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รูปแบบการนาระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาในประเทศไทย กรณีศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานี
The Pattern of Implementing the Internal Quality Assurance to Manage
Quality and Educational Standards in the Basic Education Schools to
Suit the Thai Context: A Case Study of Under the Office of
Secondary Educational Service Area 20

เกศรี วิวัฒนปฐพี1
บุญปลูก สิทธิไชย2
เจษฎา ขัดเขี้ยว3
เกศวภรณ์ ต้องโพนทอง4

บทคัดย่อ
การวิจัย เรื่องรูป แบบการน าระบบการประกันคุ ณ ภาพภายในไปใช้ในการบริห ารจัดการคุณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษา เขต 20 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษารูปแบบการนาระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตาม
บริบทของสถานศึกษาในประเทศไทย และเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการ
บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา
รูปแบบการนาระบบประกันไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา หน่วยในการวิเคราะห์ ได้แก่ ผู้บริหารและ
ครูโรงเรียนที่เข้มแข็ง และโรงเรียนที่ต้องพัฒนา จานวน 28 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกแบบถอดรหัสภาษาพูดและ
พฤติกรรมแล้วตีความจากข้อมูลที่บอกเล่า ส่วนการศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จานวน 63 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่
จานวน 11 โรงเรียน จาแนกเป็นผู้บริหารจานวน 11 คน ครู 982 คน โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 23 โรงเรียน
จาแนกเป็นผู้บริหาร 23 คน ครู 697 คน และโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 29 โรงเรียน จาแนกเป็นผู้บริหาร จานวน
29 คน ครู จานวน 305 คน รวมทั้งสิ้น 2,047 คน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารและครูวิชาการและครูที่รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนละ 3 คน รวม 183 คน จาแนกเป็นเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน 10
โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 23 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 28 โรงเรียน รวม 61 โรงเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจรูปแบบการนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา แบบสัมภาษณ์ครูและ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการนาระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา แบบสนทนากลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาในการนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการถอดรหัส ตีความจากภาษาพูดและพฤติกรรม ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เป็นรายข้อ และนาเสนอข้อมูล
ประกอบความเรียง

1, 2, 3, 4
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ผลการวิจัยพบว่า
1. รู ป แบบการน าระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในไปใช้ ในการบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาสถานศึกษาที่เข้มแข็งมีรูปแบบสร้างวัฒนธรรมการทางานโดยเน้นให้
ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทสาคัญในการมีส่วนร่วมตัดสินใจ กระจายความรับผิดชอบให้บุคลากร
ทุกฝ่ายดาเนินการร่วมกัน ส่วนสถานศึกษาที่ต้องพัฒนาเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วม แต่ในขณะเดียวกันบุคลากรส่วน
ใหญ่ยังขาดประสบการณ์ ผู้บริหารจึงมีส่วนร่วมโดยการนิเทศภายในอย่างเข้มข้นและพาทาเป็นลักษณะที่เรียกว่า
ผู้บริหารเป็นพีเ่ ลี้ยง และกระตุ้นติดตามการทางานตลอดเวลา
2. ผลที่เกิดจากการนาระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา คือ ผลการพัฒนานาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 4.08) เมื่อพิจารณา
โดยภาพรวมพบว่า มีการปฏิบัติมากที่สุดในการตรวจสอบคุณภาพภายในเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ (
x = 4.28) สาหรับ สถานศึกษาขนาดใหญ่มีการตรวจสอบคุณภาพภายในเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
อยู่ในระดับมาก ( x = 4.41) ในขณะที่สถานศึกษาขนาดกลางมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในการนาองค์กรและการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 4.17) ส่วนสถานศึกษาขนาดเล็ก
มีการนาองค์กรและการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x = 4.32)
คาสาคัญ : การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา, รูปแบบการนาระบบการประกันคุณภาพไปใช้ในสถานศึกษา,
ผลของการนาระบบการประกันคุณภาพไปใช้ในสถานศึกษา, กรณีศกึ ษา
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ABSTRACT
The objective of this research is to explore the patterns of implementing the internal
quality assurance to manage quality and educational standards in the basic education schools. The
research methodology is a case study. Two basic education schools were selected by using the
extreme case sampling. One school was the school that could implement the internal quality
assurance to manage quality and educational standards in the school in a good level. Another
school was the school that implemented the internal quality assurance in a must improve level.
