฏิบั ติจริงในสถานศึกษาในโอกาสต่อไป โดยมีวิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย
5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยการดาเนินการ
2
ขั้นตอนย่อย คือ 1.1) การวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ทาเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณียเ์ พื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้ 1.2)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได้ทาการเลือกสถานศึกษาขนาดเล็กจากต่างเขตพื้นที่การศึกษา
ในภาคใต้ จานวน 3 โรงเรียน โดยกาหนดให้เป็นโรงเรียนประถมศึกษา 2 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษา 1
โรงเรียน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย การดาเนินการ 3 ขั้นตอนย่อย คือ2.1) การศึกษา
เอกสาร โดยการศึ ก ษาเอกสารต่ า ง ๆ ทั้ ง เอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ ภ าษาไทยและภาษาอั ง กฤษ รวมถึ ง เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารคุณภาพในลักษณะต่าง ๆ 2.2) การสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-Depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของรูปแบบการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานขนาดเล็ก 2.3) ยกร่างรูปแบบการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคใต้
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาขั้น พื้น ฐานขนาดเล็ กในภาคใต้ ซึ่งประกอบด้ว ยการดาเนินการ 3 ขั้น ตอนย่อย คือ 3.1) การ
สอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 3.2) การสัมมนาอิง
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) 3.3) การสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติ (Focus Group Interview)
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ขั้น ตอนที่ 4 การทดลองใช้รู ป แบบ โดยประสานกับเขตพื้นที่ การศึ กษาและสถานศึก ษาในจังหวั ด
นครศรีธรรมราช เพื่อสรรหาสถานศึกษาขนาดเล็กสาหรับการทดลองใช้รูปแบบการนาผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคใต้ จานวน 2 โรงเรียน ซึ่งได้
กาหนดให้เป็นโรงเรียนที่ทดลองใช้รูปแบบและโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้รูปแบบ โดยออกแบบการวิจัย จะเป็นแบบ
Pretest-Posttest Equivalent Groups Design
ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงและเผยแพร่รูปแบบ ทาการสนทนากลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูหลัง
ทดลองใช้รูปแบบเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
และข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงรูปแบบ เสร็จแล้วได้ทาการเผยแพร่รูปแบบโดยนาเสนอเป็นบทความทาง
วิชาการในงานครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 9 : ชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพสู่มิติใหม่การศึกษาไทย 4.0 ณ คณะ
ครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราชและท้ า ยสุ ด ได้ น าเสนอรายงานการวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ต่ อ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคใต้
1.1 การนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็กในภาคใต้เชิงปริมาณ พบว่าภาพรวมมีระดับการนาไปใช้ในปัจจุบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
ดาเนินการที่เป็นเลิศอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายหมวดเกือบทุกหมวดมีระดับการนาไปใช้อยู่
ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน ยกเว้นหมวดการนาองค์กรระดับการนาไปใช้อยู่ในระดับน้อย หากเมื่อพิจารณา
ความต้องการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก
ในภาคใต้ ต ามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อดาเนินการที่เป็นเลิ ศ ภาพรวมจะอยู่ในระดับ มากที่สุ ด และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดเป็นรายหมวด ทุกหมวดจะมีระดับความต้องการนาไปใช้อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน
1.2 การนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็กในภาคใต้เชิงคุณภาพ พบว่าการนาผลการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศทั้ง 7 หมวด ยังไม่เห็นเชิง
ประจั กษ์ได้ชัดเจน เพราะโรงเรี ยนได้จั ดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในเป็นหลักสาคัญ แต่หากจะจัดระบบการบริหารจัดการของ
โรงเรี ย นตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึก ษาเพื่ อการด าเนิ น การที่ เ ป็ น เลิ ศ ผู้ อ านวยการให้ ค วามเห็ น ว่ าสามารถ
ดาเนินการได้โดยต้องวิเคราะห์ว่ามาตรฐานและตั วบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในว่ามีความสอดคล้องกับ
