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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ผ้ ูวิจัยได้ กาหนดขั้นตอนการทดลองเป็ น 3 ขั้นตอน ตอนที่ 1 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างในตอนที่ 1 ได้ แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูท่รี ับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 394 โรงเรียน ตอนที่ 2 เพื่อสร้ างและพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้ นฐานด้ วยวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลุ่มตั วอย่ าง ได้ แก่ ผู้เชี่ ยวชาญ จานวน 21 ท่าน และตอนที่ 3 เพื่อประเมิ น
สถานศึกษาตามรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ สถานศึกษา
ที่มีแนวปฏิบัติท่ดี ี (Best Practice) และสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกไม่ผ่านการประเมิน จานวน 6 โรงเรียน การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ใช้ การวิเคราะห์เอกสาร แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมู ลเชิงปริมาณใช้ สถิติ บรรยาย ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ ข้ อมูลเชิงคุณภาพใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่เหมาะสมประกอบด้ วย
8 องค์ประกอบ ได้ แก่ 1) การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ 2) การกาหนดรายละเอียดของตัวชี้วัดผลดาเนินงาน 3) การจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 4) การจัดการความเสี่ยง 5) การวัดและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 6) การใช้ ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 7) การรักษาปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 8) การให้ รางวัลตอบแทน ผลการประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้ วยวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พบว่ า โครงสร้ างขององค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อย
ด้ านความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความชัดเจน ความง่ ายต่ อการนาไปใช้ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สดุ และผลการประเมินสถานศึกษาตาม
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พบว่ า สถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติท่ดี ี (Best
Practice) และกลุ่มสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกไม่ ผ่านการประเมิน มีคุณภาพในการดาเนินงานตามโครงสร้ างรูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินตามผลสะท้ อนด้ านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และด้ านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
Abstract
This research study was set up into three stages. Stage 1 studied states and problems of quality assurance in basic education
institutions. The samples were 394 school administrators and teachers responsible for quality assurance within the institutions under
the Office of the Basic Education Commission. Stage 2 constructed and developed a model of quality assurance within basic
education institutions by means of performance management, including 21 experts. Stage 3 evaluated schools according to the
model of quality assurance in basic education institutions by means of performance management, with six of the best practice
schools and ones with failed appraisals. The data was collected by an analysis of the query documents and questionnaires. The

115

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2018; 11(3)

quantitative data was analysed by using descriptive statistics: frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, median,
interquartile range and qualitative data were analysed using content analysis.
The research found that the basic quality assurance model within basic education institutions with the appropriate management
approach consisted of eight components: 1. Organizational Planning; 2. Determining the details of performance indicators; 3.
Quality Management Development; 4. Risk Management; 5. Measurement and Quality Monitoring; 6. Effective use of information;
7. Maintain and improve the quality of education continuously; and 8. Reward. According to the results, it was found that the
structure of the composition was the most appropriate. When considering sub-components of suitability, possibility, clarity, ease of
use, they were at High to Very High levels. In terms of evaluation results of the institutions through the model of quality assurance
in the basic education institutions by means of performance management, it was revealed that the best practice groups and those
with failed appraisals had the quality in implementation of the basic structure on quality assurance in basic education institutions by
means of results-based management. The results of the evaluation on the quality of learners according to the learning standards
overall were at a high level.
Keywords: Development of Quality Assurance Model, Results-Based Management,
Internal Quality Assurance of Basic Education Institutions