The qualitative data collection methods were: interview with the school administrators, interview
with the heads of academic department, interview with the teachers being responsible for school
internal quality assurance, focus group discussion (FGD) with the heads of subject groups and FGD
with the school board. In addition, the five-scale rating questionnaire were distributed to the school
administrators, the heads of academic department, the teachers being responsible for school
internal quality assurance and the heads of subject groups. The qualitative data was analyzed by
data preparation, segmenting, coding, categorizing and thematizing. The quantitative data was
analyzed for frequency, percentage, mean and standard deviation (SD).
The findings were as follow :
The results revealed that for the pattern of implementing the internal quality
assurance, the school with strength formed the work culture emphasizing the participation on
decision making between the community and the school board. For the school aiming to
develop personnel participation, the personnel themselves mostly lacked experiences, the
administrators therefore intensively joined in the internal supervision as the mentor to
continuously stimulated the work follow-up for the outputs of the internal quality assurance
implementation, the schools with strength formed the teachers and the administrators
systematically worked while the students were academically outstanding. From the 100 quality Thai
school ranging (the admission assessment), the teachers were awarded almost subjects whereas
the schools to be developed, they were outstanding on drug free school and the students
deserved gold medal award on good manner
Keywords: Internal Quality Assurance, Pattern of Implementing the Quality Assurance to Manage
in School, The effect of using the quality assurance in schools, Case study
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บทนา
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้ถูกกาหนดเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานของสถานศึกษาทุก
ระดับและทุกประเภทต้องให้ความสาคัญและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันการดาเนินการตามระบบประกัน
คุณ ภาพภายในสถานศึ กษานั้น ยังไม่เป็น ที่น่ าพอใจ ซึ่งพบปั ญ หาหลายประการ เช่น การสร้างร่องรอยเอกสาร
หลักฐานเพื่อแสดงการมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แต่ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ สถานศึกษาไม่นา
ระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งมีข้อจากัดบางประการในการ
ดาเนินการประกันคุณภาพที่เกิดจากบริบทของสถานศึกษา อีกทั้งศึกษานิเทศก์งานประกันคุณภาพมีจานวนจากัด
เมื่อเทียบกับจานวนโรงเรียนที่ต้องรับผิดชอบ ศึกษานิเทศก์งานประกันคุณภาพส่วนหนึ่งขาดความรู้ความเข้าใจ และ
ความตระหนักเกี่ยวกับการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายังไม่ต่อเนื่อง (ผ่องศรี พรรณราย, 2559) นอกจากนี้พบว่า
ปัญหาที่พบเกี่ยวกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา คือ บุคลากรขาดความรู้
ความเข้าใจ และความร่ วมมื อในการด าเนิ น งานตามระบบประกัน คุ ณ ภาพภายใน (พิ เชฐ ฟองศรี , 2553) ผู้ ที่
เกี่ยวข้องขาดความเข้าใจบทบาทของตนเองเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (สินฤทัย ใจนันต๊ะ ,
2555) ขณะเดียวกันเมื่อศึก ษากระบวนการดาเนินงานตามกฎกระทรวงของโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 พบว่า ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็กกลับมีปัญ หา
เกี่ยวกับการดาเนินงานไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงฯเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะไม่มีการดาเนินงานตามระบบปฏิบัติลัด
ขั้นตอนแต่เห็นผลสาเร็จได้แก่ กฎกระทรวงข้อที่ 5 คือ การตรวจสอบติดตามผลการดาเนินงานคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา ขาดการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นที่แท้จริงส่วนด้านการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
การสับเปลี่ยนโยกย้ ายบ่อยทาให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ข้อมูลสารสนเทศจึงไม่เป็นปัจจุบัน และขาด
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20, 2556) จากข้อมูลดังกล่าวมานี้
สะท้อนให้เห็นว่าหากสถานศึกษาดาเนินงานไม่เป็นไปตามระบบ คุณภาพที่เกิดขึ้น อาจไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนดและไม่บรรลุวัตถุประสงค์แม้ว่าภายใต้บริบทเดียวกันอาจมีการบริหารจัดการไม่แตกต่างกัน
ขณะที่บริบทต่างกันอาจมีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน
ดังนั้น การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นการดาเนินงานที่สถานศึกษาต้องดาเนินการอย่ างมี
คุณภาพและต่อเนื่องตามด้วยบริบทของสถานศึกษามีความแตกต่างกัน อีกทั้งเมื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทา
ให้พบปัญหาที่แตกต่างกันไปตามบริบทของสถานศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาที่มีความแตกต่างกันอย่างสุดโต่ง ด้วย
เหตุ ผ ลและความจาเป็ น ดั งกล่าว ผู้ วิจัย จึงมี ความสนใจศึ กษารูป แบบการน าระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาใน
ประเทศไทโดยศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกับโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร

วิธีดาเนินการวิจัย
1.