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศทั้ง 7 หมวดอย่างไรบ้าง เป็นเรื่องที่ดีมากโดยจะเป็น
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพศึกษาให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิผลในการพัฒนาสถานศึกษาสูงขึ้น
2. การพัฒนารูปแบบการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคใต้
2.1 ผลการศึกษาเอกสาร โดยการศึกษาเอกสารต่างๆ พบว่ามีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่สาคัญ
ของรูปแบบการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานขนาด
เล็กในภาคใต้ที่สาคัญ ได้แก่ การพัฒนารูปแบบ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา บริบทของสถานศึกษาขนาด
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เล็ ก เกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่ อการดาเนิ นการที่เป็ นเลิ ศ ปี 2016-2018 (Education Criteria for
Performance Excellence ; EdPEx) การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริ หารจัดการสถานศึกษาแบบร่วม
คิดร่วมทา
2.2 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารคุณภาพและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก พบว่า รูปแบบการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคใต้ มีความเหมาะสม เป็นไปได้ สอดคล้อง และ
เป็นประโยชน์ต่อการนาเอาไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก โดยรูปแบบนั้นจะมีองค์ประกอบ
ที่เป็นสาระสาคัญ 10 ประการ คือ 1) ชื่อรูปแบบ 2) หลักการและเหตุผล 3) วัตถุประสงค์ 4) หลักการ แนวคิด
และข้อมูลที่นามาใช้ในการออกแบบรูปแบบ 5) แนวคิดและค่านิยมหลักของรูปแบบ 6) นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ใน
รูปแบบ 7) กลไกและกระบวนการบริหารของรูปแบบ 8) แนวทางการดาเนินงานของรูปแบบ 9) เงื่อนไขและ
ข้อจากัดของรูปแบบ 10) แนวทางการนารูปแบบไปใช้
2.3 ผลการพัฒนารูปแบบการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคใต้
รูปแบบการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็กในภาคใต้ ได้มีแนวคิดและค่านิยมหลักของรูปแบบ คือ 1) การบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
2) การบริหารบนฐานของข้อมูลและสารสนเทศ 3) การตัดสินใจทางการบริหารตามผลการประเมิน 4) การ
รายงานผลลัพธ์การดาเนินงาน 5) การพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ 6) การสร้างภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยกลไกและกระบวนการบริหารของรูปแบบในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวคิด
ทฤษฎีระบบเป็น 3 ขั้นตอน คือ ปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) พร้อมกับ
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ของรูปแบบ ซึง่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปัจจัยนาเข้า (Input) ซึ่งเป็นสารสนเทศจากการประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 1. ผลการ
ประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โดยสถานศึกษาต้องบริหารจัดการให้สถานศึกษามีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานที่สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากาหนด 2. ผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยสถานศึกษาต้องบริหารจัดการให้สถานศึกษามีคุณภาพใน 4 มาตรฐาน คือ 1) คุณภาพผู้เรียน
2) กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา 3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ
4) ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 3.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประกัน คุณภาพการศึกษาใน
4 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) ลักษณะบริบทของสถานศึกษา 2) ความน่าเชื่อถือของผลการประเมิน 3) ศักยภาพของ
บุคลากรในสถานศึกษา และ 4) การกากับติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด
กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย ประกอบด้วย 1. การนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้
คือ 1) การทาให้เกิดความกระจ่างในผลการประเมิน 2) การทบทวนและออกแบบระบบ 3) การดาเนินการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง และ 4) การติดตาม ประเมินผลความก้าวหน้า 2. การพัฒนาสถานศึกษาตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศใน 7 หมวด คือ 1) การนาองค์การ 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3)
การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นครูและ
บุคลากร 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์ 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงใน 3 ระยะ คือ
