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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 
 บทนี้เปนการนําเสนอผลการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสองสวน คือ  

 สวนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ สํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และ กรมสามัญศึกษา 
 สวนที่ 2  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางทั้ง 27 คน เกี่ยวกับแนว
โนมรูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปตตานี 

ผลการศึกษาเอกสาร 
   จากการรวบรวมขอมูลดังกลาว สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
   สวนที่ 1  แนวทางดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด    

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน    
และกรมสามัญศึกษา 
      ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายใหแตละกรม นําระบบการประกันคุณภาพ   
การศึกษาไปใชเปนกลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ สํานักงานคณะกรรมการ 
การประถมศึกษาแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนและกรมสามัญศึกษาตางเปน
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   ที่ไดกําหนดนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัดนําระบบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาไปใช จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
การศึกษาตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ขั้นตอน คือ การควบคุมคุณภาพการศึกษา 
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง 3 สังกัด       
มีแนวทางในการดําเนินงานดังปรากฏดังตาราง ตอไปนี้       
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ตาราง 5   แนวทางการดําเนินงานการควบคุมคุณภาพการศึกษาจําแนกตามสังกัด 
หนวยงาน 
ระดับปฏิบัติ 

สังกัด สปช. สังกัด สช. สังกัด สศ. 

ระดับกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับจังหวัด/
อําเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 
 
 
 

1) จัดทําแนวทางการประกันคุณ
ภาพการศึกษา 
2) จัดทํามาตรฐานโรงเรียน
ประกอบดวย 24 มาตรฐาน 44 ตัว
ช้ีวัด 
3) จัดทําขอมูลพื้นฐานและระบบ
สารสนเทศ 
4) กําหนดนโยบาย 
5) พัฒนาบุคลากรในสังกัด 
7) จัดทําส่ือเสริมประสบการณให
หนวยงาน/โรงเรียน 
 
1) ปรับ เพิ่ม/ขยาย 
มาตรฐานใหสอดคลองกับทองถ่ิน 
2) จัดทําขอมูลพื้นฐานระบบสาร
สนเทศ 
3) กําหนดเปาหมาย 
4) พัฒนาบุคลากร 
5) จัดทําแผนการดําเนินงานของ
หนวยงาน 
6) จัดทําส่ือเสริมประสบการณให
โรงเรียน 

- 
 
 
 

 

1)กําหนดปจจัยและเกณฑเบื้อง
ตนที่จะพัฒนาโรงเรียนสูคุณ
ภาพ มีทั้งหมด  
7 ปจจัย 76 ตัวช้ีคุณภาพ 
2) จัดทําคูมือการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพและการขอ
รับรอง  มาตรฐานการศึกษา 
 
ประสานการดําเนินงาน
ระหวางโรงเรียนและกรมเจา
สังกัด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 

 

1) กําหนดมาตรฐาน  คุณภาพมีทั้งหมด 
26 มาตรฐาน 130 ตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) จัดทํามาตรฐานและประกาศมาตร
ฐาน 
2) จัดทําเครื่องมือและขอมูลพื้นฐาน
การศึกษาเผยแพรใหโรงเรียนรับทราบ
และนําสูการปฏิบัติ 
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ตาราง 5 (ตอ) 

หนวยงาน 
ระดับปฏิบัติ สังกัด สปช. สังกัด สช. สังกัด สศ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับ 
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ปรับ เพิ่ม/ขยายมาตรฐานให
สอดคลองกับทองถ่ิน 
2) จัดทําขอมูลพื้นฐานและระบบ
สารสนเทศ 
3) กําหนดเปาหมาย 
4) จัดทําแผนการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) จัดทําธรรมนูญ       โรงเรียน 
2) จัดทําแผนปฏิบัติการประ
จําป 
3) ดําเนินงานตามโครงการ/กิจ
กรรมตามแผนปฏิบัติการประ
จําป 
4) อํานวยการชวยเหลือ แนะ
นําและนิเทศใหการปฏิบัติงาน
เปนไปตามแผน 
5) ตรวจสอบ ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผน ประเมิน
ผลการดําเนินงานและรายงาน
ผลการดําเนินงาน 

3) จัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรที่
เกี่ยวของในเขตพื้นที่การศึกษา 
4) กําหนดรูปแบบ หลักสูตร แนวทาง
พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวของ 
5) สงเสริมสนับสนุนให    โรงเรียน
พัฒนาบุคลากรเปน ระยะ ๆ อยางตอ
เนื่อง 
6) ฝกอบรมวิทยากรแกนนํา 
7) นิเทศ กํากับ ติดตามโรงเรียน จัดทําคู
มือตาง ๆ  
8) สนับสนุนปจจัยที่ 
สงเสริมการจัดการศึกษา 
 
1) ปรับ/เพิ่มมาตรฐานใหสอดคลองกับ
สภาพโรงเรียน 
2) จัดทําขอมูลพื้นฐานการศึกษาระดับ
โรงเรียน 
3) รายงานผลการดําเนินงานใหหนวย
งานตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณ
ชน 
4) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหสอด
คลองกับเขตพื้นที่การศึกษา 
5) สงเสริมสนับสนุนใหครูมีความรู 
ความเขาใจและยินยอมพรอมใจดําเนิน
งานใหเกิดการประกันคุณภาพการ
ศึกษาในโรงเรียนและดําเนินการใหเปน
ไปตามมาตรฐาน 
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ตาราง 5 (ตอ) 

หนวยงาน 
ระดับปฏิบัติ สังกัด สปช. สังกัด สช. สังกัด สศ. 

   6)  ระดมความชวยเหลือ    จากชุมชน
และทองถ่ินเพื่อ  สงเสริมการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียน 

 
                   จากตารางสรุปไดวา  แนวทางการดําเนินงานในขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการศึกษา
ในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานการศึกษานั้น ทั้งสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และกรมสามัญศึกษาตางทําหนาที่ในการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษา  เพื่อใหสถานศึกษานําไปใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาหรือธรรมนูญโรงเรียน  แตมีความแตกตางกันที่สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และกรมสามัญศึกษา สามารถปรับ/ขยายมาตรฐานการศึกษาให
สอดคลองกับสภาพชุมชน/ทองถ่ิน สวนสถานศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     
เอกชนไมมีการปรับ/ขยายมาตรฐานที่กรมตนสังกัดกําหนด 
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ตาราง  6  แนวทางการดําเนินงานการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจําแนกตามสังกัด 

หนวยงาน 
ระดับปฏิบัติ สังกัด สปช. สังกัด สช. สังกัด สศ. 

ระดับกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับจังหวัด/
อําเภอ 

1) กําหนดแผนการตรวจสอบ
ภายนอก ใชกิจกรรมการนิเทศ  
100 % เปนแกน 
2) ดําเนินการตรวจสอบภายนอก 
3) ประเมินและรายงานความกาว
หนา 
4) กําหนดมาตรการชวยเหลือ
โรงเรียนที่มีคุณภาพไมถึงเกณฑ 
5) ประเมินความกาวหนาของ
หนวยงานทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
1) กําหนดแผนการตรวจสอบ
ภายนอก ใชกิจกรรมนิเทศ 100 
% 
2) ดําเนินการตรวจสอบตามแผน 
3) ประเมิน และรายงานความ
กาวหนา 
4) กําหนดมาตรการชวยเหลือ
หนวยงานในจังหวัด/อําเภอ 

1) จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินงาน
ตรวจสอบ 
คุณภาพของโรงเรียน 
2) ประสานงานกับโรงเรียนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแจงแนวทาง
การดําเนินงานประกันคุณภาพและ 
การขอรับรองมาตรฐาน  คุณภาพการ
ศึกษา 
3) ใหความรวมมือในการรวมพัฒนา
โรงเรียนในรูปแบบตาง ๆ ตามความ
เหมาะสม และความตองการของ 
โรงเรียน เชน การนิเทศ   ติดตาม และ
การเปนผูทรงคุณวุฒิในคณะ
กรรมการโรงเรียน 
4) แตงตั้งกรรมการไปตรวจสอบโรง
เรียนที่ยื่นคําขอรับรองมาตรฐานฯ 
 
1) ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงานประกันคุณภาพและ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการ
ศึกษาของโรงเรียน 
2) ใหความรวมมือในการพัฒนาโรง
เรียนในรูปแบบตาง ๆ ตามความ
เหมาะสมและความตองการของโรง
เรียน เชน การนิเทศ ติดตาม 

ไมไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
ไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

ตาราง 6 (ตอ) 
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หนวยงาน 
ระดับปฏิบัติ สังกัด สปช. สังกัด สช. สังกัด สศ. 