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) มุ่งเน้นไปที่บทบาทของตัวผู้วิจัยในการ ลงพื้นที่ทั้งด้วย
การศึกษา การสังเกตแบบละเอียด ในทุก ๆ ด้านแบบเจาะลึกเพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเหตุ และผลเพื่อ
ค้นหาความจริงจากการปฏิบัติงานจากการเล่าของผู้คนในพื้นที่ที่ ศึกษา ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุการณ์กับสภาพแวดล้อม เป็นหัวใจหลักของการวิจัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Insight) จากภาพรวม
ที่มาจากหลากหลายมิติหรือมุมมอง
ชนิดของกรณีศึกษาที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ พหุกรณีศึกษา (Multiple Case study) เนื่องจากผู้วิจัยเลือก
กรณีที่มีขอบเขตจากัดที่ต้องการศึกษาในเชิงลึกจานวน 2 กรณีศึกษากล่าวคือ กรณีศึกษาที่ 1 เป็นสถานศึกษาที่นา
ระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้อยู่ในระดับที่
เข้มแข็ง และกรณีศึกษาที่ 2 เป็นสถานศึกษาที่นาระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้บริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่อยู่ในระดับที่ต้องพัฒนา ดังนี้
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1. หน่วยในการวิเคราะห์
หน่วยในการวิเคราะห์ได้แก่ รูปแบบการนาระบบประกันคุณภาพไปใช้ และผลที่เกิดจากการนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในไปใช้ในสถานศึกษาทั้งของโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลและโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคม
2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) ในแต่ละกรณีศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะกรรมการสถานศึกษา ทั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญดังนี้ การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา การสัมภาษณ์ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา การสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion) ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และการสนทนากลุ่ ม
คณะกรรมการสถานศึกษารวมทั้งมีการสังเกตบริบท และเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการประกัน
คุณภาพภายใน จากการกาหนดเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อานวยการ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระ รวมทั้งสิ้น จานวน
28 คน
2.
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเลือกกรณีศึกษาเป็นสถานศึกษา 2 แห่งโดยด้วยการสุ่มแบบสุดโต่ง สาหรับงานวิจัยนี้ กรณีศึกษา
สุดโต่งด้านบวก คือ สถานศึกษาที่นาระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้บริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาได้อยู่ในระดับที่เข้มแข็ง 1 แห่ง ผู้วิจัยจะเลือกโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี และกรณีศึกษาสุดโต่งด้านลบ คือ สถานศึกษาที่นาระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้บริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่อยู่ ในระดับที่ต้องพัฒนา 1 แห่ง ผู้วิจัยเลือกโรงเรียนเชียงหวาง
พิ ท ยาคาร อ าเภอเพ็ ญ จั งหวั ด อุ ด รธานี ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ในแต่ ล ะกรณี ศึ ก ษา คื อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และคณะกรรมการสถานศึกษา ทั้งนี้
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญดังนี้ การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา การสัมภาษณ์ครูผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา การสนทนากลุ่ม (focus group discussion: FGD) ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และการสนทนากลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งมีการสังเกตบริบท และเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน นอกจากนั้นยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และครูหัว หน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การเก็บ
ข้อมูลเชิงปริมาณในงานวิจัยแบบกรณีศึกษานั้นเป็นไปเพียงเพื่อเสริมคาอธิบายที่ได้จากข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งเป็น
ข้ อ มู ล หลั ก ของงานวิ จั ย นี้ ใช้ ก ารตรวจสอบสามเส้ า เชิ งวิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล (Methodological Triangulation)
กล่าวคือ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธีในการเก็บข้อมูลเดียวกัน อาทิ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มการ
สังเกตบริบท การเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องและใช้การตรวจสอบสามเส้าแหล่งข้อมูล (data triangulation)
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน เพื่อตรวจสอบยืนยันข้อค้นพบว่า ข้ อมูลที่ได้จากวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ต่างกันและมาจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน จะทาให้ได้ข้อค้นพบที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่
หากข้อค้นพบเป็นไปในแนวทางเดียวกันก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับข้อค้นพบนั้นๆ
3.