1) การเตรียมการเปลี่ยนแปลง 2) การจัดการการเปลี่ยนแปลง และ 3) การเสริมแรงการเปลี่ยนแปลง
4. การบริหารจัดการในสถานศึกษาแบบร่วมคิดร่วมทา คือ 1) การกาหนดเป้าหมายและวิเคราะห์ปัญหา
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2) การกาหนดนโยบาย 3) การวางแผน 4) การกาหนดงบประมาณ 5) การนาแผนไปปฏิบัติ และ 6) การ
ประเมินผล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่กาหนดไว้
ผลผลิต (Output) เป็นคุณภาพของสถานศึกษาขนาดเล็กใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ผลการจัด
การศึกษา 2) การบริหารจัดการศึกษา 3) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ 4) การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ (Feedback) ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล และสารสนเทศส าหรั บ ใช้ ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษาในรอบปีการศึกษาต่อๆไป โดยสรุปได้มีลักษณะตามแผนภาพ

3. ผลการประเมิน รูปแบบการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคใต้
3.1 ผลจากการสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ เชี่ ย วชาญด้ านการประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน เห็นด้วยกับการคงไว้ขององค์ประกอบทั้ง 10 องค์ประกอบของ
ร่างรูปแบบการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็กในภาคใต้ไว้ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าทุกองค์ประกอบมีความเหมาะสม แต่ควรมีการ
ปรับปรุงในรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
3.2 ผลจากการสั ม มนาอิง ผู้ ทรงคุณวุฒิ และผู้ เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ผู้ ทรงคุณวุฒิ และ
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ เห็นว่ารายละเอียดขององค์ประกอบทั้ง 10 องค์ประกอบของร่างรูปแบบการนาผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒ นาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ กในภาคใต้มีความ
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เหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ แนวคิด หลักการ และข้อมูลที่นามาใช้ในการออกแบบ
รูปแบบ และแนวทางการนารูปแบบไปใช้ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้ความเห็นว่ามีความเหมาะสม
และความเป็นไปได้
3.3 ผลจากการสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติ (Focus Group Interview) ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็กทุกคน เห็นว่าร่างรูปแบบการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคใต้ ทุกองค์ประกอบมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
4. ผลการทดลองใช้รูปแบบการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคใต้
4.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจากผู้บริหาร ครู
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-6 ก่อนการทดลองใช้รูปแบบของ
โรงเรียนที่นารูปแบบไปทดลองใช้และโรงเรียนที่ไม่ได้นารูปแบบไปทดลองใช้ ไม่แตกต่างกัน
4.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจากผู้บริหาร ครู
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-6 ของโรงเรียนที่นารูปแบบไป
ทดลองใช้ หลังทดลองใช้รูปแบบสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจากผู้บริหาร ครู
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-6 หลังการทดลองใช้รูปแบบของ
โรงเรียนที่นารูปแบบไปทดลองใช้ สูงกว่าโรงเรียนที่ไม่ได้นารูปแบบไปทดลองใช้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 พร้อมข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้ยืนยันประสิทธิผลของรูปแบบ
5. ผลการปรับปรุงและเผยแพร่รูปแบบ
5.1 จากผลการสนทนากลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูหลังทดลองใช้รูปแบบมีความคิดเห็น
สอดคล้ อ งกั น ว่ า รู ป แบบมี ค วามเหมาะสมดี แ ล้ ว ท าให้ ส ถานศึ ก ษามี แ นวทางในการยกระดั บ คุ ณ ภาพของ
สถานศึกษาโดยได้จัดทาเป็นแผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อบรรลุตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิสัยทัศน์
ของสถานศึกษาโดยอาศัยผลการประกันคุณภาพการศึกษา
5.2 ผลการเผยแพร่รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนและโดยการนาเสนอบทความทางวิชาการใน
งานครุศาสตร์วิชาการครั้งที่ 9 ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครู ให้
การยอมรับ ชื่นชม ประสงค์จะน ารูปแบบไปใช้ในพัฒ นาคุณภาพสถานศึกษาของตนเอง เห็นว่ารูปแบบที่ได้
พัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาที่ทาให้ผลการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นองค์ประกอบ
สาคัญสาหรับการบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้
เป็นอย่างดีทั้งนี้คณะกรรมการบริหารงานวิจัยของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้
ปรับแก้กลไกและกระบวนการบริหารของรูปแบบให้มีความสมบูรณ์ทางวิชาการมากขึ้น
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อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิจั ย ที่พบว่ า การน าผลการประกัน คุณภาพการศึกษาไปใช้ ในการพัฒ นาคุณภาพของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคใต้ ภาพรวมมีระดับการนาไปใช้ในปัจจุบันตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อดาเนินการที่เป็นเลิศอยู่ในระดับปานกลาง และความต้องการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในภาคใต้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดาเนินการที่เป็น
เลิศอยู่ในระดับมากที่สุด อีกทั้งการนาผลการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศทั้ง 7 หมวด ยังไม่เห็นเชิงประจักษ์ได้
อย่างชัดเจน ทั้งนี้เป็นเพราะโรงเรียนได้จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นแนวทางสาคัญ ทั้งนี้ผลการวิจัยที่เกิดขึ้นยังมี
ความใกล้เคียงกับผลการวิจัยของอัญชลี ประกายเกียรติ (2553) ที่ได้พบว่าสภาพปัจจุบันของการบริหารคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เมื่อเทียบเทียงกับข้อกาหนด
ของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศของบัลดริจ มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุก
องค์ประกอบ ทั้งๆที่การวิจัยเรื่องนี้ได้ศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Atria (2000) ซึ่งผลการศึกษาวิจัยได้พบว่า ครูมีทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการในการจัดทาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาและแผนพัฒนาของมลรัฐอิลลินอยซ์ และงานวิจัยของ Dale (2003) ที่ได้พบว่า โรงเรียนรับรู้
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศทั้ง 7 องค์ประกอบว่า เป็นสิ่งสาคัญที่จะต้องทาให้โรงเรียนค้นพบ
จุดเริ่มต้นในการพัฒนาตามโปรแกรมของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศอย่างเหมาะสม
2. รูปแบบการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็กในภาคใต้ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปฏิบัติที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก
ส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่าองค์ประกอบทั้ง 10 องค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสม และความเป็นไปได้
พร้อมกับรูปแบบได้มีประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้เป็นเพราะการ
พัฒนารูปแบบในครั้งนี้มีกระบวนการและวิธีการในการพัฒนาตามหลักการของการพัฒนารูปแบบตามแนวคิด
ของ ธีระ รุญเจริญ (2550), สมาน อัศวภูมิ (2557), Lave and March, (1993), Keeves,(2008) และ Joyce
and Calhoun (2010) โดยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิชัย เจริญพิวัฒพงษ์ (2552) ที่ได้พบว่าระบบ
ประกันภายในตามแนวคิดการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ ได้มีอยู่ 5 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านปัจจัย
นาเข้า 2) ด้านกระบวนการ 3) ด้านปัจจัยส่งออก 4) ด้านข้อมูลย้อนกลับ และ 5) ด้านสภาพแวดล้อมของ
ระบบ ทั้งนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของนครชัย ชาญอุไร (2554) ที่พบว่ารูปแบบการใช้ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นเชิงระบบ ได้แก่ 1) ปัจจัยนาเข้า 2) ด้าน
กระบวนการ และ 3) ด้านผลลัพธ์ ซึ่งรูปแบบการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ กนี้ มี ความตรงแบบอิง ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ และผลการประเมินคุณ ภาพภายนอกหลั งการใช้ รูปแบบทั้ง 2
โรงเรียนในระดับปฐมวัยและประถมศึกษามีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรียนระดับคุณภาพดีของ สมศ. อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ka-ho Mok
(2002) ที่ได้นาเสนอรูปแบบความเป็นเลิศสาหรับสถานศึกษา (School Excellence Model : SEM)
ประกอบด้วย 2 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน คือ กลุ่มสนับสนุน และกลุ่มผลลัพธ์ และเป็นไปตามงานวิจัยของ Preskill
and Caracalli (2003) ที่ได้พบว่ากลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมิน คือ การวางแผนการใช้ผลการประเมิน
ก่อนการประเมิน การกาหนดความต้องการใช้ผลการประเมินของผู้ใช้ การออกแบบการประเมินที่ใช้ทุนน้อย
การมีส่วนร่วมในการประเมินของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลการประเมินตรงตามความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