บทนา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีเป้ าหมายสาคัญอยู่ท่ีการพัฒนาคน โดยมีความเชื่อว่ า บุคคลมีศักยภาพที่จะเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ ตลอดชีวิต ดังที่ได้ กล่าวไว้ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในหมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 เป้ าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ได้ ม่งุ เน้ นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการ
เรียนรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นกลไกสาคัญในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ในหมวดที่ 1 มาตรา 6 ได้ ระบุว่า การจัดการ
ศึกษาต้ องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ท่สี มบูรณ์ท้งั ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรม
และมีวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ได้ อย่างมีความสุข และในหมวดที่ 6 มาตรา 48 ได้ กาหนดให้
สถานศึกษาต้ องจัดให้ มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ ถอื ว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็ นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง (Ministry of Education, 2002)
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2554 พบว่ า ผลการประเมินของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวนทั้งหมด
7,042 แห่ ง มีผลการประเมินที่ได้ รับรองมาตรฐาน จานวน 4,923 แห่ ง (ร้ อยละ 69.91) ไม่ได้ รับการรับรอง จานวน
2,119 แห่ ง (ร้ อยละ 30.09) (Bureau of Education Testing, 2013b, p. 7) ส่วนใหญ่ มีผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ท่ี 5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับพอใช้ และผลการประเมินในระดับต้ องปรับปรุงเร่งด่วน คือ ตัวบ่งชี้ท่ี 6
ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญและตัวบ่งชี้ท่ี 12 ผลการส่งเสริมพั ฒนาสถานศึกษาเพื่ อ
ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศที่สอดคล้ องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งได้ มกี ารวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับ
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน พบว่า ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตร ที่มีผลอยู่ในระดับพอใช้
โดยปั ญ หาที่สาคัญ ที่สุดในด้ านคุณ ภาพผู้เรียน คือ ผู้เรียนขาดความคิดสร้ างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดไตร่ ตรอง และ
ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนต่ า (Suechawakornkul, 2007; Chaichana, 2007; Jantakun, 2007) ซึ่งมีข้อเสนอแนะแก่
สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการกาหนดแนวทางการส่งเสริม พัฒนาการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้ วยระบบหลักเกณฑ์และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เพื่อกากับติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานอย่ างต่ อเนื่ อง ส่งเสริมและพั ฒ นาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาด้ วยวิธกี ารที่หลากหลาย และเสนอแนะสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับ
บริบทของสถานศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวงและ
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ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Bureau of Education Testing, n.d.) ซึ่ง
มีการวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ด้ านที่มปี ั ญหามากที่สดุ
คือ ด้ านการจัดระบบการบริหาร และควรจัดอบรมให้ ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ แก่
ครูและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้ อง (Nunkaew, 2009) และระดับการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การ
ดาเนินงานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ อยู่ในระดับน้ อย ต้ องหาแนวทางพัฒนาด้ านการจัดระบบการบริหารและ
สารสนเทศ (Motam, 2009) สภาพการด าเนินงานในการพั ฒ นาระบบการประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึกษาของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ สรุปผลการประเมินคุณ ภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ปี การศึกษา 2555 พบว่า มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน มีผลการประเมินในระดับคุณภาพต่าสุด ในมาตรฐาน
ที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตร มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่าสุด และรองลงมา คือ มาตรฐานที่ 4
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่ างมีระบบ คิดสร้ างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ ปัญหาได้ อย่ างมีสติสมเหตุผล (Bureau of
Education Testing, 2013a, p. 128) และจากการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่
การศึกษาปี การศึกษา 2556 ของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 พบว่า มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียนมีผลการประเมินในระดับคุณภาพต่าสุด ในมาตรฐาน
ที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตร มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่าสุด (Sukhothai Primary Education
Service Area Office 2, 2013, p. 30)
ประเทศที่พัฒนาแล้ วมีการนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการมาใช้ เพื่อให้ มกี ารปรับปรุงกระบวนการต่อเนื่องและ
เป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ มีเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ งชาติ
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) (Office of the Public Sector Development Commission,
2011, pp. 1-3) และประเทศนิวซีแลนด์ท่ีประสบความสาเร็จในการจัดการศึกษาโดยใช้ แนวคิด “ห่ วงโซ่ คุณภาพ”
(Chain of Quality) ในการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เนื่องจากระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเป็ นระบบที่ใช้ ในการดาเนินงานและเป็ นระบบตรวจสอบ ประเมินผล และเป็ นแนวทางให้ ผ้ ูบริหาร
ดาเนินงานในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา และมีกระบวนการดาเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ที่สมั พันธ์ต่อเนื่องกัน 3 ขั้น คือ การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Bureau of Education Testing, 2011b, pp. 11-12) กระบวนการบริหารคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามีการบริหารเป็ นกระบวนการทางานร่ วมกันของบุคลากร เป็ นการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ
(Total Quality Management: TQM) เพื่อให้ บรรลุเป้ าหมาย และมุ่งเน้ นคุณภาพของผู้เรียนเป็ นตัวชี้วัดในการประกัน
คุณภาพ มีกระบวนการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็ นกลวิธกี ารบริหารอย่างหนึ่งที่ผ้ ูท่เี กี่ยวข้ องมีส่วนร่วมในการบริหาร
มีผลต่อผลลัพธ์ของการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นทาให้ แน่ใจว่าขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ จะสาเร็จลุล่วงตามผลลัพธ์ท่ปี รารถนา
อาศัยการตรวจสอบและการประเมินผลด้ วยตนเอง ในทุกขั้นตอนต่อผลลัพธ์ต่างๆ รวมทั้งมีการรายงานการปฏิบตั ิงาน
(United Nations Development Group, 2011, p. 2) การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เน้ นการบริหาร
โดยมุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็ นหลัก มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงาน โดยใช้ ตัวชี้วัดของปั จจัยนาเข้ า
กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ ซึ่งจะต้ องมีการกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานรวมทั้งมีการกาหนดเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ล่วงหน้ า ซึ่งต้ องอาศัยความร่วมมือผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ซึ่งมีข้นั ตอนการบริหารแบบมุ่งเน้ นผลสัมฤทธิ์ 4
ขั้นตอน คือ การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร การกาหนดรายละเอียดของตัวชี้วัดผลดาเนินงาน การวัด และการตรวจสอบ
ผลการดาเนินงาน การให้ รางวัลตอบแทน (Bureau of Education Testing, 2011a, pp. 20-21)
ดังนั้ น เพื่ อให้ บรรลุเป้ าหมายขององค์กรและมุ่งเน้ นคุณ ภาพของผู้เรียนเป็ นตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพ จึงมี
กระบวนการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ท่สี ามารถนามาพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทาให้ ผ้ ูวิจัยมีความ
สนใจที่จะพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานด้ วยวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็ น
แนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทางานของสถานศึกษา สามารถบริหาร
จัดการได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ ใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเป็ นสิ่งสาคัญซึ่งเกิดจากตัวผู้เรียนโดย
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ครอบคลุมด้ านการจัดการเรียนรู้ ที่จะส่งผลให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในมาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
และมาตรฐานด้ านการจัดการศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อสร้ างและพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. เพื่อประเมินสถานศึกษาตามรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธีการบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์
วิธีการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ เป็ นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) ซึ่ งมีวิธีดาเนินการวิจัยแบ่งเป็ น
3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปั ญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน แบ่งออกเป็ น 2 ขั้น
ดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาหลักการเบื้องต้ นของการประกันคุณภาพการศึกษา ขอบเขตด้ านแหล่งข้ อมูล ได้ แก่ เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการประกันคุณภาพการศึกษา เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวข้ องกับแนวคิดการประกันคุณภาพ โดย
เน้ นการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวบ่งชี้
ของมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบบันทึกวิเคราะห์เนื้อหา
และแบบบันทึกวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา/ตัวบ่งชี้ ตัวแปรที่ศึกษา ได้ แก่ มาตรฐานการศึกษา/ตัวชี้วัดของการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ขั้นที่ 2 การศึกษาสภาพและปั ญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอบเขตด้ านแหล่งข้ อมูล มี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ ประชากรจากสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ 28,470 โรงเรียน จาก 183 เขต ใน 4 ภูมิภาค มีขนาดกลุ่มตัวอย่ าง 394 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ ในการ
วิจัย เป็ นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ มีข้อคาถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และปั ญหาในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีค่า IOC