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากเชิงคุณภาพ กาหนดแนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการวิจัย และสามารถสร้างข้อสรุป
ออกมาโดยวิธีการอุปนัย ถอดรหั สและตีความ สร้างข้อสรุปข้อมูลจากรูปธรรมและจากปรากฏการณ์ที่มองเห็นเชิง
ประจักษ์ งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงคุณ ภาพและเชิงปริมาณ ในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ การสนทนากลุ่มครูหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้และคณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน การสังเกตบริบท และการเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. การเตรียมข้อมูล (preparing)
นักวิจัยจะต้องเตรียมข้อมูลต่าง ๆ (เช่น ภาพ เสียง วีดิทัศน์ เอกสาร) ให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมต่อ
การวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การถอดเทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ การถอดเทปวีดิทัศน์การสังเกต การสแกนเอกสาร
หรือ พิ ม พ์ ข้ อความให้ อยู่ ในรูป ไฟล์ คอมพิ วเตอร์ในการถอดเทปนั ก วิจัย ควรถอดเทปแบบค าต่ อค า (transcribe
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verbatim) โดยไม่แสดงเฉพาะคาพูดแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรแสดงองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย เช่น เสียงหัวเราะ
เสียงในลาคอ เสียงสูงผิดปกติ การหยุดเว้นวรรคสั้น (pause) หรือแม้แต่การเงียบยาว (silence) เพราะสิ่งเหล่านี้
อาจสื่อถึงความรู้สึกหรือความหมายบางอย่างแฝงไว้อันจะทาให้เข้าใจพลวิจัยได้ดียิ่งขึ้น
2. การแตกข้อมูล (segmenting)
เมื่อนักวิจัยเตรียมข้อมูลทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ก็ต้องนาข้อมูลเหล่านั้นมาจัดระเบียบ (organize) และ
เป็นระบบเพื่อให้สามารถเรียกใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือได้ จากนั้น
นักวิจัยจะ “แตก” ข้อมูลที่จัดระเบียบแล้วนั้นออกเป็นหน่วยย่อยตามความหมายเฉพาะของแต่ละหน่วย โดยอาศัย
ลักษณะร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. การให้รหัสข้อมูล (coding)
เมื่อแตกข้อมูลขนาดใหญ่เป็นหน่วยย่อย ๆ แล้ว นักวิจัยจะเลือกหน่วยที่มีความหมายตรงกับประเด็นที่
จะวิเคราะห์ม าให้ชื่อ ซึ่งเรียกว่า การให้ รหั สข้อมูล การท าเช่นนี้ จะทาให้ ข้อมูลที่ มีขนาดใหญ่ จานวนหลายร้อ ย
หน้ากระดาษในตอนแรกมีขนาดเล็กและสั้นลงจนเป็นเพียงรายการรหัสจานวนหนึ่ง การลดทอนข้อมูลก่อนที่จะให้
รหัสข้อมูล นักวิจัยควรอ่านข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการให้รหัสก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจทั่วไป ในภาพกว้าง ๆ เกี่ยวกับ
ข้อมูลนั้น ๆ นักวิจัยควรอ่านข้อมูลซ้าหลาย ๆ ครั้งเพราะการอ่านแต่ละครั้งจะช่วยพัฒนาความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้น
ๆ เกี่ยวกับข้อมูลนั้น ๆ
4. การจัดหมวดหมู่ข้อมูล (categorizing)
เมื่อให้รหัสข้อมูลแก่ข้อมูลทั้งหมดแล้ว นักวิจัยควรรวมรายชื่อรหัสข้อมูลทั้งหมดไว้เป็นหนังสือรหัส
จากนั้ นให้ล ดทอนรหั สข้อมู ลให้มีจานวนลดลง โดยพิ จารณาจากความซ้าซ้ อนของรหั สข้อมูล ในขั้นตอนต่อมา
นักวิจัยจะนาข้อมูลที่แตกเป็น หน่วยย่อย ๆ และได้รับรหัสเรียบร้อยแล้วกลับมารวมกันใหม่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
กลุ่ม ๆ ตามลักษณะความสัมพันธ์ ข้อมูลที่ถูกจัดกลุ่มใหม่นี้จะเริ่มมีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการตอบคาถาม
วิจัย
5. การหาประเด็นหลักของข้อมูล (themetizing) การจัดกลุ่มรหัสข้อมูลที่มีลักษณะร่วมหรือมีความสัมพันธ์
ระหว่างกันจะทาให้เกิดประเด็นหลัก ของสิ่งที่ค้นพบขึ้น โดยภาพรวม จะเห็นว่าข้อมูลที่นักวิจัยเก็บรวบรวมได้อย่าง
มากมายจะถูกลดทอนลงแล้วจัดกลุ่มใหม่เกิดเป็นหัวข้อหลักเพียงไม่กี่หัวข้อเท่านั้น

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. รูปแบบการนาระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา
จากการศึกษารูปแบบการนาระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพและ
มาตรฐานการศึ ก ษาตามบริบ ทของสถานศึ ก ษา ผู้ วิ จั ยได้ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เชิ งปริ ม าณและเชิ งคุ ณ ภาพ จาก
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ โดยการลงเก็บข้อมูลภาคสนามโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และ
โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร งานวิจัยเชิงคุณภาพแตกต่างจากงานวิจัยเชิงปริมาณในแง่มุมของวิธีการเก็บข้อมูลที่
ต้องเจาะลึกและฝังตัวเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการนาระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในสถานศึกษา
เป็นการศึกษาแนวมานุษยวิทยาสอดคล้องกับนักวิจัยด้านมานุ ษยวิทยาที่ศึกษาเชิงลึกโดยการเจาะลึกและฝังตัว ศุลี
มาน นฤมน (วงศ์สุภาพ, 2556, บทคัดย่อ) วิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ที่ให้มุมมอง และ
วิเคราะห์ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กิริยาระหว่างหมอนวดกับสิ่งแวดล้อมภายในสถานบริการ โดยเชื่อมโยงถึงภูมิหลัง
และประสบการณ์ชีวิตของหมอนวดในฐานะปัจเจกบุคคลกับโลกภายนอก และโลกของสถานบริการ และสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ชิรวัฒน์ นิจเนตร, (2560) ศึกษาพฤติกรรมการทางานของคนในองค์กรโดยใช้การวิจัยย่อส่วนของ
จริงหรือแบบเจาะจงจาลองที่ใช้เป็นตัวแทนของความเป็นจริง ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และการศึกษา รูปแบบ
หมายถึงโครงสร้างหรือความสัมพันธ์เชิงเหตุผลแบบย่อส่วนของปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ให้
เข้าใจง่ายและมองเห็นเป็นรูปธรรม และการศึกษาของเกศรี วิวัฒนปฐพี (2551) การสร้างพลังอานาจของสตรีใน
วัฒนธรรมอีสาน ใช้วิธีการทางมานุษยวิทยาเจาะลึก ฝังตัวและร่วมทากิจกรรมของกลุ่มสตรีที่ศึกษาเพื่อให้ได้แนวคิด
พฤติกรรมที่ต้องการศึกษา จากข้อมูลเหล่านี้การศึกษาเชิงคุณภาพจะสะท้อนให้เห็นภาพการทางานของสถานศึกษา
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ทั้ง 2 แห่งเป็นอย่างดี ซึ่งแตกต่างกันในบริบทแวดล้อม ปัจจัยสนับสนุน ความพร้อมที่แตกต่างกันทาให้ ผู้วิจัยปรากฏ
เห็นภาพชัดเจนสุดโต่งแตกต่างคนละขั้วกันชัดเจน ซึ่งผู้วิจัยทาหน้าที่เสมือนคนในเขตพื้นที่ในการเก็บข้อมูล ทั้งนี้ได้
พัฒนาโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร มาตลอด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ เครื่องบันทึกเสียง กล้องบันทึกภาพ ขณะที่ทาการทดลอง try out
เครื่องมือกับโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในเขตสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 คณะผู้วิจัยดาเนินการเก็บ
ข้อมูลจากบุคลากรในโรงเรียน 3 กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา และครูผู้สอน โดยกาหนดบทบาทในการเก็บข้อมูลแต่ละคนให้คลุมแต่ละประเด็น ใช้เวลา 1 วัน ภาคเช้า
ไปโรงเรียนอุ ด รพิ ท ยานุ กู ล ส่ วนภาคบ่ ายไปโรงเรีย นเชีย งหวางพิ ท ยาคาร พบว่า โรงเรีย นอุ ด รพิ ท ยานุ กู ล เป็ น
สถานศึกษายอดนิยมและมีขนาดใหญ่พิเศษ มีความพร้อม มีวัสดุอุปกรณ์ มีปัจจัยในการบริหารจัดการ มีรูปแบบการ
นาระบบการประกันคุณ ภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณ ภาพ และมาตรฐานการศึกษาตามบริบทของ
สถานศึกษา โดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมการทางาน ทั้งนี้เพราะบุคลากรมีความรู้ ประสบการณ์
อยู่ในวัยทางาน มีอายุราชการ 20 ปีขึ้นไปสอดคล้องกับงานวิจัยของส่วนโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคารเป็นสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนร้อยกว่าคน อัตราส่วนครูต่อนักเรียนเกินเกณฑ์ แต่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ ครูส่วนใหญ่
บรรจุใหม่ วัฒนธรรมการทางานจึงเป็นแบบผู้บริหารนาองค์กรแบบชี้แนะและพาทาแบบเข้มข้ น ทั้งนี้เพราะครูยังไม่