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การรายงานผลการประเมินที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hawk (2004) ที่ได้พบว่าแนวคิด
ต่างๆ ของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสามารถช่วยให้โรงเรียนสามารถพัฒนาวิสัยทัศน์องค์การ
แผนกลยุทธ์ และการวัดประเมินผล อีกทั้งผลการวิจัยพบว่าโรงเรียนมีการพัฒนาในทางบวกของทุกองค์ประกอบ
ของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
สาหรับหน่วยงานกาหนดนโยบาย
1. สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ควรร่วมมือกันพัฒนา E-Learning เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารสถานศึกษาแบบร่วมคิดร่วมทา
ภาวะผู้นาการเปลี่ย นแปลง (Transformational Leadership) และภาวะผู้ นาแบบกระจายความเป็นผู้นา
(Distributed Leadership) เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสามารถศึกษาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้
2. สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ควรร่วมมือกันพัฒนาระบบในการนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ให้อยู่ในระบบ online ที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ประเมินภายนอก
สามารถศึกษาและเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาได้
3. สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ควรร่วมมือกันพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา (MIS ) โดยการนาเอา
มาตรฐานและประเด็นการพิจารณาของการประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นฐานในการพัฒนาระบบ ทั้งนี้เพื่อหนุน
เสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สามารถทางานในระบบ Online ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถค้นหา และใช้ข้อมูลได้ทันที
4. สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ควรนาเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีมาตรฐานและประเด็น
การพิจารณาเป็นไปตามองค์ประกอบของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ ซึ่งจะทาให้ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาและระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาบูรณาการเป็นแนวทางเดียวกัน
สาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ในการนารูปแบบไปใช้ควรดาเนินการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 จะมีความเหมาะสมมากที่สุดในการ
ปฏิบัติ จะทาให้บุคลากรในสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติจะได้เห็นพัฒนาการของการทางานอย่างเป็นระบบ ที่เป็น
การทางานเหมื อ นปกติทุ กวั น ในการปฏิ บั ติ ราชการ และจะทาให้ ระบบการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาของ
สถานศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นาได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึ้ น ในทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา ซึ่ ง ก่ อ นน ารู ป แบบไปใช้ ต้ อ งศึ ก ษา
รายละเอียดของรูปแบบให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความตระหนัก เห็นคุณค่ า มี
ทัศนคติที่ดีต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ควรดาเนินการบริหารจัดการและบูรณาการให้สารสนเทศที่เป็นผลจากการประกันคุณภาพภายนอก
และภายในของสถานศึกษาได้ถูกนาไปใช้ในจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
กลไกและกระบวนการบริหารของรูปแบบ ซึ่งจะทาให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถส่งผลกระทบ
ต่อทิศทางการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมบรรลุวิสัยทัศน์และสามารถสร้างเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาได้ในที่สุด
Vol.9 No.2 July-December 2017

The Development of Model Using the Results from Educational Quality Assurance to
Improve the Quality of Small Basic Educational Schools in Southern Thailand

12

ข้อแสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. การพัฒนารูปแบบการนาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดกลางและขนาดใหญ่
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของสถานศึกษา (MIS ) ตามมาตรฐานและประเด็น
การพิจารณาสาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถบริหารจัดการ
และรายงานคุณภาพของสถานศึกษาในระบบ Online ที่สามารถค้นหา ใช้ข้อมูลได้ทันที โดยนาเอามาตรฐาน
และประเด็นการพิจารณาของการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
3. การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความมี
เอกลักษณ์ของตนเอง
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