ระหว่าง 0.71–1.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.754 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เก็บข้ อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม 2557 ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ให้ โรงเรียนละ 2 ฉบับ ได้ รับกลับคืน
680 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 86.29 และการวิเคราะห์ข้อมูล โดย 1) วิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของบุคลากรและสถานศึกษา
โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้ อยละ 2) วิเคราะห์ ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการประกันคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ วนามาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ โดยผู้วิจัยได้ กาหนดเกณฑ์ไว้ ท่ีค่าเฉลี่ย ( x ) 4.49 ลงมา นามาพั ฒนาร่างเป็ นรูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานด้ านการบริหารด้ วยวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3) วิเคราะห์ ข้อมูลปั ญหาในการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้ วยการหาค่าเฉลี่ย ( x ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
แล้ วนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ โดยผู้วิจัยได้ กาหนดเกณฑ์ไว้ ท่คี ่าเฉลี่ย ( x ) 1.50 ขึ้นไป นามาพัฒนาร่างเป็ นรูปแบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ านการบริหารด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4) วิเคราะห์ความ
คิดเห็นเพิ่มเติมและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใช้ การวิเคราะห์เนื้อหาและเรียงความถี่
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ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานด้วยวิธีการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มี 2 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 การยกร่างการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ยกร่างจาก
1) ผลการวิจัยขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี และการศึกษาสภาพและปั ญหาการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน มาประกอบการยกร่ างรูปแบบ 2) นาร่ างรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้ นฐานด้ วยวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา 3) นาข้ อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาไปดาเนินการปรับปรุงแก้ ไข
ขั้นที่ 2 การตรวจสอบรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ขอบเขตด้ านแหล่งข้ อมูล ศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ ได้ แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มแี นวปฏิบตั ทิ ่ดี ี (Best Practice) ศึกษานิเทศก์
ที่เชี่ยวชาญรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในและนักวิชาการในอุดมศึกษา จานวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เป็ นแบบประเมินคุณภาพแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ดาเนินการประเมินคุณภาพเพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ
ใน 4 มิติ คือ ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความชัดเจน และความง่ายต่อการนาไปใช้ โดยเสนอพร้ อมร่างคู่มือการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยส่งแบบ
สอบถามทางไปรษณีย์ให้ แก่ผ้ ูเชี่ยวชาญ และได้ รับกลับคืน 21 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูล โดย 1)
การวิเคราะห์คุณภาพของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จาก
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้ วยค่าสถิติบรรยาย ได้ แก่ ค่ามัธยฐาน ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ โดยมีเกณฑ์การพิจารณา
ค่ามัธยฐาน และค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ 2) เกณฑ์การคัดเลือก พิจารณาความสอดคล้ องจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีความสอดคล้ องกัน ซึ่งข้ อคาถามหรือองค์ประกอบในแต่ละมิติ ของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ต้ องมีค่ามัธยฐานไม่ต่ากว่า 3.50 และค่าพิสยั ระหว่างคลอไทล์ของผล
การตอบของผู้เชี่ยวชาญมีค่าไม่เกิน 1.50 และวิเคราะห์ความคิดเห็นข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา
เชิงคุณภาพ 3) สถิตทิ ่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน (Mdn.) และพิสยั ระหว่างควอไทล์ (IR)
ขั้นตอนที่ 3 ประเมินสถานศึกษาตามรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานด้วยวิธีการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ขอบเขตด้ านแหล่งข้ อมูลจากสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติท่ดี ี (Best Practice) 3 โรงเรียน และสถานศึกษาที่มีผลการ
ประเมินภายนอกไม่ผ่านการประเมิน 3 โรงเรียน สังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 30 คน
โดยมีบุคลากรในแต่ละโรงเรียน คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 1 คน ครู จานวน 1 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จานวน 1 คน และบุคคลภายนอกสถานศึกษา จานวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ใช้ แบบประเมินประสิทธิภาพ
แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ประเมินตามโครงสร้ างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธี
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และประเมินตามผลสะท้ อน 2 ด้ าน คือ 1) คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 2)
คุณภาพการศึกษาด้ านการบริหารจัดการของสถานศึกษา การเก็บรวบรวมข้ อมูล เก็บระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2559
ถึง 31 มกราคม 2560 และการวิเคราะห์ข้อมูลโดย 1) การวิเคราะห์เพื่ อเทียบเคียงผลการประเมินสถานศึกษาตาม
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จากสถานศึกษาที่มีแนว
ปฏิบัติท่ดี ี (Best Practice) และสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกไม่ผ่านการประเมิน โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2) วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการประเมินสถานศึกษาตามรูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ผลการวิจยั
ผลการวิ จัยการพัฒ นารู ปแบบการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานด้ วยวิธีการบริหารแบบมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ แบ่งเป็ น 3 ตอน ได้แก่
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ตอนที่ 1 สภาพและปั ญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน
จากการศึกษาสภาพและปั ญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 1) หลักการเบื้องต้ น ของ
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็ นกระบวนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพเพื่อเป็ นระบบที่มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมี
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีดาเนินการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดยมีกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดให้ มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดให้ มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และจัดให้ มี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของการดาเนินการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในของสถานศึกษาควรมีท้งั 2 ระดับ คือ ระดับแรกระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
และการประกันคุณภาพของระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของตัวผู้เรียน ระดับที่ 2
ระดับสถานศึกษา เป็ นการประกันคุณภาพในระดับสถานศึกษา พิจารณาให้ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึ กษาขั้น
พื้นฐาน และวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่มาประยุกต์ใช้ กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีข้ันตอนที่
สาคัญได้ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อมทั้งภายในและภายนอก
องค์การ (SWOT Analysis) และให้ ได้ มาซึ่งวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และกลยุทธ์การดาเนินงาน การ
กาหนดรายละเอียดของตัวชี้วัดผลดาเนินงานในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) เวลา (Time) และสถานที่
หรือความครอบคลุม (Place) การวัดและการตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการให้ รางวัลตอบแทน 2) ผลการศึกษา
สภาพและปั ญหาการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน สภาพการบริหารจัดการประกันคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มครูท่รี ับผิดชอบงานการประกันคุณภาพภายใน มีความ
คิดเห็นต่อสภาพการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
มีการกาหนดวิสัย ทัศ น์ ส ถานศึ ก ษาที่ชัด เจน มีค่ าสูงสุด และมีก ารประกาศมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ ก ษาให้
สาธารณชนทราบ มีค่าต่าสุด และปั ญหาในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
และกลุ่มครูท่รี ับผิดชอบงานการประกันคุณภาพภายใน มีความคิดเห็นต่อปั ญหาในการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับน้ อย และในจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าสูงสุด และการจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
มีค่าต่าสุด 3) ผลการร่างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ นาผลการศึกษามาออกแบบร่างรูปแบบที่มีโครงสร้ างประกอบด้ วย 2 มิติ คือ 3.1) มิติ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 3.2) มิตกิ ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ แต่ละส่วนมีองค์ประกอบ คือ มิติการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็ นกระบวนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีข้นั ตอนที่สาคัญได้ 5 ขั้นตอน ประกอบด้ วย
1) การจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) การจัดการความเสี่ยง 3) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4) การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 5) การรักษา ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมิติการบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็ นขั้นตอนการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีข้นั ตอนที่สาคัญได้ 5 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนกลยุทธ์
ขององค์การ 2) การกาหนดรายละเอียดของตัว ชี้วัดผลดาเนินงาน 3) การวัดและการตรวจสอบผลการดาเนินงาน 4)
การใช้ ข้อมูลที่มปี ระสิทธิภาพ 5) การให้ รางวัลตอบแทน
ตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานด้วยวิธีการบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์
จากผลการศึกษาสภาพและปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในตอนที่ 1 ผู้วิจัยสามารถนามา
ร่างเป็ นรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่มีโครงสร้ าง
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ความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั ใน 2 มิติ 1) มิตกิ ารประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 2) มิตกิ ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
โดยมีข้นั ตอน 8 ขั้นตอน นาเสนอเป็ นรูปภาพได้ ดงั รูป 1 ดังนี้
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

การบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

1. การจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
2. การจัดการความเสี่ยง
3. การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา
4. การประเมินคุณภาพ
การศึกษา
5. การรักษา ปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

1. การวางแผนกลยุทธ์
ขององค์การ
2. การกาหนดรายละเอียด
ของตัวชี้วัดผลดาเนินงาน
3. การวัดและการตรวจสอบ
ผลการดาเนินงาน
4. การใช้ ข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ
5. การให้ รางวัลตอบแทน

รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้ นฐานด้วยวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

รูปที่ 1 รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Pre-Model)

ผู้วิจัยนาร่ างรูปแบบการประกันคุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานด้ วยวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัม ฤทธิ์ ให้
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 21 คน ประเมินคุณ ภาพของรูปแบบ พบว่ า 1) ด้ านความเหมาะสมของโครงสร้ างรูปแบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สดุ โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้ องกันทุกประเด็น 2) ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
ความชัดเจน และความง่ายต่อการนาไปใช้ ต่อการนารูปแบบการประกันคุณภาพไปใช้ ในการบริหาร อยู่ในระดับมากถึง
มากที่สุด โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไม่สอดคล้ องกันในประเด็นการให้ รางวัลตอบแทน ในองค์ประกอบย่ อย ขั้น
เงินเดือนพิเศษ 3) ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี าร
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จากข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า องค์ประกอบในประเด็นการกาหนดรายละเอียด
ของตัวชี้วัดผลดาเนินงาน ควรเพิ่มเรื่องต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย (Cost) องค์ประกอบในประเด็นการนาผลไปใช้ ในการปฏิบตั งิ าน
ควรเพิ่มกิจกรรมการนาผลไปใช้ ในการปฏิบัติงาน การใช้ ข้อมูลที่มีความถูกต้ อง ความรวดเร็วและเป็ นปั จจุ บัน ความ
สมบูรณ์ ความกระชับและชัดเจน มีความสอดคล้ อง องค์ประกอบในประเด็นการให้ รางวัลตอบแทน ควรเพิ่มเกียรติบตั ร
ใบประกาศ การยกย่องเชิดชูเกียรติ นาเสนอเป็ นรูปภาพได้ ดงั รูป 2 ดังนี้
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รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานด้วยวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

ประเมินคุณภาพ
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ด้วยวิธีการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

พัฒนา
คุณภาพการศึกษา

ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ

1. การวางแผนกลยุทธ์ของ
องค์การ
2. การกาหนดรายละเอียดของ
ตัวชี้ วัดผลดาเนินงาน
3. การจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
4. การจัดการความเสี่ยง
5. การวัดและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
6. การใช้ขอ้ มู ลที่มีประสิทธิภาพ
7. การรักษาปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนือ่ ง
8. การให้รางวัลตอบแทน

รูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ด้วยวิธีการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
1. คุณภาพผูเ้ รียนตาม

มาตรฐานการเรียนรู ้
2. คุณภาพการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา

Feedback
รูปที่ 2 รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Post-Model)