เข้าใจการทางานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงส่งผลให้รูปแบบการทางานแตกต่างกันภายใต้
ระบบเดียวกัน ระหว่างโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลกับโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร ส่วนกระบวนการทางานในระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสอดคล้องกับ สินฤทัย ใจนั นต๊ะ (2555) ศึกษากระบวนการบริหารงานประกัน
คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาของโรงเรี ย นวั งเหนื อ วิ ท ยาส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 35
กระบวนการตรวจสอบการดาเนินงาน (Check) ขั้นตอนการวางแผน (Plan) ขั้น ตอนการดาเนินการ (Do) และ
ขั้นตอนการปรับปรุงและนาไปใช้ (Action) ตามลาดับสาหรับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ส่วนโรงเรียนเชียง
หวางพิทยาคารเน้นการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในโดยขั้นตอนการวางแผน (Plan)ก่อน แล้วจึงมาขั้นตอนการ
ดาเนินการ (Do) การตรวจสอบการดาเนินงาน (Check) และขั้นตอนการปรับปรุงและนาไปใช้ (Action) ตามลาดับ
ในการพั ฒ นาระบบบริ ห ารงานประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาที่ พ บมากคื อ ผู้ บ ริห ารครู แ ละบุ ค ลากรและ
คณะกรรมการสถานศึกษาไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงควรมีการอบรมส่งเสริมครูสัมมนาประชุม
แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
ขณะเดียวกันในการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตเห็นว่า โรงเรียนอุดร
พิทยานุกูล บริหารจัดการบนพื้นฐานความพร้อมปัจจัยทุกด้าน รวมทั้งการได้รับสนับสนุนปัจจัยงบประมาณจาก
ภายในและภายนอก ส่ งผลให้ นักเรียนสอบเรียนต่ อได้ยกชั้น ตั้งแต่ห้ อง ม.6/1-6/5 นอกจากนั้น ยังได้รับรางวัล
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ส่วนครูได้รับรางวัลระดับประเทศ ส่งผลให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น ซึ่งแตกต่างกันโดย
สิ้นเชิงกับโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร ในเรื่องของการมาโรงเรียน ผู้ปกครองไม่ค่อยส่งลูกมาเรียนจบ ป.6 ก็ให้ออก
ทางานช่วยพ่อแม่ ทั้งที่มีรายการแจกแถมวัสดุอุปกรณ์การเรียนจักรยานเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมาเรียน ก็ยังไม่ค่อยมี
ใครอยากมาเรียน โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร จึงไม่สามารถเลือกนักเรียนได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งที่ผู้บริหารและครูต่างทุ่มเทการทางานเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น แต่ก็เป็นเรื่อง
ยากสาหรับโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
ส่วนรูปแบบการนาระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนอุดพิทยานุกูล และโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร ต่างก็นาระบบ
ประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลนาระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหาร
จัดการควบคู่ไปกับการกระจายอานาจ การนิเทศภายใน การมีส่วนร่วม/ทีม และสร้างวัฒ นธรรมองค์กรให้เป็น
วัฒนธรรมการทางาน คือมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ และบุคลากรคิ ดสร้างสรรค์งานในขณะที่ทีมบริหารให้
การสนับสนุนให้ครูสร้างผลงานวิชาการ ส่วนโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร กลับบริหารงานโดยผู้บริหารสั่งการและ
พาทา ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรยังขาดประสบการณ์ ผู้บริหารจึงเน้นการนิเทศ การสั่งการและพาทาแล้วบุคลากรทา
ตาม ส่วนการนาระบบประกั นคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการดาเนินการทุกขั้นตอนแต่ยังขาดความชัดเจนและไม่
เข้าใจด้วยซั้งโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร และบางรายการกลับไม่ค่อยได้ดาเนินการ
