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บทท่ี 5

การอภิปรายผลการวิจัย

   บทนีจ้ะกลาวถึงวัตถุประสงคของการวิจัย ขอบเขตการวิจัย กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและ
ขอเสนอแนะตามลํ าดับตอไปนี้

วัตถุประสงคของการวิจัย
1.  เพือ่ศกึษาและวิเคราะหแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษา   สังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ สํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน และสังกัดกรมสามัญศึกษา
2.  เพือ่น ําเสนอรูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพืน้ที่การศึกษาในจังหวัดปตตานี

ขอบเขตการวิจัย
1.  การวจิยัคร้ังนี้ เปนการศึกษารูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานในจังหวัดปตตานี
2.  ประชากร ไดแกบุคคลผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับประถม
ศกึษาและมัธยมศึกษา ดังตอไปนี้

2.1  ผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา  ที่ดูแลรับผิดชอบสถานศึกษา สังกัดสํ านักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กรมสามัญศึกษา
ในพืน้ที่จังหวัดปตตานี
    2.2  ผูบริหารสถานศึกษา สังกดัส ํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  สํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กรมสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดปตตานี
    2.3  ครูผูสอนในสถานศึกษา สังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  สํ านัก
งานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรมสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดปตตานี
   2.4  นกัการศึกษาในหนวยงานทางการศึกษา ทีด่แูลรับผิดชอบสถานศึกษา สังกัดสํ านักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   กรมสามัญศึกษา
ในพืน้ที่จังหวัดปตตานี
   2.5  กรรมการสถานศึกษา สังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
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สํ านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรมสามัญศึกษาในพื้นที่จังหวัดปตตานี
3.  ตวัแปรที่ศึกษา    ตวัแปรทีใ่ชในการศึกษาครั้งนี้ เปนตัวแปรที่ประมวลมาจากการศึกษา
วรรณกรรมทีเ่กี่ยวของ ซ่ึงเปนกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบดวย

3.1 การควบคุมคุณภาพการศึกษา
3.2 การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3.3 การประเมินคุณภาพการศึกษา

กลุมตัวอยาง
    กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนกลุมผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการประกัน

คณุภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํ านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และ
กรมสามญัศกึษาในจังหวัดปตตานี ซ่ึงไดแก ผูบริหารหนวยงานทางการศึกษา จํ านวน 3 คน
ผูบริหารสถานศึกษา จํ านวน 12 คน  ครูผูสอน จํ านวน  6 คน  นักการศึกษา จํ านวน 3 คน และ
กรรมการสถานศึกษา จํ านวน 3 คน รวม 27 คน  ไดมาโดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
    ผูวจิัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
    สวนที่ 1  แบบบันทึกเนื้อหาจากการศึกษาเอกสาร
    สวนที ่2  แบบบันทึกการสัมภาษณ  ประกอบดวยประเด็นที่ใชในการสัมภาษณ

กลุมตวัอยาง   เพื่อหารูปแบบการดํ าเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาในจังหวัดปตตานี ตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3 ขัน้ตอน คือ การควบคุมคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมิน
คณุภาพการศกึษา  ในการดํ าเนินงานแตละขั้นตอนจะเปนการสัมภาษณถึงแนวโนมในอนาคต
ประกอบดวย ภาพอนาคตในทางที่ดี    ภาพอนาคตในทางที่ไมดี  และภาพอนาคตที่นาจะเปนไปได
มากที่สุด

การสรางเครื่องมือ  ผูวิจัยไดดํ าเนินการดังนี้
1.  จดัท ํารางแบบบันทึกเนื้อหาจากเอกสาร และรางแบบบันทึกการสัมภาษณเสนออาจารยที่ปรึกษา
เพื่อขอความเห็นชอบ
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2.  น ําแบบบันทึกการสัมภาษณที่ผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาไปทดลองสัมภาษณกับ
ผูทีไ่มไดกํ าหนดเปนกลุมตัวอยาง จํ านวน 3 คน
3.  น ําแบบบันทึกการสัมภาษณมาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง  กอนนํ าออกไปสัมภาษณกับกลุมตัวอยางที่
ไดกํ าหนดไว