ตอนที่ 3 ประเมินสถานศึกษาตามรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานด้วยวิธีการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
จากการวิจัย 1) ผลการประเมินตามโครงสร้ างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี าร
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พบว่า กลุ่มสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติท่ดี ี (Best Practice) มีคุณภาพในการดาเนินงานตาม
โครงสร้ างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และองค์ประกอบที่ 3 การจัดการพั ฒนาคุณภาพการศึกษามีค่าสูงสุด และองค์ประกอบที่ 8 การให้ รางวัล
ตอบแทนมีค่าต่าสุด กลุ่มสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกไม่ผ่านการประเมิน มีคุณภาพในการดาเนินงานตาม
โครงสร้ างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และองค์ประกอบที่ 3 การจัดการพั ฒนาคุณ ภาพการศึกษามีค่าสูงสุด และองค์ประกอบที่ 2 การกาหนด
รายละเอียดของตัวชี้วัดผลดาเนินงานมีค่าต่าสุด 2) ผลการประเมินตามผลสะท้ อน 2 ด้ าน 2.1) ผลสะท้ อนด้ านคุณภาพ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัตทิ ่ดี ี (Best Practice) มีผลสะท้ อนด้ านคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการประเมินการเรียนรู้ของนักเรีย นมีค่าสูงสุด และการมีส่วนร่วม
และสนับสนุ นนักเรียนในการเรียนรู้มีค่าต่าสุด กลุ่มสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกไม่ผ่านการประเมิน มีผล
สะท้ อนด้ านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และการสร้ างความเข้ าใจสาหรับนักเรียน
มีค่าสูงสุด และการวางแผนและการออกแบบการเรียนรู้ประสบการณ์สาหรับนักเรียนมีค่าต่าสุด 2.2) ผลสะท้ อนคุณภาพ
การศึกษาด้ านการบริหารจัดการของสถานศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่มแี นวปฏิบตั ทิ ่ดี ี (Best Practice) มีผลสะท้ อนคุณภาพ
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การจัดการศึกษาด้ านการบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมาตรฐานจริยธรรมและบรรทัดฐานมืออาชีพ
มีค่าสูงสุด และมาตรฐานชุมชนของการดูแลและการสนับสนุนสาหรับนักเรียน และฐานะมืออาชีพของบุคลากรของโรงเรียน
มีค่าต่าสุด กลุ่มสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกไม่ผ่านการประเมิน มีผลสะท้ อนคุณภาพการจัดการศึกษาด้ าน
การบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ครูและเจ้ าหน้ าที่มืออาชีพ สาหรับชุ มชนมีค่าสูงสุด ผู้ถื อหุ้ น และการ
ตอบสนองทางวัฒ นธรรมมีค่าต่ าสุด 3) ปั ญ หาอุปสรรคในการประเมินสถานศึกษาตามรูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ผู้บริหารมีความตระหนักและเห็นความสาคัญของ
การประกันคุณภาพภายใน การดาเนินงานในการประเมินสถานศึกษาตามรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็ นไปด้ วยความราบรื่น การดาเนินงานตามนโยบายต่างๆ ส่วนใหญ่จะ
ปรับเปลี่ยนบ่อยเกินไป และการดาเนินงานนอกเหนือจากการสอนมากเกินไป ทาให้ งานตามกิจกรรมการเรียนการสอน
ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ส่วนในการสร้ างคุณภาพการศึกษาด้ านการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ ครูจะดาเนินการสอนตาม
กระบวนการตามแผนการเรียนรู้ แต่ โรงเรียนหลายๆ แห่ ง ครูไม่ได้ สอนตามวิชาเอกและตามความรู้ของตนเองที่ได้
ศึกษามา ซึ่งจะแตกต่างตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ งจะมีครูไม่ครบและไม่ตรงตามวิชาเอกเป็ นส่วนใหญ่ ครูจะ
เข้ าใจกระบวนการตามรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพการศึกษาด้ านการเรียนรู้ในส่วน
การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ส่วนใหญ่จะดาเนินงานเฉพาะผู้อานวยการสถานศึกษากับหัวหน้ างานเท่านั้น กรรมการ
สถานศึกษาจะเข้ าใจการดาเนินงานของสถานศึกษาเป็ นบางส่วนเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้ อง เพราะไม่ได้ เข้ ามาร่ วมปฏิบตั ิทุก
กิจกรรมในสถานศึกษา การวัดและติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกจะไม่ ร้ ูบริบทและ
คุณภาพของสถานศึกษาที่แท้ จริง เพราะบุคลภายนอกไม่มสี ่วนร่วมในการปฏิบตั ิ
สรุป
จากสภาพและปั ญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่ งผลสัมฤทธิ์ มีแนวคิด ทฤษฎี ขั้นตอนวิธกี ารของการประกันคุณภาพภายในที่เป็ น
กระบวนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพมีการพัฒนาคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพ โดยผลการวิจัย
สามารถจาแนกโครงสร้ างตามแนวคิด คือ การประเมินคุณภาพ ได้ แก่ การประเมินตามรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาคุณภาพ ได้ แก่ การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ
การกาหนดรายละเอียดของตัวชี้วัดผลดาเนินงาน การจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการความเสี่ยง การวัดและ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การใช้ ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การรักษาปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่ าง
ต่อเนื่อง การให้ รางวัลตอบแทน และการตรวจสอบคุณภาพ ได้ แก่ การติดตามตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ และคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา จากผลการศึกษาสภาพและปัญหาการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สภาพการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลุ่มผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูท่รี ับผิดชอบ มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีการกาหนดวิสยั ทัศน์สถานศึ กษาที่ชัดเจนมีค่าสูงสุด และมีการประกาศ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ สาธารณชนทราบมีค่าต่าสุด และส่วนปั ญหาในการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษากลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและครูท่รี ับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน มีความคิดเห็นต่อปั ญหาใน
การดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับน้ อย
การสร้ างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ จากผลการ
ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ด้ านความเหมาะสมของโครงสร้ างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธีการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ พบว่า โครงสร้ างรูปแบบด้ านองค์ประกอบลักษณะวิธกี ารประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วย
วิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ได้ แก่ 1. การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ 2. การกาหนดรายละเอียดของตัวชี้วัดผล
ดาเนินงาน 3. การจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4. การจัดการความเสี่ยง 5. การวัดและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
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6. การใช้ ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 7. การรักษาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 8. การให้ รางวัลตอบแทน
ผลการประเมินมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สดุ โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้ องกันทุกประเด็น และเมื่อ
พิจารณาผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในประสิทธิภาพด้ านความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความชัดเจน ความง่ายต่อการนาไปใช้ ต่อการนา
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปใช้ ในการบริหาร พบว่า
ด้ านความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความชัดเจน ความง่ายต่อการนาไปใช้ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สดุ โดยผู้เชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นไม่สอดคล้ องกันในประเด็นการให้ รางวัลตอบแทนในองค์ประกอบย่อยขั้นเงินเดือนพิเศษ และเมื่อพิจารณา
ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
จากข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญได้ แสดงความคิดเห็นไว้ คือ 1) องค์ประกอบในประเด็นการกาหนดรายละเอียด
ของตัวชี้วัดผลดาเนินงาน ควรเพิ่มเรื่องต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย (Cost) 2) องค์ประกอบในประเด็นการการนาผลไปใช้ ในการ
ปฏิบัตงิ าน ควรเพิ่มกิจกรรมการนาผลไปใช้ ในการปฏิบตั งิ าน การใช้ ข้อมูลที่มีความถูกต้ อง ความรวดเร็วและเป็ นปัจจุบัน
ความสมบูรณ์ ความกระชับและชัดเจน มีความสอดคล้ อง 3) องค์ประกอบในประเด็นการให้ รางวัลตอบแทน ควรเพิ่ม
เกียรติบตั ร ใบประกาศ การยกย่องเชิดชูเกียรติ
การประเมินสถานศึกษาตามรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินตามโครงสร้ างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธีการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พบว่า กลุ่มสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติท่ดี ี (Best Practice) และกลุ่มสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
ภายนอกไม่ผ่านการประเมิน มีคุณภาพในการดาเนินงานตามโครงสร้ างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้ วยวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และองค์ประกอบที่ 3 การจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีค่าสูงสุด กลุ่มสถานศึกษาที่มแี นวปฏิบตั ิท่ดี ี (Best Practice) มีองค์ประกอบที่ 8 การให้ รางวัลตอบแทน
มีค่าต่าสุด และกลุ่มสถานศึกษาที่มผี ลการประเมินภายนอกไม่ผ่านการประเมิน มีองค์ประกอบที่ 2 การกาหนดรายละเอียด
ของตัวชี้วัดผลดาเนินงานมีค่าต่าสุด และผลการประเมินตามผลสะท้ อน 2 ด้ าน ด้ านที่ 1 ผลสะท้ อนด้ านคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติท่ดี ี (Best Practice) และกลุ่มสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
ภายนอกไม่ผ่านการประเมิน มีผลสะท้ อนด้ านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้ านที่ 2
ผลสะท้ อนคุณภาพการศึกษาด้ านการบริหารจัดการของสถานศึกษา กลุ่มสถานศึกษาที่มแี นวปฏิบตั ิท่ดี ี (Best Practice)
และกลุ่มสถานศึกษาที่มผี ลการประเมินภายนอกไม่ผ่านการประเมิน มีผลสะท้ อนคุณภาพการจัดการศึกษาด้ านการบริหาร
จัดการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และปั ญหาอุปสรรคในการประเมินสถานศึกษาตามรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ผู้บริหารมีความตระหนักและเห็นความสาคัญของการประกัน
คุณภาพภายใน การดาเนินงานในการประเมินสถานศึกษาตามรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็ นไปด้ วยความราบรื่น การดาเนินงานตามนโยบายต่างๆ ส่วนใหญ่จะปรับเปลี่ยน
บ่อยเกินไป และการดาเนินงานนอกเหนือจากการสอนมากเกินไป ทาให้ งานตามกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ประสบ
ความสาเร็จเท่าที่ควร ส่วนในการสร้ างคุณภาพการศึกษาด้ านการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ครูจะดาเนินการสอนตามกระบวนการ
ตามแผนการเรียนรู้ แต่โรงเรียนหลายๆ แห่ ง ครูไม่ได้ สอนตามวิชาเอกและตามความรู้ของตนเองที่ได้ ศึกษามาซึ่งจะ
แตกต่างตามบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ งจะมีครูไม่ครบและไม่ตรงตามวิชาเอกเป็ นส่วนใหญ่ ครูจะเข้ าใจกระบวนการ
ตามรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพการศึกษาด้ านการเรียนรู้ ในส่วนการวางแผน
กลยุทธ์ขององค์การ ส่วนใหญ่จะดาเนินงานเฉพาะผู้อานวยการสถานศึ กษากับหัวหน้ างานเท่านั้น กรรมการสถานศึกษา
จะเข้ าใจการดาเนินงานของสถานศึกษาเป็ นบางส่วนเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้ อง เพราะไม่ได้ เข้ ามาร่วมปฏิบัติทุกกิจกรรมใน
สถานศึกษา การวัดและติดตามตรวจสอบคุณภาพโดยบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกจะไม่ ร้ บู ริบทและคุณภาพของ
สถานศึกษาที่แท้ จริง เพราะบุคลภายนอกไม่มสี ่วนร่วมในการปฏิบตั ิ
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อภิปรายผล
จากสภาพและปั ญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีแนวคิด ทฤษฎี ขั้นตอนวิธกี ารของการประกันคุณภาพภายในที่เป็ น
กระบวนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพมีการพัฒนาคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งสอดคล้ อง
กับแนวคิดของ (Bureau of Education Testing, 2011b, pp. 11-12) (Eakkata, 2007, pp. 18-20; Lekawattana,
2008, pp. 18-19) ที่กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษามีกระบวนการดาเนินการที่สมั พันธ์ต่อเนื่องกัน 3 ขั้น คือ
การประเมินคุณภาพภายในเพื่อนาผลจากการประเมินไปใช้ ในการวางแผนพัฒนา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
เป็ นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้ าวหน้ าของการปฏิบตั ิตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จะต้ อง
มีข้อมูลสารสนเทศที่แสดงแนวโน้ มผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็ นกระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้ าสู่คุณภาพที่สอดคล้ องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้ าง การวางแผนและการดาเนินงานตามแผน จะต้ องดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและเป็ นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน
จากผลการศึกษาสภาพและปั ญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สภาพการบริหารจัดการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและครูท่ีรับผิดชอบมีความคิดเห็นต่อ
สภาพการบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีการ
กาหนดวิสยั ทัศน์สถานศึกษาที่ชัดเจนมีค่าสูงสุด และมีการประกาศมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึกษาให้ สาธารณชน
ทราบมีค่าต่าสุด สอดคล้ องกับงานวิจัยเรื่องการศึกษาการดาเนินงานและผลการดาเนินงานพัฒนาเชิงระบบการประกัน
คุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนาร่องในเขตภาคเหนือตอนล่างของ
Suebkham, Chumjanjira and Yoonui (2006) ที่พบว่า สภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในโดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และส่วนปั ญหาในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูท่รี ับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในมีความคิดเห็นต่อปัญหาในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในภาพรวมอยู่ในระดับน้ อย สอดคล้ องกับงานวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามวงจร PDCA สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ของ Rhimthet (2007) ผลการวิจัย พบว่า
ปัญหาการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามวงจร PDCA โดยภาพรวมปัญหาอยู่ในระดับน้ อย และในการ
จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีค่าสูงสุด และ
การจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานประเมินคุณภาพภายในมีค่าต่าสุด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในหมวดที่ 6 มาตรา 48 ได้ กาหนดให้ สถานศึกษา
ต้ องจัดให้ มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ ถอื ว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็ นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่ วยงานต้ นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก (Ministry of Education, 2002, pp. 24-25) จากสภาพการบริหารจัดการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ท่มี ีการดาเนินงานอยู่ในระดับที่ค่าเฉลี่ย 4.49 ลงมา ผู้วิจัยจะนามาพัฒนาร่างเป็ น
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ านการบริหารด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และปั ญหา
ในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ดาเนินงานอยู่ในระดับที่ค่าเฉลี่ย 1.50 ขึ้นไป ผู้วิจัยจะนามา
พัฒนาร่างเป็ นรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ านการบริหารด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ได้ แก่ การบริหารจัดการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และแนวปฏิบัติในการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้ องกับ Nunkaew (2009) ที่พบว่ า การดาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ านที่มีปัญหามากที่สดุ คือ ด้ านการจัดระบบการบริหาร และสอดคล้ องกับ Motam (2009)
ที่พบว่ า ระดับการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาต้ องหาแนวทางการพัฒนาด้ านการจัดระบบการ
บริหารและสารสนเทศ
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รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โครงสร้ างรูปแบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีโครงสร้ างประกอบด้ วย 8 ขั้นตอน
คือ ขั้นที่ 1 การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ ขั้นที่ 2 การกาหนดรายละเอียดของตัวชี้วัดผลดาเนินงาน ขั้นที่ 3 การจัด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขั้นที่ 4 การจัดการความเสี่ยง ขั้นที่ 5 การวัดและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ขั้นที่ 6
การใช้ ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ขั้นที่ 7 การรักษา ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่ างต่อเนื่อง ขั้นที่ 8 การให้
รางวัลตอบแทน สอดคล้ องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge,
2016) ที่มีแนวการศึกษาและนโยบายการศึกษา ซึ่งมีระบบประกันคุณภาพที่มีการประกันคุณภาพในท้ องถิ่น การประกัน