 
 
ระดับเขต
พื้นที่การ
ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับ 
โรงเรียน 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) ดําเนินการตามแผนของโรงเรียน
และตรวจสอบคุณภาพภายในโรง
เรียนโดยเนนการประเมินตนเอง 
2) รายงานความกาวหนา 
3) รวมวางแผนตรวจสอบจากภาย
นอกและรวมมือกับหนวยงานระดับ
อําเภอ/จังหวัด 
4) นําผลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนอยางตอเนื่อง 

 และการเปนผูทรงคุณวุฒิในคณะ
กรรมการโรงเรียน 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) สรางเครื่องมือ กําหนดบุคลากร
และแผนสําหรับการติดตาม ตรวจ
สอบ 
2) ควบคุม กํากับ ดูแล และตรวจ
สอบตามแผนการดําเนินงานของ
โรงเรียน 
3) เขียนรายงานการประเมินตนเอง 
4) ยื่นแบบคําขอรับการประเมินฯ 
เพื่อรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 

 
 
1) จัดทําเครื่องมือ คูมือการตรวจ
สอบคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียน 
2) ฝกอบรมวิทยากรแกนนําการ
ตรวจสอบคุณภาพภายในของโรง
เรียน 
3) นิเทศ กํากับ ติดตามใหโรงเรียน
ประเมินความกาวหนาในเรื่องคุณ
ภาพ 
4) จัดทํารายงานความกาวหนาใน
ภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษา 
5) จัดระบบการตรวจสอบ 
6) นิเทศ กํากับ ติดตามใหโรงเรียน
ดําเนินการตามมาตรการปรับปรุง
คุณภาพ 
1)  ประเมินความกาวหนาเรื่องคุณ
ภาพของโรงเรียนในทุกดาน 
2) จัดทํารายงานความกาวหนา
เสนอตอผูปกครองชุมชน สังคม 
และเขตพื้นที่การศึกษา 
3) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
เสนอตอเขตพื้นที่การศึกษาและสา
ธารณชน 
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 จากตารางสรุปไดวา  แนวทางในการดําเนินงานตามขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ  
การศึกษา  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชน  และกรมสามัญศึกษา  ตางมีการตรวจสอบคุณภาพภายในโดยการ
ประเมินตนเอง  แตมีความแตกตางกันที่ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติ ตองไดรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานระดับเหนือขึ้นไป คือ 
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด โดยใชเทคนิคการนิเทศ 
100%  สวนสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเมื่อมีการประเมินตนเอง  
จนมีผลเปนที่นาพอใจแลว  สามารถยื่นคําขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากกรมตนสังกัด  
โดยจังหวัดและอําเภอไมมีสวนในการตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา  สําหรับสถานศึกษาสังกัด          
กรมสามัญศึกษานั้น กระจายอํานาจในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหกับเขตพื้นที่การศึกษา  
เพื่อนิเทศ  กํากับ ติดตามสถานศึกษาหลังจากที่สถานศึกษาไดประเมินตนเองแลว 
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ตาราง 7   แนวทางการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาจําแนกตามสังกัด 
 
หนวยงาน 
ระดับปฏิบัติ สังกัด สปช. สังกัด สช. สังกัด สศ. 

ระดับกรม 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับจังหวัด/
อําเภอ 
 
 
 
 
 
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา 

1) แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน 
2) กําหนดกระบวนการประเมินและการ
รับรอง     คุณภาพมาตรฐาน 
3) จัดทํากรอบและเครื่องมือประเมิน 
4) ประเมินคุณภาพรวมกับ สปจ. 
5) รับรองโรงเรียนที่ไดมาตรฐานและใช
ผลการประเมินในเชิงบริหาร 
 
1) ประเมินคุณภาพ 
โรงเรียนในสวนที่เพิ่มเติมเฉพาะของ
จังหวัด 
2) รับรองโรงเรียนที่ไดมาตรฐานระดับ
จังหวัดและใชผลการประเมินในเชิง
บริหาร 
 

- 

1) ตรวจสอบคุณภาพและใหการรับ
รองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
2) เผยแพรรายช่ือโรงเรียนที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการ
ศึกษา 
 
 
 
ไมไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติไว 
 
 
 
 
 

 
- 

 

ไมไดกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติไว 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

 
 

 
1) วางแผนและประสาน
งานกับหนวยงานภาย
นอกเพื่อประเมินและให
การ 
รับรองมาตรฐานคุณภาพ
ของโรงเรียน 
2)ติดตามผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของโรง
เรียน 
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ตาราง 7  (ตอ) 

หนวยงาน 
ระดับปฏิบัติ สังกัด สปช. สังกัด สช. สังกัด สศ. 

 
 
 
 
 
ระดับ 
โรงเรียน 

 
 
 
 
 

เตรียมรับการประเมินจาก สปช.,
สปจ.,สปอ. 

 
 
 
 
 

เตรียมรับการประเมินจาก สช. 

3) นิเทศ สนับสนุน ชวยเหลือ เพื่อ
รักษามาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
4) รายงานคุณภาพการศึกษาของโรง
เรียนตอ      สาธารณชน 
 
1) ศึกษาแนวทางการประเมินและรับ
รอง 
คุณภาพการศึกษา 
2) วางแผนการดําเนินงานเพื่อขอรับ
การประเมิน    คุณภาพการศึกษา 
3) รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ
การศึกษา 
4) จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาตอสาธารณชน 
5) เฝาระวัง และรักษาคุณภาพการ
ศึกษาของโรงเรียน 
 

 
                จากตารางสรุปไดวา  แนวทางการดําเนินงานในขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา  
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน จะไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหนวยงานตนสังกัด   สวนสถานศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา จะไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายนอก ซ่ึงยัง
ไมระบุชัดเจนวาเปนหนวยงานใด 
                จากแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษาทั้ง 3 สังกัด สามารถสรุปเปรียบเทียบใหเห็น
ถึงแนวทางการดําเนินงานที่เหมือนกัน และแนวทางการดําเนินงานที่แตกตางกัน ดังตารางที่ 8 

 



 89

ตาราง 8     เปรียบเทียบการดําเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
                              สถานศึกษาสังกัด สปช. สช. และ สศ. 

กระบวนการประกันคุณ
ภาพการศึกษา 

แนวทางการดําเนินงาน 
ท่ีเหมือนกัน 

แนวทางการดําเนินงาน 
ท่ีแตกตางกัน 

1. การควบคุม 
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษา 

1)หนวยงานตนสังกัด คือ สปช. , สช. 
และ สศ. กําหนดมาตรฐานและตัวช้ีวัด
ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) สถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือธรรมนูญโรงเรียน ตาม
แนวทางมาตรฐานที่หนวยงานตนสังกัด
กําหนด 
3) สถานศึกษาสังกัด สปช. และสังกัด 
สศ. สามารถปรับ/เพิ่มขยายมาตรฐานที่
ตนสังกัดกําหนดขึ้น เพื่อใหสอดคลอง 
กับสถานศึกษาและชุมชน 
 
 
        สถานศึกษาดําเนินการตรวจสอบ
คุณภาพภายในโดยบุคลากรของสถาน
ศึกษากอนที่จะมีการตรวจสอบจากหนวย
งานตนสังกัด 

     สปช. กระจายอํานาจการดําเนินงานให
หนวยงานในสังกัดตามกฎหมาย คือ สปจ. , 
สปอ. และโรงเรียนตามลําดับ  สวนกรมสามัญ
ศึกษากระจายอํานาจลงสูเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียน ซ่ึงแนวทางของกรมสามัญศึกษา
สอดคลองกับการดําเนินงานการประกันคุณ
ภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 
     สําหรับ สช.ใหอิสระแกโรงเรียนในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ใตกรอบปจจัยที่ สช.กําหนด โดยจังหวัดและ
อําเภอไมมีบทบาทในการดําเนินงานที่ชัดเจน 
 