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ได้แก่ การนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ในความเป็นจริงแล้วโรงเรียนได้ดาเนินการมีข้อมูล
รายงานข้อมูล แต่ยังกระจัดกระจายอยู่ตามกลุ่มงานต่างๆ แต่การจัดรวบรวมข้อมูลที่สามารถนามาใช้ทันท่วงทียังไม่
ชัดเจนนัก แสดงว่าครูทางานแต่ไม่เก็บข้อมูลไว้ใช้ประโยชน์จึงทาให้เกิดปัญหาเมื่อมีการประเมินจึงมีการเตรียม
เอกสารรับการประเมิน ส่วนการตรวจสอบทบทวนคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจ
วิธีการดาเนินการ ทั้งโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร บางครั้งกลับเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก
เพราะมีทั้งงานสอนและงานต้องมาเตรียมเอกสารรับการประเมิน ส่วนใหญ่กรรมการประเมินมักขอดูร่อ งรอยการ
ทางาน การแก้ไขปัญหาถือเป็นหัวใจหลักของโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร ในกระบวนการทางาน ส่วนโรงเรียนอุดร
พิทยานุกูล ใช้การวิเคราะห์หาเหตุและผลจึงเป็นแนวทางไปสู่การแก้ไขปัญหา
2. ผลที่เกิดขึ้นจากการระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
การวิจัยเรื่องรูปแบบการนาระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา เป็นรูปแบบ วิธีการใหม่ที่น่าสนใจ ท้าทาย โดยเฉพาะการลง
ภาคสนามเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ บุคลากรในสถานศึกษาซึ่งได้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ แต่ข้อจากัดคือต้องให้
เวลามากในการเก็บข้อมูล แต่ผลที่ได้คุ้มค่าทังนี้เป็นข้อมูลจากการทางานที่เกิดจากวิถีการทางานของสถานศึกษา
โจทย์วิจัยที่น่าสนใจคือการศึกษารูปแบบและนารูปแบบไปใช้อย่างไร โดยศึกษาจากข้อมูลภาคสนามเป็นหลัก หน่วย
ในการวิเคราะห์แบบเจาะจงได้แก่ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณ ภาพการศึกษา และครูผู้สอน ควรให้
ความสาคัญกับคณะกรรมการสถานศึกษา และการลงภาคสนามควรเตรียมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมให้พร้อม
โดยเฉพาะเครื่องบันทึกเสียงผลที่เกิดขึ้นจากการนาระบบประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากการศึกษาข้อมูลทั้งภาคสนามและเอกสารของโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
และโรงเรี ย นเชี ย งหวางพิ ท ยาคาร ปรากฏดั งนี้ งานวิ จั ย ทุ ก เรื่อ งได้ ชี้ให้ เห็ น ว่ า การด าเนิ น งานของผู้ บ ริ ห ารมี
ความสัมพันธ์ทางบวกต่อการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตัวแปรเกี่ยวกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมี
ทักษะการบริหารของบริหาร ด้านการศึกษาและการสอน และด้านความรู้ความคิด นอกจากนั้น พบว่า การประกัน
คุณ ภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารมีความสั มพัน ธ์ป ระสิท ธิผลของสถานศึก ษา อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ
(ณัฐดนัย ดวงใจ, 2554) แต่ในขณะเดียวกัน สาหรับโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และโรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งในวีปฏิบัติ การบริหารจัดการ พบว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้นาสูงแต่ขาดปัจจัยสนับสนุนในการ
บริหารจัดการให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีคุณภาพได้ ต้องระดมสรรพกาลั งจากชุมชน นักเรียนน้อยเงินรายหัวของ
นักเรียนในการจะนามาพัฒนาไม่พอเพียงสอดคล้องกับการศึกษาของ ผลของการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ไกรสิทธิ์ ศิริรัมย์ (2553) ศึกษาผลการดาเนินงานประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐานใน
อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พบว่า ด้านคุณภาพผู้เรียนด้านการบริหารและจัดการศึกษาและด้านการพัฒนาชุมชน
แห่งการเรียนรู้มีเพียงด้านการจัดการเรียนการสอน ที่ไม่แตกต่างกัน อรนุช กุลสุวรรณ (2556) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษาพบว่า ด้านความสามารถในการผลิต