คุณภาพภายนอก และมีกลยุทธ์การเรียนรู้และการเรียนการสอนที่ให้ ความสาคัญต่อการเรียนการสอน และมหาวิทยาลัย
โกลด์สมิทส์ (Goldsmiths University of London, n.d.) ที่มีรหัสมาตรฐานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ซึ่งมีการกาหนดและ
รักษามาตรฐานทางวิชาการ สร้ างความมั่นใจและเสริมสร้ างคุณภาพทางวิชาการ และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ในประเทศฟิ นแลนด์ ที่คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติฟินแลนด์ (Finnish National Agency for Education, 2015)
กล่าวถึงการประกันคุณภาพในฟิ นแลนด์ท่ปี ระกอบด้ วย การจัดการคุณภาพ VET (Vocational Education and Training)
และการประเมินผลภายนอก และให้ ความสาคัญต่อความรับผิดชอบในการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในพื้นที่พิเศษรัฐบาลฮ่องกง (Education Bureau, The Government
of the Hong Kong Special Administrative Region, 2013) ที่มีกรอบการประกันคุณภาพ 2 ส่วน คือ โรงเรียนประเมิน
ตนเอง (SSE) และการตรวจสอบคุณภาพ (QR) และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ (New
Zealand Qualifications Authority (NZQA), n.d.) มีหน่ วยงาน NZQA ได้ ดาเนินการของระบบประกันคุ ณภาพแบบ
บูรณาการที่มีองค์ประกอบในการประเมินตนเองในทุกขั้นตอนของกระบวนการ การเข้ าถึงกระบวนการ การดูแลรักษาที่มี
คุณภาพ การประเมินภายนอกและทบทวน และมีการจัดการความเสี่ยง
การประเมินสถานศึกษาตามรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ผลการประเมินตามโครงสร้ างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธีการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ พบว่า กลุ่มสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติท่ดี ี (Best Practice) และกลุ่มสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
ภายนอกไม่ผ่านการประเมิน มีคุณภาพในการดาเนินงานตามโครงสร้ างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานด้ วยวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และองค์ป ระกอบที่ 3 การจัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีค่าสูงสุด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็ นเอกสารที่แสดงโครงการ กิจกรรม
วิธีการที่ได้ ผ่านการคิดมาแล้ วล่ วงหน้ า โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายร่ วมกันคิดและพิ จารณาอย่ างละเอียดรอบคอบ
สาหรับเป็ นเครื่องชี้นาการดาเนินการที่สอดรับกับเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจขององค์กร มีการกาหนดวัตถุประสงค์
เป้ าหมายและกรอบเวลาของการดาเนินการตามแผนอย่างชัดเจน เป็ นแผนที่มีรอบระยะเวลาการพัฒนาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามความเหมาะสม ตามบริบทของสถานศึกษา จะสะท้ อนกระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ท่จี ะใช้ ในการพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อนาไปสู่เป้ าหมายได้ คุณภาพตามมาตรฐานที่วางไว้ กลุ่มสถานศึกษาที่มี
แนวปฏิบตั ทิ ่ดี ี (Best Practice) มีองค์ประกอบที่ 8 การให้ รางวัลตอบแทนมีค่าต่าสุด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากการให้ รางวัล
ตอบแทนมีหลายอย่าง เช่น คาชมเสริมแรงทางบวก รางวัลพิเศษ เพิ่มเงินงบประมาณ เกียรติบัตร ใบประกาศ การยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ซึ่งรางวัลตอบแทนบางอย่างอาจทาไม่ได้ ตัวอย่างเช่น รางวัลพิเศษจะคล้ ายคลึงกับการติดสินบน หรือการ
เพิ่มเงินงบประมาณจะเพิ่มไม่ได้ เลยเพราะงบประมาณของการศึกษามีอยู่จากัด และกลุ่มสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน
ภายนอกไม่ผ่านการประเมิน มีองค์ประกอบที่ 2 การกาหนดรายละเอียดของตัวชี้วัดผลดาเนินงานมีค่าต่าสุด ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากการกาหนดรายละเอียดของตัวชี้วัดผลดาเนินงาน มีท้งั การกาหนดตัวชี้วัดในเชิงปริมาณ (Quantity) กาหนด
ตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพ (Quality) กาหนดตัวชี้วัดในด้ านเวลา (Time) กาหนดตัวชี้วัดด้ านสถานที่หรือความครอบคลุม
(Place) อันเป็ นเป้ าหมายที่ต้องการ กาหนดตัวชี้วัดในด้ านต้ นทุน ค่าใช้ จ่าย (Cost) ซึ่งมีการกาหนดรายละเอียดอาจจะ
ไม่ควบคุมทุกๆ ด้ าน และผลการประเมินตามผลสะท้ อน 2 ด้ าน ด้ านที่ 1 ผลสะท้ อนด้ านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติท่ดี ี (Best Practice) และกลุ่มสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกไม่ผ่าน
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การประเมิน มีผลสะท้ อนด้ านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
ครูต้องทาหน้ าที่จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ในการสร้ างความเข้ าใจสาหรับนักเรียน การประเมิน
การเรียนรู้ของนักเรียน การมีส่วนร่วมและสนับสนุ นนักเรียนในการเรียนรู้ การวางแผนและการออกแบบการเรียนรู้
ประสบการณ์สาหรับนักเรียน ด้ านที่ 2 ผลสะท้ อนคุณภาพการศึกษาด้ านการบริหารจัดการของสถานศึกษา กลุ่มสถานศึกษา
ที่มีแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) และกลุ่มสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกไม่ผ่านการประเมิน มีผลสะท้ อน
คุณภาพการจัดการศึกษาด้ านการบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาต้ องดาเนินงาน
ตามพันธกิจ วิสยั ทัศน์ และค่านิยมหลัก มีมาตรฐานจริยธรรมและบรรทัดฐานของอาชีพ การตอบสนองทางวัฒนธรรม
มาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมิน มาตรฐานชุมชนของการดูแลและการสนับสนุ นสาหรับนักเรียน
และมืออาชีพของบุคลากรของโรงเรียนสาหรับชุมชน
ทั้งนี้ จากผลการวิจัยโดยรวมทาให้ เชื่อได้ ว่า รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี าร
บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ สามารถช่วยในการแก้ ปัญหาในด้ านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ และคุณภาพการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาได้ โดยขั้นตอนวิธกี ารทั้งหมดของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์น้ ี
ข้อเสนอแนะ
1) ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สภาพการบริหารจัดการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ สาธารณชน
ทราบมีค่าต่าสุด ดังนั้น สถานศึกษาควรส่งเสริมการดาเนินการประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ สาธารณชน
ทราบ และส่วนปั ญหาในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่ม่งุ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีค่าสูงสุด ดังนั้น หน่วยงานต้ นสังกัดควรส่งเสริม
และสนับสนุนให้ สถานศึกษาการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ม่งุ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ให้ เกิดการพัฒนาด้ านคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2) การดาเนินการพัฒนาตามรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้ วยวิธกี ารบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ควรเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องมีส่วนร่วมในการดาเนินการเพื่อให้ เห็นความสาคัญในการเป็ น
เจ้ าภาพร่วม ซึ่งจะเป็ นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตรงตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น
3) การวัดและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ควรกระทาโดยบุคลากรภายใน หรือผู้ท่เี กี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องอย่างน้ อย
2 ด้ าน คือ 1) ด้ านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 2) ด้ านการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพราะบุคลากร
ภายในหรือผู้ท่เี กี่ยวข้ องจะรู้ถงึ กระบวนการดาเนินงานแต่ละครั้ง
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงได้ ด้วยดีด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา
กอนพ่ วง ที่ได้ กรุณาให้ คาแนะนาปรึกษาตลอดจนช่วยตรวจแก้ ไขข้ อบกพร่องของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
อาจารย์ท่ชี ่ วยให้ คาแนะนาด้ วยดีตลอดมา และขอขอบคุณ ผู้อานวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้ านป่ าสัก โรงเรียนบ้ านไสยาศน์ (ราษฎร์บูรณะ) โรงเรียนบ้ านคลองตาล (กระจ่างจินดา) โรงเรียน
บ้ านดงเดือย โรงเรียนบ้ านหนองหญ้ าปล้ อง โรงเรียนวัดกกแรต ทุกท่าน ที่ให้ ความอนุเคราะห์และอานวยความสะดวก
ในการประเมินตามรูปแบบการประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานด้ วยวิธีการบริห ารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตลอดจนเพื่อนพี่น้องที่ให้ ความช่วยเหลือและเป็ นกาลังใจในการทาวิจัยครั้งนี้