         สถานศึกษาสังกัด สปช.จะไดรับการ
ตรวจสอบจากหนวยงานในระดับอําเภอ 
(สปอ.) และหนวยงานระดับจังหวัด (สปจ.) 
โดยใชเทคนิคการนิเทศ 100 % 
        สถานศึกษาสังกัด สศ. จะไดรับการนิเทศ 
กํากับ ติดตามจากเขตพื้นที่การศึกษา  
         สถานศึกษาสังกัด สช. ตรวจสอบตนเอง 
และสรุปผลการตรวจสอบเสนอหนวยงานตน
สังกัด เพื่อเตรียมรับการประเมินจาก สช. 
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ตาราง 8 (ตอ) 
กระบวนการประกันคุณ

ภาพการศึกษา 
แนวทางการดําเนินงาน 

ท่ีเหมือนกัน 
แนวทางการดําเนินงาน 

ท่ีแตกตางกัน 
3. การประเมิน 
คุณภาพการศึกษา 

              สถานศึกษาสังกัด สปช. และ 
สช. จะไดรับการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาและการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาจากกรมเจาสังกัด 

              สถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจะ
ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาและการ
รับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากองคกร
ภายนอก 

                 จากตารางสรุปไดวา  แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ขั้นตอนคือการควบคุม
คุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน และกรมสามัญศึกษา. มีแนวทางการดําเนินงานที่เหมือนกันคือ หนวยงานทั้ง 3 สังกัดตางก็
ทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อใหสถานศึกษานําไปเปนกรอบแนวทางการจัดทําแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษาทั้ง 3 สังกัดมีการตรวจสอบคุณภาพภายในโดยบุคลากรใน
สถานศึกษาที่เรียกวาการประเมินตนเอง  และสถานศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจะไดรับการประเมินมาตรฐาน  
คุณภาพการศึกษาจากกรมตนสังกัด 

                สวนแนวทางการดําเนินงานที่แตกตางกันคือ   การกระจายอํานาจในการดําเนินงาน  
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  กระจายอํานาจการดําเนินงานใหแกสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัด  สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ และสถานศึกษา  สวนสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชน  ใหสถานศึกษาดําเนินงานตามกรอบแนวทางที่กรมกําหนด  สําหรับ 
กรมสามัญศึกษา กระจายอํานาจการดําเนินงานใหแกเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา นอกจากนี้ 
สถานศึกษาสังกัด กรมสามัญศึกษา จะไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากหนวยงาน
ภายนอกซึ่งยังไมระบุชัดเจนวาเปนหนวยงานใด     

ผลการสัมภาษณ 

 สวนที่ 2   ผลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง  27  คน เกี่ยวกับแนวโนมรูปแบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปตตานี  โดยใหกลุม      
ตัวอยางทั้ง 27 คน สรางภาพอนาคตในทางที่ดี ภาพอนาคตในทางที่ไมดี และภาพอนาคตที่นาจะ
เปนไปไดที่สุดเกี่ยวกับการดําเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ขั้นตอน     
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คือ การควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการ
ศึกษา จากการสัมภาษณดังกลาว สรุปผลไดดังตอไปนี้ 

1.  สรุปภาพอนาคตในทางที่ดี 
     ตามที่ไดกําหนดใหกลุมตัวอยางทั้ง 27 คน สรางภาพอนาคตในทางที่ดีเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ไดแก การดําเนินงานตามขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และการประเมินคุณภาพการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญ ไดสรางภาพอนาคตในทางที่ดีของการ
ดําเนินงานแตละขั้นตอนดังนี้ 

 1.1  การควบคุมคุณภาพการศึกษา 
 ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นรวมกันวา การเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชน/ทองถ่ิน
เขา มามีสวนรวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรวมกันกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือธรรมนูญโรงเรียน จะทําใหสถานศึกษาสามารถ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไดสอดคลองกับความตองการของชุมชน/ทองถ่ิน ทําใหเกิดความสัมพันธ
อันดีระหวางสถานศึกษา ชุมชน สามารถใหความรวมมือกับสถานศึกษามากขึ้น ทั้งการใหความชวย
เหลือสนับสนุนดานปจจัยตาง ๆ เชน การชวยเหลือดานทุนทรัพย ชุมชนสามารถเขามามีสวนรวม
ในการกําหนดหลักสูตร การกําหนดนโยบาย หรือเขามาชวยสอนเพื่อสนองตอความตองการของ 
ชุมชน ในขณะเดียวกันหากชุมชน/ทองถ่ิน ตองการใหนักเรียนมีคุณสมบัติเชนไร สถานศึกษาก็
สามารถสนองตอบได ชุมชนและสถานศึกษามีความไวเนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน 
  ผูใหสัมภาษณจํานวนหนึ่ง ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญที่ทําใหโรงเรียนและสถานศึกษา 
สามารถทํางานรวมกันได คือ ผูบริหาร และคณะครู โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษา จะตองเปน 
ผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดีและสามารถสรางความเชื่อถือศรัทธาใหเกิดขึ้น ในอนาคตบุคคลที่จะเปน 
ผูบริหารสถานศึกษา เปนบุคคลที่สามารถเขากับชุมชน/ทองถ่ินไดเปนอยางดี ซ่ึงเปนคุณลักษณะ 
ที่สําคัญอยางยิ่ง ของบุคคลที่จะไดรับการคัดเลือกเขาสูตําแหนงนี้ นอกเหนือจากความรู  ความ
สามารถดานวิชาการและดานการบริหาร 
  ในสวนของการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผูใหสัมภาษณสวนใหญมี
ความเห็นรวมกันในแงดีวา การที่สถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษาขึ้น จะทําใหสถานศึกษามีกรอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสามารถ
นํามาจัดทําเปนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือธรรมนูญโรงเรียนที่เกิดจากการที่ทุกฝายเขามามี
สวนรวม ทําใหสามารถสนองตอความตองการของชุมชน/ทองถ่ิน เขตพื้นที่การศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาชาติ ตรงกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา ทําใหสามารถดําเนินการไดตามที่กําหนด
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ไวในแผน และประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น บุคลากรทุกฝายจะมองเห็นทิศทางของการทํางานที่ชัดเจน 
ระบบขอมูลสารสนเทศตาง ๆ จัดหาไดงาย เนื่องจากทุกฝายเขามามีสวนรวม มีความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน สามารถจัดทําขอมูลไดตรงกับความตองการที่แทจริง เปนขอมูลที่มีความถูกตองมากยิ่งขึ้น 
ซ่ึงแตกตางจากปจจุบัน เนื่องจากขอมูลที่รวบรวมไดมีความคลาดเคลื่อนสูง    
  สาเหตุที่ผูใหสัมภาษณสวนใหญ คาดการณวา สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาตามแผนที่ไดกําหนด เนื่องจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกลาว เกิดจากความรวมมือของ
ทุกฝาย และสอดคลองกับความตองการของสถานศึกษา ชุมชน/ทองถ่ิน ซ่ึงแตกตางจากปจจุบัน การ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสวนใหญ ไดจัดทําขึ้นตามการจัดสรรเงินงบประมาณที่
กรมตนสังกัดแจงใหดําเนินการ ซ่ึงบางครั้งไมไดสนองตอความตองการที่แทจริงของสถานศึกษา 
 ผูใหสัมภาษณสวนใหญ ซ่ึงเปนบุคลากรทางการศึกษาไดคาดการณในอนาคต เมื่อมีการ
จัดการศึกษาแบบแบงเปนเขตพื้นที่การศึกษา แตละเขตพื้นที่การศึกษาจะมีสถานศึกษาระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่ตองกํากับดูแลประมาณ 100 กวาโรง ทําใหสามารถกํากับ ดูแล  สถานศึกษา     
ดังกลาวไดอยางใกลชิดและทั่วถึง แตกตางจากปจจุบันซึ่งแตละกรมรับผิดชอบในการกํากับดูแล
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมากเกินไป เชน สปช. มีสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ
หมื่นกวาโรง แตละจังหวัดมีประมาณ 300 กวาโรง ทําใหการกํากับดูแลไมทั่วถึง นอกจากนี้ ผูให
สัมภาษณบางกลุมมองวา ในอนาคตเมื่อมีการจัดการศึกษาแบบแบงเปนเขตพื้นที่การศึกษาจะชวย
ลดปญหาการเขาเรียนของนักเรียนตางเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากผูปกครองนักเรียนไดมีโอกาส
เขามารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีความเชื่อถือคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 1.2  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
       ผูใหสัมภาษณสวนใหญ เห็นรวมกันวา ในอนาคตสถานศึกษาจะมีความระมัดระวังใน
การดําเนินงานมากขึ้น เนื่องจากจะมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งโดยสถานศึกษาเองและจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยบุคลากรภายในสถานศึกษาเปนการ  
ตรวจสอบที่ผูรับผิดชอบงาน/โครงการ กิจกรรมที่กําลังดําเนินการโดยทําการตรวจสอบผลของงาน 
เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวในงาน/โครงการ ฉะนั้น ผูตรวจสอบจะเปนผูที่รูความกาวหนา 
ปญหาอุปสรรคตาง ๆ และขอมูลตาง ๆ เปนอยางดี จึงสามารถนําผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไข
การทํางานในแตละกิจกรรมใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม สถานศึกษา
สามารถทราบจุดเดนจุดดอยของตนเอง การตรวจสอบในลักษณะเชนนี้ ถือวามีความสําคัญมาก 
เนื่องจากเปนการกระตุนใหแผนงาน/โครงการที่วางไว ในขั้นตอนของการควบคุมคุณภาพการศึกษา
นําไปสูการปฏิบัติ 
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        สําหรับการตรวจสอบโดยหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ซ่ึงไดแกเขตพื้นที่การศึกษานั้น ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นรวมกันในทางที่ดีวา จะเปน 
การสะทอนใหเห็นการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหชัดเจนยิ่งขึ้น จึงเปนการ  
ตรวจสอบอีกมุมมองหนึ่ง เสมือนกระจกที่สะทอนใหเห็นภาพการทํางานที่ชัดเจน เพื่อสามารถ    
ใหคําแนะนําชวยเหลือไดอยางถูกตอง 
      ผูใหสัมภาษณสวนหนึ่ง มีความเห็นรวมกันวา ผลจากการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ทั้งโดยสถานศึกษาเอง หรือโดยเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาจะตองรายงานสูสาธารณชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหประชาชนในชุมชน/ทองถ่ิน ไดรับรูขอมูลของโรงเรียน ผูปกครองมี   
ขอมูลที่ถูกตองในการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียน  การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีความ 
โปรงใสมากกวาปจจุบัน 