นัก เรียนที่ มีผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนสูง และด้ านความสามารถการแก้ปั ญ หาภายในสถานศึก ษาได้เป็ น อย่างดี
ไม่ แ ตกต่ างกั น ส าหรับ การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษามี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิผ ลของสถานศึก ษา
หลังจากได้รูปแบบแล้วผู้วิจัยนารูปแบบที่ได้ไปสร้างเครื่องมือพัฒนาได้ คู่มือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสาหรับสถานศึกษา ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่จุดเน้นคือการ
ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมแบกระจายอานาจแต่มกี ารตรวจสอบทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
วางแผน ในขณะทีส่ ถานศึกษาขนาดเล็กผู้บริหารต้องเป็นเสาหลักในการนาองค์กรพัฒนาแบบร่วมหัวจมท้ายด้วยกัน
ทั้ งนี้ เพราะบุ ค ลากรส่ วนใหญ่ ยังเป็ น คนรุ่น ใหม่ ประสบการณ์ น้ อย ลั กษณะการท างานจึ งต้ อ งพึ่ งพาผู้น าสูงจึ ง
ปรากฏผลว่ามีคุณภาพเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการศึกษาความต้องการของโรงเรียน
โดยภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษาครูหัวหน้างานประกันคุณภาพและครูส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจด้านการ
กาหนดมาตรฐานของสถานศึกษามากที่สุดส่วนด้านการจัดทาแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจาปีผู้บริหารสถานศึกษา มีความเข้าใจน้อยที่สุดครูหัวหน้างานประกันคุณภาพส่วนใหญ่มีความ
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เข้าใจด้านการเขียนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาน้อยที่สุดคือด้านการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และครูส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดระบบการบริ หารและสารสนเทศของสถานศึกษาน้อย
ที่สุด

ข้อเสนอแนะ
1. กระทรวงศึกษาธิการควรจัดสรรบุคลากรให้กับสถานศึกษาขนาดเล็กที่ขาดแคลนอัตรากาลังครูตรงตาม
วุฒิเพื่อแก้ไขปัญหาครูไม่ตรงวุฒิมาสอนในสถานศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนเมื่อ
ครูขาดความเชี่ยวชาญ ย่อมส่งผลให้นักเรียนขาดคุณภาพ ดังนั้นหากต้องการคุณภาพที่เท่าเทียมกัน ควรคานึงถึง
ปัจจัยที่เป็นตัวป้อนให้สถานศึกษาขับเคลื่อนได้อย่างมีคุณภาพทุกอย่างต้องเท่าเทียมกันจึงจะประสบผลสาเร็จได้
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรเร่งรัดพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กที่ขาดแคลนปัจจัยใน
ทุกด้านให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาขาดเล็กขาดแคลนครูและสอน
ไม่ตรงวุฒิ จึงส่งผลให้คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนไม่ตรงประเด็น
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรเน้นการตรวจสอบทบทวนคุณภาพภายในโดยสถานศึ กษาเอง ทั้งนี้
เพราะยังขาดความเข้าใจในวิธีป ฏิบั ติ และยังเป็ นการสะท้อ นวิธีการทางานของสถานศึ กษาเองก่อ นที่ จะมี การ
ตรวจสอบทบทวนโดยหน่วยงานต้นสังกัด และควรพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิอย่างเข้มข้นให้มีความรู้ความเข้าใจรูปแบบ
และวิธีการประเมินแนวใหม่เน้นวิธีการเชิงคุณภาพ
4. ผู้บริหารสถานศึกษาควรศึกษามาตรฐานและทาความเข้าใจกับครูในการนามาตรฐานไปใช้ในการพัฒนา
งานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นาไปสู่การจัดระบบบริหารและสารสนเทศให้เป็นระบบ รวมไป
ถึงการจัดให้มีการตรวจสอบทบทวนตามมาตรฐานและสรุปประเมินผลเสนอรายงานต่อหน่วยงานต้นสั งกัดและเน้น
การสร้างความยั่งยืนเพื่อเตรียมรับการประเมินรอบสี่จาก สมศ.
5. ศึกษานิเทศก์ ควรสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎกระทรวงอย่างเคร่งครัด
เพราะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสะท้อนภาพการทางานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาชัดเจน เน้นการสร้าง
ความเข้าใจสถานศึกษาให้พัฒนาตามแนวทางมาตรฐานใหม่ที่ต้องปรับใช้
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