127

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2018; 11(3)

References
Bureau of Education Testing. (n.d.). Guidelines for Support Applying Evaluation Results for Development of
Internal Quality Assurance System of Educational Institutions. Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation
of Thailand.
Bureau of Education Testing. ( 2011a) . Management and Information Management in Schools under the
Ministerial Regulation on the Quality Assurance System of Educational Institutions and Regulations 2010.
Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand.
Bureau of Education Testing. (2011b). The Development of Internal Quality Assurance System of Educational
Institutions under the Ministerial Regulation on the Quality Assurance System of Educational Institutions and
Regulations 2010. Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand.
Bureau of Education Testing. ( 2013a) . Operating Development of Internal Quality Assurance System of
Educational Institutions under the Office of the Basic Education Commission. Bangkok: The Agricultural Cooperative Federation of Thailand.
Bureau of Education Testing. (2013b). Summary of Third-Round External Quality Assessment (2011-2015)
of Schools under the Office of the Basic Education Commission, 2011. Bangkok: Prikwarn Graphic.
Chaichana, S. (2007). The Internal Quality Assurance in the Small Schools under the Office of Khon Kaen
Educational Service Area 4. (Master’s independent study). Khonkaen University, Khonkaen.
Eakkata, W. (2007). Managing Information System for Internal Quality Assurance of Small Education Institutions,
Chiang Mai Educational Service Area 3. (Master’s independent study). Chiang Mai University, Chiang Mai.
Education Bureau, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region. (2013). Quality Assurance
Framework. Retrieved from http://www.edb.gov.hk/en/edu-system/preprimary-kindergarten/quality-assurance
-framework/index.html
Finnish National Agency for Education. (2015). Quality Assurance National Reference Point: Quality Assurance
and Evaluation. Retrieved from http:/ / www.oph.fi/ english/ education_development/ quality_assurance_and_
evaluation
Goldsmiths University of London. (n.d.). A Brief Guide to Quality Assurance. Retrieved from http://www.gold.
ac.uk/quality/quality-assurance/
Jantakun, C. (2007). The Practice on Internal Educational Assurance: A Case Study of Ban Khon Deang School
in Loei Educational Service Office Area 1. (Master’s independent study). Loei Rajabhat University, Loei.
Lekawattana, T. (2008). A Development of an Internal Quality Assurance Model for Basic Educational Schools
Using the Benchmarking Approach. (Doctoral dissertation). Naresuan University, Phitsanulok.

128

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2018; 11(3)

Ministry of Education. (2002). Internal Quality Assurance Internal Quality Assurance System Basic Education
Level: Framework and Implementation Framework. Bangkok: Kurusapa Printing Ladphrao.
Motam, U. ( 2009) . The Relationship between Management and Effectiveness of Internal Quality Assurance
within the Schools Providing Key Stages 1-3 under the Offices of Nakhon Phanom Educational Service Areas.
(Master’s thesis). Nakhon Phanom University, Nakhon Phanom.
New Zealand Qualifications Authority (NZQA). (n.d.). NZQA's Quality Assurance System for Tertiary Education
Organisations. Retrieved from http://www.nzqa.govt.nz/providers-partners/qa-system-for-teos/
Nunkaew, K. ( 2009). The Management of Basic Educational Sites’ Internal Quality Assurance in Phu Sang
District, Phayao Province. (Master’s independent study). Chiang Rai Rajabhat University, Chiang Rai.
Office of the Public Sector Development Commission. (2011). Public Administration Quality Improvement FY
2011. Bangkok: Institute for Good Governance Promotion, Office of the Public Sector Development Commission.
Rhimthet, W. ( 2007) . A Study of State and Problem on Internal Quality Assurance of school in Phichit
Educational Service Area offce1. (Master’s thesis). Phetchabun Rajabhat University, Phetchabun.
Suebkham, J., Chumjanjira, P., & Yoonui, S. (2006). A Study of Implementation and Performance of Internal
Quality Assurance System for External Quality Assessment of Basic Education Institutions in the Lower North.
(Master’s independent study). Naresuan University, Phitsanulok.
Suechawakornkul, C. ( 2007) . Internal Quality Assurance Performance as a Basis for the Second External
Evaluation of Pong Laung Wittaya Ratchamongklapisek School, Lampang Province. (Master’s independent study).
Chiang Mai University, Chiang Mai.
Sukhothai Primary Education Service Area Office 2. (2013). Report on the Results of Internal Quality Assurance
Evaluation at Educational Service Area of Academic Year 2013. Sukhothai: Supervision, Monitoring and
Evaluation for Educational Provision Group.
United Nations Development Group. ( 2011) . Results-Based Management Handbook: Harmonizing RBM
Concepts and Approaches for Improved Development Results at Country Level. Retrieved from https://www.undg.
org/wp-content/uploads/2016/10/UNDG-RBM-Handbook-2012.pdf
University of Cambridge. (2016). Educational and Student Policy. Retrieved from http://www.educationalpolicy.
admin.cam.ac.uk/quality-assurance/

129