 1.3  การประเมินคุณภาพการศึกษา 
     ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นรวมกันวา การที่สถานศึกษามีโอกาสไดรับการ
ประเมินคุณภาพภายในปละ 1 คร้ัง ถือวาเปนสิ่งที่ดี เนื่องจาก ขอมูลที่ไดจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษา เปนผลการประเมินของคณะบุคคลที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม
วาจะเปนผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาและตัวแทนจากชุมชน เปนขอมูลสําคัญที่จะนํามา
ตัดสินใจวา  สถานศึกษามีความพอใจหรือไมพอใจตอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ไดดําเนิน
การมาตั้งแตตน คือ ตั้งแตขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
เปนการสรุปความพรอมของสถานศึกษาวา ควรจะไดรับการประเมินคุณภาพจากองคกรภายนอก
แลวหรือยัง สถานศึกษาสามารถนําผลจากการประเมินมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาที่
กําหนดไวในตอนตนและที่สําคัญคือ ทําใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีความมั่นใจในการรับการประเมิน
จากองคกรภายนอก 
      นอกจากนี้ ผูใหสัมภาษณสวนใหญ ยังมีความเห็นรวมกันในทางที่ดีอีกวา การประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา จะเปนกลไกสําคัญที่จะทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เนื่อง
จากหากผลจากการประเมินพบวา สถานศึกษายังพัฒนาคุณภาพการศึกษาไมไดตามเปาหมายที่ได
กําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ก็สามารถปรับปรุงแกไขและพัฒนาตอไปเพื่อไป
สูเปาหมายที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด ขณะเดียวกัน หากสถานศึกษาใดสามารถ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแลว 
ก็สามารถพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อเขาสูมาตรฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับชาติ หรือระดับ
สากลในที่สุด 
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     ในสวนของคณะบุคคลที่จะทําการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน ผูใหสัมภาษณ
สวนใหญมีความเห็นรวมกันในทางที่ดีวา เปนคณะบุคคลที่เขาใจสภาพการดําเนินงานของสถาน
ศึกษา ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนอยางดี และสามารถเสนอแนะแนวทาง     
แกไขปญหาของสถานศึกษาได  คณะบุคคลดังกลาวอาจมีบางสวนที่เปนผูเกี่ยวของในการดําเนิน
งานของโรงเรียนตั้งแตขั้นตอนของการควบคุมคุณภาพภายใน จะเปนการกระตุนใหบุคลากรใน
สถานศึกษามีความกระตือรือรนในการทํางาน และการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะเกิดผลดีตอ
การจัดการเรียนการสอน 

2.  สรุปภาพอนาคตในทางที่ไมดี 

     จากการที่ไดกําหนดใหกลุมตัวอยางทั้ง 27 คน สรางภาพอนาคตในทางที่ไมดีเกี่ยวกับ
การดําเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ไดแก การดําเนินงานตามขั้นตอน การควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และการประเมินคุณภาพการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญไดสรางภาพอนาคตในทางที่ไมดีของการ
ดําเนินงานแตละขั้นตอนดังนี้ 

   2.1  การควบคุมคุณภาพการศึกษา 
    การเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชน/ทองถ่ิน  ไดเขามามีสวนรวมในการกําหนด 
มาตรฐานการศึกษา และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือธรรมนูญโรงเรียน โดยเขามา   
มีสวนรวมในรูปคณะกรรมการสถานศึกษานั้น  ผูใหสัมภาษณสวนใหญใหความเห็นที่สอดคลอง
กันวา อาจมีความเปนไปไดที่จะทําใหเกิดความขัดแยงระหวางสถานศึกษาและชุมชน ทั้งนี้เนื่องจาก  
ชุมชนอาจเสนอความตองการที่สถานศึกษาไมสามารถดําเนินการได หรือในบางกรณีที่กรรมการ
สถานศึกษา ซ่ึงเปนตัวแทนของชุมชน/ทองถ่ิน อาจเขามาตําหนิการทํางานของบุคลากรในสถาน
ศึกษา จึงทําใหเกิดความขัดแยงกัน สงผลใหความรวมมือจากตัวแทนของชุมชนเหลานั้นมีความลด
นอยลง  นอกจากนี้ ผูใหสัมภาษณสวนใหญยังมีความเห็นรวมกันวา การที่สถานศึกษามีการบริหาร
งานในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษานั้น อํานาจในการตัดสินใจของ ผูบริหารอาจลดนอยลง มี
ความเปนไปไดที่ผูบริหารสถานศึกษาขาดความเปนอิสระและมีอํานาจลดลง 
      ผูใหสัมภาษณบางกลุม ยังมีความเห็นรวมกันอีกวา ในการเขามามีสวนรวมของตัวแทน
ประชาชนในชุมชน/ทองถ่ินดังกลาว อาจมีบางกลุมคิดจะเขามาเพื่อมุงหาผลประโยชนจากโรงเรียน 
โดยใหเหตุผลวาในอนาคตจะมีการกระจายอํานาจใหกับโรงเรียน โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณตาง ๆ 
จึงทําใหกลุมบุคคลเหลานี้ คิดหาผลประโยชนจากการดําเนินงานโครงการตาง ๆ ของโรงเรียน เชน 
การสรางอาคารสิ่งกอสรางตางๆ ไมทุมเทในดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง 
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       สําหรับการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือ
ธรรมนูญโรงเรียน  ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นรวมกันวา หากคณะกรรมการที่โรงเรียนได
แตงตั้งขึ้น โดยเฉพาะกรรมการที่มาจากตัวแทนของประชาชนในชุมชนทองถ่ิน มีความรูนอย ขาด
วิสัยทัศน จะทําใหไมกลาที่จะเสนอแนะแนวทางตาง ๆ ภาระหนาที่จะตกอยูกับคณะกรรมการที่เปน
บุคลากรในสถานศึกษา ซ่ึงไมแตกตางไปจากปจจุบันมากนัก ทําใหตัวแทนของชุมชนเหลานั้นไม
ไดเขามามีสวนรวมอยางจริงจัง  มีโอกาสเปนไปไดสูงโดยเฉพาะสถานศึกษาที่อยูในชนบทหางไกล 
      ในการพัฒนาสถานศึกษาเขาสูมาตรฐานการศึกษาที่ไดกําหนดขึ้น สถานศึกษาจําเปน
ตองมีการจัดทําโครงการตาง ๆ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือธรรมนูญโรงเรียน 
และในการจัดทําโครงการตาง ๆ เหลานี้ จะมีการมอบหมายภาระหนาที่ความรับผิดชอบแกบุคลากร
ในสถานศึกษา การดําเนินงานดังกลาว ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นวา ในอนาคตบุคลากรใน
สถานศึกษา จะตองมีภาระหนาที่มากกวาปจจุบัน และอาจเปนไปไดที่จะทําใหเกิดการตอตานจาก
บุคลากรบางกลุม ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และอาจเปนปญหา/อุปสรรคสําหรับ
สถานศึกษา ในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสูมาตรฐานการศึกษาที่ไดกําหนดไว 

 2.2  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ผูใหสัมภาษณสวนใหญ มีความเห็นรวมกันวา  การที่สถานศึกษาไดมีการตรวจสอบ 
คุณภาพภายใน  โดยบุคลากรของสถานศึกษาอันไดแก ผูบริหาร คณะครู และนักเรียน มีโอกาสเปน
ไปไดที่จะมีการเขาขางตนเองเกิดขึ้น  นอกจากนี้ยังทําใหเกิดการไมยอมรับซึ่งกันและกันโดยเฉพาะ
ผูที่มีความอาวุโสอาจไมยอมรับ  สงผลใหเกิดความขัดแยงขึ้นภายในสถานศึกษา ดังนั้นในการ
ดําเนินงานดังกลาวหนวยงานที่เกี่ยวของ  จําเปนจะตองสรางความเขาใจแกบุคลากรในสถานศึกษา
ใหเขาใจถึงบทบาทหนาที่และวัตถุประสงคของการตรวจสอบอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
กําหนดเกณฑในการตรวจสอบที่เปนแนวเดียวกัน 
 สําหรับการตรวจสอบโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก เขตพื้นที่การศึกษาและผูแทน 
จากประชาชนในชุมชน/ทองถ่ินนั้น ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นที่สอดคลองกันวา มีความ
เปนไปไดที่ในระยะเริ่มแรกเขตพื้นที่การศึกษาอาจไมเขาใจบทบาทหนาที่ในการตรวจสอบคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา โดยเฉพาะตัวแทนจากประชาชนในชุมชน/ทองถ่ิน นอกจากจะไมมีความรู 
ความเขาใจแลว  อาจมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาที่จะใชในการตรวจสอบคุณภาพภายในของ    
สถานศึกษา 
     ในสวนของการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาออกสู 
สาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของนั้น ผูใหสัมภาษณบางกลุมใหความเห็นวา สถานศึกษา     
สวนใหญจะรายงานเฉพาะสิ่งที่ดี ๆ ที่สถานศึกษาประสบผลสําเร็จ ทั้งนี้ เนื่องจากยังมีทัศนคติวา 
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หากรายงานในสิ่งที่ไมดี จะทําใหสถานศึกษาเกิดความเสียหาย หรือยังมีทัศนคติวาเปนไปเพื่อการ
แขงขัน  เกรงจะดอยกวาสถานศึกษาอื่น  หากผูบริหารสถานศึกษายังมีทัศนคติดังกลาวจะทําใหการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไมเกิดขึ้น 

   2.3  การประเมินคุณภาพการศึกษา 
       ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นรวมกันวา  โดยทั่วไปคนสวนหนึ่งมักจะไมชอบให
มีการประเมินและมีทัศนคติที่ไมดีตอการประเมินอาจจะเขาใจวา  การประเมินเปนการมาจับผิดการ
ทํางาน  หรือยังยึดติดวา เมื่อมีการประเมินจะตองมีการแขงขันเพื่อจัดอันดับ  จึงทําใหการปฏิบัติงาน 
ไมเปนไปตามธรรมชาติ คอยระมัดระวังวาจะมีผูเขามาประเมิน  ทําใหบุคลากรบางสวนเกิดความ
วิตกกังวลในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาอาจคิดวา  สถานศึกษาของตนจะดอย
กวาสถานศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน   นอกจากนี้ผูใหสัมภาษณบางกลุมยังมีความเห็น
รวมกันอีกวา ในการประเมินหากคณะบุคคลที่มาประเมินมีความสนิทสนมกันอาจมีความเกรงใจไม
กลาประเมินตามความเปนจริง   ทําใหผลการประเมินไมตรงกับสภาพความเปนจริงที่ตองการ และ
ไมสามารถนํามาใชพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางแทจริง 
     นอกจากนี้ ผูใหสัมภาษณสวนใหญ ยังเห็นรวมกันวา มีความเปนไปไดที่คณะบุคคลที่มา
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไมเขาใจบทบาทหนาที่ในการประเมิน โดยเฉพาะบุคลากร
ในเขตพื้นที่การศึกษา อาจยึดติดกับบทบาทเดิมวา สถานศึกษาจะตองเชื่อและปฏิบัติตามหนวยงาน
ระดับเหนือขึ้นไป จึงเขามาสั่งการใหสถานศึกษาตองดําเนินการในเรื่องตาง ๆ หรือมีความเปนไป
ไดที่คณะผูประเมินไมสามารถชี้แนะแนวทางการปรับปรุงแกไขในกรณีที่ผลการประเมินไมเปนที่
พอใจ จึงไมสามารถใหความชวยเหลือแกสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดถูกตอง 
     ในสวนของการเฝาระวังคุณภาพการศึกษาที่ไดผานการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 
การศึกษาแลว ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นรวมกันวา เมื่อครบ 5 ปและมีการประเมินใหม 
อาจเปนไปไดที่ผลการประเมินไมไดมาตรฐาน  โดยใหเหตุผลวา สาเหตุอาจมาจากปจจัยเร่ืองคน ซ่ึง
ไดแก ผูบริหารและคณะครู อาจมีการยายเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานโดยเฉพาะสถานศึกษาของรัฐ 
บุคลากรเหลานี้ ยังอยูในระบบราชการที่เปนระบบใหญ  การปฏิรูปการศึกษาเปนการปฏิรูปเฉพาะ
ดานแตระบบใหญคือ ระบบราชการยังมีอยู และในระบบราชการยังขาดระบบการคัดคนออก เปน
แบบจางงานตลอดชีพ  ถึงแมคนที่ทํางานไมมีคุณภาพ ก็ยังสามารถอยูในระบบราชการได และถา
บังเอิญบุคคลเหลานี้ไปรวมอยูในสถานศึกษาเดียวกัน ถึงแมวาทางหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบจะให
การสนับสนุนอยางไรก็ไมเปนผล  โอกาสที่สถานศึกษาจะถูกลดมาตรฐานก็อาจเกิดขึ้นได 
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3.  สรุปภาพอนาคตที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด 

     ภายหลังที่ผูใหสัมภาษณแตละราย ไดสรางภาพอนาคตในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปตตานี ตามกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ทั้งภาพอนาคตในทางที่ดีและภาพอนาคตในทางที่ไมดีแลว ผูสัมภาษณจะขอใหผูให
สัมภาษณสรางภาพอนาคตในทางที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด ในลักษณะนี้ ผูใหสัมภาษณไดถูก
กําหนดขอบเขตหรือวางลักษณะอยางกวาง ๆ ใหระดมความคิดจากการคาดการณในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
ดีและกลับไปที่ไมดี แลวกลับมาสูความคิดในแงที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด  โดยไมคํานึงถึงขอพึง
ปรารถนาหรือไมพึงปรารถนา  ผูใหสัมภาษณจะทําการคาดการณโดยยึดความนาจะเปนไปไดเปน
หลักและมีความเชื่อวา  จะมีความใกลเคียงกับความเปนไปไดสูงสุด ไมวาส่ิงที่คาดการณหลังสุดจะ
มีลักษณะคอนขางไปในทางดีหรือไมดีก็ตาม 

 3.1  ผลสรุปการสัมภาษณภาพอนาคตในทางที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด 
                 ผลจากการสัมภาษณเกี่ยวกับแนวโนมรูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปตตานี  ตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ขั้นตอน 
คือ การควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการ
ศึกษา ที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด คือ ในจํานวนผูใหสัมภาษณทั้งหมด 27 ราย สวนใหญ ซ่ึงมี 17 
ราย คิดเปนรอยละ 62.96  ไดสรางภาพที่เปนไปไดมากที่สุดในอนาคตคอนขางไปในทางที่ดี และ
สวนนอย 2 ราย  คิดเปนรอยละ 7.41 ไดสรางภาพอนาคตที่คอนขางไปในทางที่ไมดี ที่เหลืออีก       
8 ราย คิดเปนรอยละ 29.63 ไดสรางภาพอนาคตไปในทางที่ดี แตมีเงื่อนไขบางประการ นั่นคือ ยังมี
บางประเด็นในสภาพสังคมปจจุบันที่ไมสามารถคาดการณในแงดีได จึงพอสรุปไดวา  ผูให
สัมภาษณสวนใหญซ่ึงเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษากลุมหนึ่งในครั้งนี้ เห็นวา         
แนวโนมการที่สถานศึกษา ไดนําระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใชโดยเฉพาะการประกัน
คุณภาพภายใน  จะทําใหการจัดการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น 
     แนวโนมเกี่ยวกับรูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจังหวัดปตตานี ในแงที่นาจะเปนไปไดมากที่สุดที่ผูใหสัมภาษณคาดการณตรงกันคือ 
สถานศึกษาจะสามารถเปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือผูที่มีสวนไดสวนเสียในการจัดการ
ศึกษา (Stakeholder) โดยเฉพาะประชาชนในชุมชน/ทองถ่ิน และผูปกครองนักเรียน เขามามีสวน
รวมในการดําเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการควบ
คุมคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และขั้นตอนการประเมินคุณภาพการ
ศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา เปนผูที่สําคัญในการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนเพื่อให ประชาชน
ชุมชน/ทองถ่ิน เกิดความเชื่อถือศรัทธาและใหความรวมมือกับสถานศึกษา 
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 3.2  แนวทางการดําเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปตตานี 
            3.2.1  การควบคุมคุณภาพการศึกษา 
  ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นตรงกันวา ในอนาคตสถานศึกษาสามารถคัดเลือกตัวแทน
ของประชาชน/ทองถ่ินใหเขามารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรวมกันกําหนดมาตรฐานการ
ศึกษาและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือธรรมนูญโรงเรียน การเปดโอกาสดังกลาว จะตอง
มีการกําหนดคุณสมบัติและบทบาทหนาที่ของผูที่จะรวมเปนคณะกรรมการใหชัดเจน โดยมีเงื่อนไข
วา หนวยงานที่เกี่ยวของตองเตรียมความพรอมของประชาชนในชุมชน/ทองถ่ินใหมีความรู ความ
เขาใจในบทบาทหนาที่ตลอดจนการใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  นอกจากนี้หนวยงานที่รับผิดชอบในการดูแล    
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ไดแก กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ฯลฯ จะตองใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 
คุณภาพชีวิตของประชาชนจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พื้นที่ใดที่ประชาชนมีความรู มี
ฐานะทางเศรษฐกิจดีก็สามารถใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 สําหรับผูปกครองนักเรียนที่จะไดรับการคัดเลือกใหรวมเปนคณะกรรมการสถาน
ศึกษาหรือมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นวา 
ควรเปนผูปกครองนักเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษา และควรมีการกําหนดคาตอบแทนใหกับตัว
แทนของประชาชนในชุมชน/ทองถ่ินที่ไดรวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา 
         การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็น
สอดคลองกันวาสถานศึกษาควรแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ประกอบดวยผูบริหารสถาน
ศึกษา ตัวแทนครู และคณะกรรมการสถานศึกษา การกําหนดมาตรฐานการศึกษาดังกลาว กรรมการ
ที่ไดแตงตั้งขึ้นมาควรทําการศึกษาวิเคราะหศักยภาพของสถานศึกษา  เนื่องจากสถานศึกษาแตละ
แหงมีศักยภาพที่ไมเทาเทียมกัน  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาใหเหมาะสมจึงเปนสิ่งสําคัญ นอก
จากจะวิเคราะหศักยภาพของสถานศึกษาดังกลาวแลว ควรทําการศึกษาวิเคราะหนโยบายการจัดการ
ศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาชาติ วัตถุประสงคการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของ
ชุมชน/ทองถ่ิน  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจึงมีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  
มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสนองความตองการของชุมชน/ทองถ่ิน และผูให
สัมภาษณสวนใหญเห็นตรงกันอีกวา ในระยะแรกอาจจะเปนการกําหนดมาตรฐานที่สถานศึกษา
สามารถดําเนินการได และจะพัฒนาไปสูมาตรฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานระดับชาติ 
หรือระดับสากลในที่สุด ซ่ึงอาจตองใชระยะเวลา ส่ิงตางๆ เหลานี้สถานศึกษาสามารถดําเนินการได 
โดยมีเงื่อนไขวา ภาครัฐควรมีขอมูลประกอบในการที่จะพิจารณาวาเขตพื้นที่ใดมีส่ิงอํานวยความ
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สะดวกเชนไร  เพื่อใหการสนับสนุนงบประมาณไดอยางถูกตอง ในการสนับสนุนดานงบประมาณ
ของรัฐ นอกจากใหการสนับสนุนงบประมาณรายหัวแลว อาจจัดสรรใหเปนพิเศษสําหรับเขตพื้นที่ 
ที่มีปญหา และควรนําเอามาตรฐานมาเปนสิ่งกําหนดในการจัดสรรงบประมาณ กลาวคือ หากสถาน
ศึกษาใดสามารถพัฒนาเขาสูมาตรฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เชน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับชาติ ระดับสากล อาจจัดสรรงบประมาณใหเปนพิเศษ 
        เมื่อสถานศึกษาไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาแลวกอนจะนํามาใชจริง ควรมีการนํามา
จัดทําประชาพิจารณเพื่อใหประชาชนในชุมชน/ทองถ่ินหรือผูปกครองนักเรียนไดมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะตาง ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหมาตรฐานการศึกษามีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น  เปนการรายงานใหสาธารณชนไดรับทราบถึงความเคลื่อนไหวของสถานศึกษา 
       ในสวนของการพัฒนาสถานศึกษาเขาสูมาตรฐานการศึกษานั้น  ผูใหสัมภาษณสวน
ใหญมีความเห็นตรงกันวา สถานศึกษาจะตองมีระบบการจัดการเพื่อเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษา 
ให สอดคลองหรือสัมพันธกับระบบการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  โดยมีแนวทางการบริหารจัด
การ   2 รูปแบบ คือ ยึดมาตรฐานการศึกษาที่ไดกําหนดขึ้นเปนหลัก แลวจัดบุคลากรของสถานศึกษา
ให สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด  สําหรับอีกรูปแบบหนึ่งยึดงานของสถานศึกษาเปน
หลักแลวกําหนดหนาที่วา แตละกลุมงานของสถานศึกษารับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาใดที่กําหนด  
สถานศึกษาจึงจะสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตามที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาหรือธรรมนูญโรงเรียน  
        นอกจากนี้ ผูใหสัมภาษณสวนใหญ ยังมีความเห็นที่ตรงกันอีกวา ในอนาคตบุคลากร
ในหนวยงานทางการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการทํางานที่เปนระบบมากขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจทําใหเกิดการตอตานจากบุคลากรบางกลุม ซ่ึงมักจะเปนผูที่ไมสามารถ
ปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง แตทายที่สุด เชื่อวา บุคคลเหลานั้นก็จะกลับมาใหความรวมมือ
สวนหนึ่ง สวนผูที่ไมสามารถปรับตัวไดจริง ๆ ก็จะลาออกไปประกอบอาชีพอ่ืน ในอนาคตบุคลากร
ทางการศึกษาจะปรับเปลี่ยนการทํางานของตนใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานการทํางานจะมีลักษณะ
เปนมืออาชีพมากยิ่งขึ้น  หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถสรางความเขาใจใหกับบุคลากรทุกคน เพื่อ
เตรียมพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

 3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
           ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นตรงกันวา ในอนาคตสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน จะไดรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 2 รูปแบบ คือ การตรวจสอบโดยสถานศึกษาเอง หรือ
การตรวจสอบตนเอง เปนการตรวจสอบโดยผูบริหาร คณะครูและนักเรียน การตรวจสอบดังกลาว
เปนการตรวจสอบโครงการที่กําหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบทุกกิจกรรมที่
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สถานศึกษาดําเนินการ วัตถุประสงคของการตรวจสอบเพื่อทราบความกาวหนาตลอดจนปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานตางๆ อยางใกลชิด เพื่อนําผลไปปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น ในการตรวจสอบ
สถานศึกษาควรกําหนดกรอบแนวทางและเกณฑเพื่อเปนเครื่องมือตรวจสอบ เกณฑที่ไดกําหนดขึ้น 
เกิดจากความรวมมือของทุกฝายและมีความเขาใจตรงกัน เพื่อปองกันความลําเอียงที่อาจจะเกิดขึ้น
ได แตอยางไรก็ตาม ผูใหสัมภาษณสวนใหญยังมีความเชื่อวา การตรวจสอบโดยกลุมบุคคลดังกลาว
อาจเกิดการเขาขางตนเองและมีโอกาสเกิดขึ้นสูง โดยเฉพาะในระยะแรก ๆ สาเหตุอาจเนื่องมาจาก
บุคลากรสวนใหญมีความคิดวา ผลจากการตรวจสอบจะนํามาซึ่งการแขงขันและสงผลตอการปฏิบัติ
งานของตน 
        สวนการเปดโอกาสใหนักเรียนไดรวมตรวจสอบผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นวา 
จะทําใหไดขอมูลที่นาเชื่อถือ รูปแบบในการตรวจสอบของนักเรียนอาจเปนไปลักษณะของการจัด
ทําเปนแบบสอบถาม หรือแบบประเมินการสอนของครู แบบดังกลาวบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา
ไดรวมกันคิด  ฉะนั้นทุกคนจึงยอมรับผลการตรวจสอบของนักเรียน   สําหรับการ  ตรวจสอบอีกรูป
แบบหนึ่ง เปนการตรวจสอบโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก เขตพื้นที่การศึกษาและชุมชน ผูให
สัมภาษณสวนใหญเห็นตรงกันวา กลุมบุคคลที่จะตรวจสอบ ประกอบดวย ตัวแทนจากเขตพื้นที่การ
ศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา และการตรวจสอบนี้เปนการตรวจสอบหลังจากที่สถานศึกษา
ไดดําเนินการตรวจสอบตนเองแลว เพื่อสะทอนภาพการ ดําเนินงานของสถานศึกษาในขั้นตอนของ
การควบคุมคุณภาพการศึกษาใหชัดเจนยิ่งขึ้น  วัตถุประสงคของการตรวจสอบ เพื่อใหคําแนะนํา
ชวยเหลือและสามารถปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานตามโครงการตางๆ ไดอยางถูกตอง 
       เกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบนั้น ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นที่ตรงกัน
วา ทั้งสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาควรไดจัดทําเปนรายงานการตรวจสอบและมีการประชุม
เพื่อสรุปผลการตรวจสอบรวมกันกอนจะรายงานออกสูสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ  
สถานศึกษาจะทําหนาที่ในการรายงานโดยมีความเห็นตรงกันวา  ควรรายงานภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
        นอกจากการตรวจสอบใน 2 รูปแบบดังกลาวแลว  ผูใหสัมภาษณสวนใหญยังมีความ
เห็นตรงกันวา สถานศึกษาตองเปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาไดเขามาตรวจ
สอบ ซ่ึงถือเปนภารหนาที่ของสถานศึกษา ที่จะตองแสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา การ
ตรวจสอบลักษณะนี้ไมไดอยูในแผนที่กําหนดไวในขั้นตอนของการควบคุมคุณภาพการศึกษาแต
เปนการตรวจสอบจากบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาจากหลายๆ สาเหตุ เชนผูปกครอง
นักเรียน  มีขอสงสัยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  ก็สามารถมาขอรับฟงคํา
ช้ีแจงจากสถานศึกษาหรือในกรณีที่ผูปกครองเห็นวาบุตรหลานของตน ไมไดรับความเปนธรรมใน
สิทธิตางๆ เชน การจัดสรรโควตาการเรียนตอ หรือจัดสรรทุนการศึกษา ผูปกครองก็มีสิทธิที่จะขอ
ตรวจสอบการดําเนินงานในเรื่องเหลานี้ได และสถานศึกษาตองพรอมที่จะแสดงความรับผิดชอบ 
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  3.2.3  การประเมินคุณภาพการศึกษา 
          ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นตรงกันวา ในอนาคตสถานศึกษาระดับการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน จะไดรับการประเมินคุณภาพภายในปละ 1 คร้ัง เปนการประเมินภาพรวมการดําเนินงาน
ทั้งหมดของสถานศึกษาที่ไดกําหนดไวในขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการศึกษา ผลจากการประเมิน
จะนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานการศึกษาที่ไดกําหนดไว  เพื่อสรุปผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาวา พรอมจะรับการประเมินจากองคกรภายนอกหรือไม 
       สําหรับกลุมบุคคลที่จะประเมินคุณภาพการศึกษาในขั้นตอนนี้  ผูใหสัมภาษณสวนใหญ
มีความเห็นตรงกันวา ควรประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา ผูแทน
จากคณะกรรมการสถานศึกษาและผูแทนจากประชาชนในชุมชนที่ไมไดเปนคณะกรรมการสถาน
ศึกษา  นอกจากนี้ ผูใหสัมภาษณบางสวนไดมีความเห็นวา กลุมบุคคลที่จะเขามาประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาในขั้นตอนนี้   ถือวาเปนกลุมบุคคลที่สําคัญและจะตองเปนผูที่มีความเขาใจ
สภาพธรรมชาติและปรัชญาของโรงเรียน ตลอดจนมีขอมูลสารสนเทศที่เพียงพอ จึงจะสามารถ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากบุคคลกลุมนี้ จะเปนผูที่
สามารถชี้แนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหกับสถานศึกษาและกระตุนให
สถานศึกษาเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
      อยางไรก็ตาม ยังมีผูใหสัมภาษณบางสวน มีความเห็นวา ในระยะเริ่มแรกเขตพื้นที่การ
ศึกษาและสถานศึกษาอาจจะตองประสบกับปญหาในเรื่องการประเมินคุณภาพการศึกษา เนื่องจากมี
บุคคลบางกลุมที่ไมเขาใจวัตถุประสงคของการประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษายังมีความ
เขาใจวา เปนการประเมินเพื่อการแขงขัน ดังนั้น ทําใหสถานศึกษามีความวิตกกังวลในการปฏิบัติ
งาน  เกรงวาผลการประเมินจะดอยกวาสถานศึกษาอื่นในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน ทําใหการ
ปฏิบัติงานไมเปนไปตามธรรมชาติ  นอกจากปญหาดังกลาวแลว อาจมีปญหาเกี่ยวกับการไมยอมรับ
กลุมบุคคลที่เขามาประเมินฯ โดยเฉพาะตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อแกปญหาดังกลาวจึงมีผู
ใหสัมภาษณบางรายไดเสนอแนะวา เขตพื้นที่การศึกษา ควรเปดโอกาสใหสถานศึกษามีสวนรวมใน
การกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีผูใหสัมภาษณบาง
สวน มีความเห็นวาในระยะแรก บุคลากรสวนใหญจะไมเคยชินกับการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา อาจทําใหเกิดการขัดแยงขึ้น แตเมื่อไดมีการประเมินอยางสม่ําเสมอบุคลากรเหลานี้จะ
เกิดความเคยชิน เมื่อไมมีใครมาประเมินจะทําใหรูสึกผิดปกติ 
       สําหรับผลของการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ผูใหสัมภาษณสวนใหญมี
ความเห็นที่ตรงกันวา ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ผานเกณฑ กับไมผานเกณฑ  กรณีที่สถาน
ศึกษามีผลการประเมินเปนที่ผานเกณฑ ก็สามารถเตรียมรับการประเมินจากองคกรภายนอก ซ่ึงเปน
การประกันคุณภาพภายนอก หากผลการประเมินไมผานเกณฑ สถานศึกษาก็สามารถยอนกลับไป
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วิเคราะหขอบกพรองตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยยอนกลับไปพิจารณาตั้งแตขั้นตอนของการควบคุม
คุณภาพการศึกษาและนําผลมาวิเคราะหเพื่อหาขอบกพรองและนํามาปรับปรุงในปตอไป หากสถาน
ศึกษาที่ผลการประเมินไมผานเกณฑ  ผูใหสัมภาษณสวนใหญมีความเห็นวา เขตพื้นที่การศึกษา จะมี
บทบาทสําคัญในการใหความชวยเหลือหรือมีสวนเขาไปแทรกแซงการดําเนินงานของสถานศึกษา  
เชน อาจมีการยายสับเปลี่ยนผูบริหารสถานศึกษา ในกรณีที่เปน    สถานศึกษาของรัฐ หรือเขาไปให
ความชวยเหลือในการบริหารงานวิชาการ เชน การใหความชวยเหลือในการฝกอบรมบุคลากร 
       ในสวนที่เกี่ยวกับการเฝาระวังคุณภาพมาตรฐานการศึกษานั้น  ผูใหสัมภาษณสวนใหญ 
มีความเห็นที่ตรงกันวา  มีความเปนไปไดที่สถานศึกษาเมื่อไดผานการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก
องคกรภายนอกแลวและมีการประเมินอีก 5 ป มาตรฐานอาจลดลงโดยใหเหตุผลวา สาเหตุอาจเนื่อง
มากจากการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ภายในสถานศึกษา เชน การเปลี่ยนแปลงผูบริหารหรือบุคลากร โดย
เฉพาะผูบริหาร ถือวาเปนบุคคลสําคัญที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเพื่อปองกันมิใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการที่สถานศึกษาจะถูกลดมาตรฐาน  ควรมีการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารง
ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาเปนพิเศษ และควรสงเสริมใหชุมชนรูบทบาทหนาที่ของตนเอง  
ตลอดจนคอยชวยเหลือสถานศึกษาอยางจริงจัง และสามารถตรวจสอบการดําเนินงานของสถาน
ศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ      
                     จากผลการสัมภาษณภาพอนาคตที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด  ผูวิจัยไดนําเสนอเปนรูป
แบบจําลองการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดปตตานี  
ดังภาพประกอบที่ 7 
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 รูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดปตตานี      

 
 
 
 
 

แตงตั้ง 
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน การ
ศึกษาระดับโรงเรียน   และแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา/ธรรมนูญ
โรงเรียน 

ประกอบดวย  
 ผูบริหารสถานศึกษา , ครู ,  
คณะกรรมการสถานศึกษา   

ศึกษาและวิเคราะห 
- ศักยภาพของสถานศึกษา 
- นโยบายการศึกษาของชาติ 
- มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 
- มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
- วัตถุประสงคหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ความตองการของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานกา  

จัดทําแผน
 

ประชาพิจารณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนด 
รศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 1การควบคุม 
คุณภาพการศึกษา 
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ 
ธรรมนูญโรงเรียน 
 

ปฏิบัติการประจําป 

 

แผนงาน
 
 

 

แผนงาน
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา 
โครงการ
งาน
 
โครงการ
งาน
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ภาพประกอบที่ 7  รูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
                             จังหวัดปตตานี      
  

- บุคลากรเขตพื้นที่การศึกษา 
- คณะกรรมการสถานศึกษา 

บุคลากรในสถานศึกษาทุกคน 

ผูบริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผาน ไมผาน 

- ผูบริหารสถานศึกษา 
- ผูแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา 
- ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา 
- ผูแทนชุมชนภายในเขตพื้นที่ 

บุคลากรสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที ่2 การตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 
- การกําหนดแนวทางในการตรวจสอบ 
- การจัดทําเครื่องมือ 

ตรวจสอบการดําเนินงานตางๆที่กําหนดไวในขั้น
ตอนการควบคุมคุณภาพการศึกษาตามชวงระยะ

เวลาที่กําหนดในงาน/โครงการ 

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

รายงานสูสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

กําหนดแนวทาง 
การประเมินคุณภาพภายใน 

ประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา ปละ 1 ครั้ง 

สรุป/วิเคราะหผลการ ประเมินคุณ
ภาพภายใน 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมิน 
คุณภาพการศึกษา 
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 จากภาพประกอบที่ 7 แสดงรูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับ
กา จังหวัดปตตานี  รูปแบบดังกลาวสรุปไดดังนี้ 

เตรียมรับการประเมิน
จากองคกรภายนอกก) 

รายงานสูสาธารณชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

ทบทวนการดําเนินงานในขั้น
ตอนของการควบคุมและการ
ตรวจสอบคุณภาพเพื่อปรับ
ปรุงและพัฒนาในปตอไป 

 

    
    
กํา
ผูบ
ขอ
มา
ทอ
คว
    
ขึ้น
จัด
ไป

    

แบ
นัก
มือ
ตอ
สา
เข
ที่ส
ให
รศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพประกอบที่ 7 (ตอ)
                 ขั้นตอนที่ 1  การควบคุมคุณภาพการศึกษา  
                 การดําเนินงานในขั้นตอนของการควบคุมคุณภาพการศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับการ
หนดมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษามีการกําหนดกลุมบุคคลขึ้นมาคณะหนึ่งประกอบดวย         
ริหารสถานศึกษา  ผูแทนครู และคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อทําการศึกษา วิเคราะหศักยภาพ
งสถานศึกษา  นโยบายการจัดการศึกษาชาติ  วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  ความตองการของชุมชน/   
งถ่ิน   ดังนั้นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจะตองสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  
ามตองการของชุมชน/ทองถ่ิน และเปนมาตรฐานที่สถานศึกษาสามารถดําเนินการได  
              การพัฒนาเขาสูมาตรฐานการศึกษา  สถานศึกษานําเอามาตรฐานการศึกษาที่ไดกําหนด
 มาใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หรือธรรมนูญโรงเรียนและ
ทําแผนปฏิบัติการประจําป  ซ่ึงประกอบดวยแผนงานและโครงการตาง ๆ ที่จะพัฒนาสถานศึกษา
สูมาตรฐานการศึกษาที่ไดกําหนดไว  

                ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
       สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไดรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 2 รูป

บ คือ การตรวจสอบโดยบุคลากรภายในสถานศึกษาอันประกอบดวย ผูบริหาร  คณะครู และ   
เรียน หรือที่เรียกวาการประเมินตนเอง โดยมีการกําหนดแนวทางการตรวจสอบตลอดจนเครื่อง
ที่ใชรวมกัน  การตรวจสอบดังกลาวเปนการตรวจสอบงานโครงการตางๆ ที่กําหนดไวในขั้น
นของการควบคุมคุณภาพการศึกษา เพื่อทราบความกาวหนา ตลอดจนปญหาอุปสรรคตางๆ และ
มารถปรับปรุงแกไขไดทันทวงที สําหรับการตรวจสอบอีกรูปแบบหนึ่งเปนการตรวจสอบโดย
ตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา เปนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายหลังจาก
ถานศึกษาไดประเมินตนเองแลว เพื่อสะทอนใหเห็นภาพการทํางานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถ
ความชวยเหลือแนะนําไดอยางถูกตอง  
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                  หลังจากการตรวจสอบ  สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการประชุมสรุปผลการ
ตรวจสอบรวมกัน  กอนที่จะรายงานสูสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ  ซ่ึงสถานศึกษาจะทํา
หนาที่ในการรายงานภาคเรียนละ 1 คร้ัง       

                    ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพการศึกษา      
       สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไดรับการประเมินคุณภาพภายในปละ 1 คร้ัง 

กลุมบุคคลที่ประเมินประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา  ผูแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา ผูแทนจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูแทนจากชุมชนภายในเขตพื้นที่การศึกษา เปนการประเมินภาพรวม
การดําเนินงานทั้งหมดในรอบป หลังจากที่กลุมบุคคลดังกลาว ไดทําการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาแลว จะตองมีการสรุปวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อรายงานสูสาธารณ
ชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเปนขอมูลยอนกลับใหกับสถานศึกษา  เพื่อพิจารณาผลการ
ประเมิน  หากผลการประเมินผานเกณฑที่ไดกําหนดไว  สถานศึกษาเตรียมความพรอมเพื่อขอรับ
การประเมินจากองคกรภายนอก  ในขณะเดียวกันหากผลการประเมินไมผานเกณฑที่กําหนดไว  
สถานศึกษาสามารถยอนกลับไปทบทวนการดําเนินงาน ในขั้นตอนของการควบคุมคุณภาพการ
ศึกษา หรือขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองขั้นตอน เพื่อนํา  
มาปรับปรุงแกไขและพัฒนาสําหรับเตรียมดําเนินการในปตอไป  
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