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
    ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดํ าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1    เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร (Document)  โดยการศึกษาเอกสารสิ่งพิมพ เกี่ยวกับแนว
นโยบาย การดํ าเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาสังกัดสํ านักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  และกรมสามัญ
ศกึษาจากหองสมุด  และจากสํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดปตตานี  สํ านักงานการประถมศึกษา
จงัหวดัปตตานี  สํ านักงานสามัญศึกษาจังหวัดปตตานี  สํ านักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม เขตการศึกษา 2 แลวนํ ามาสรุปวิเคราะห  สังเคราะหโดยเนนสาระสํ าคัญในเรื่องกระบวน
การประกนัคณุภาพการศึกษา  ซ่ึงประกอบดวย การควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ
คณุภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา แลวบันทึกผลการสรุปวิเคราะห   การ
สังเคราะห ลงในแบบบันทึกเนื้อหาจากการศึกษาเอกสาร
 2  เก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม (Field) ผูวิจัยไดดํ าเนินการดังนี้

2.1    ตดิตอบคุคลทีไ่ดกํ าหนดเปนกลุมตัวอยางดวยตนเอง เพื่อกํ าหนดวัน  เวลาและสถานที่ใน
การสัมภาษณ

2.2  จดัท ําหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย จากภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี สงไปยังกลุมตัวอยางพรอม
ปฏิทินการออกสัมภาษณ

2.3  โทรศพัท นัดหมายวัน เวลา และสถานที่ กับกลุมตัวอยางผูใหสัมภาษณอีกครั้ง
2.4  ออกสมัภาษณกลุมตัวอยางดวยตนเอง  ใชเวลาในการสัมภาษณคนละประมาณ  2 ช่ัวโมง
2.5  หลังเสรจ็สิ้นการสัมภาษณแตละคน ผูวิจัยไดถอดเทปบันทึกเสียง และเขียนเรียบเรียงเปน

รายงานการสัมภาษณฉบับราง ประกอบดวยภาพอนาคตในทางที่ดี ภาพอนาคตในทางที่ไมดี และ
ภาพอนาคตทีน่าจะเปนไปไดมากที่สุดในการดํ าเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
สาม ขัน้ตอน คือ การควบคุมคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมิน
คณุภาพการศกึษา  แลวนํ ากลับไปใหผูใหสัมภาษณตรวจสอบความถูกตองและแกไขอีกครั้ง ภายใน
1 สัปดาหหลังจากเสร็จสิ้นการสัมภาษณ  โดยผูวิจัยไปรับกลับคืนดวยตนเอง
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การวิเคราะหขอมูล
    ผูวจิัยดํ าเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

1   ขอมลูที่ไดจากการศึกษาเอกสารใชการวิเคราะห  การสังเคราะหเนื้อหา สรุปเปรียบเทียบนํ าเสนอ
ในรูปตารางและการบรรยาย
2   ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนํ ามาวิเคราะหดังนี้

2.1  น ํารางรายงานการสัมภาษณของผูใหสัมภาษณแตละคนที่ไดผานการตรวจสอบและแกไข
แลว มาแจกแจงเพื่อหาประเด็นแนวความคิดที่มีลักษณะคลายคลึงกัน หรือเปนความเห็นรวมกันของ
ผูใหสัมภาษณสวนใหญ หรือทั้งหมดในแตละหัวขอของการสัมภาษณเพื่อแยกแยะความคลายคลึง
ของแนวความคิดที่ปรากฎในเนื้อหารายงานการสัมภาษณโดยไมมีการแตงเติม

2.2  น ําประเดน็แนวความคิดที่ไดมาจัดทํ าเปนตารางสรุปประเด็นการสัมภาษณเพื่อหาความถี่ใน
แตละประเด็นจากผูใหสัมภาษณแตละคน

2.3  น ําประเดน็แนวความคิดที่มีลักษณะคลายคลึงกัน หรือที่เปนความเห็นรวมกัน ซ่ึงมีความถี่
มากทีสุ่ด 3 อันดับ สรุปเปนภาพอนาคตทั้ง 3 ภาพ คือ สรุปภาพอนาคตในทางที่ดี  สรุปภาพอนาคต
ในทางทีไ่มดี  และ สรุปภาพอนาคตในทางที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด  ซ่ึงถือเปนฉันทามติระหวาง
กลุมผูใหสัมภาษณ

2.4  น ําสรปุภาพอนาคตในทางที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด ซ่ึงเปนฉันทามติระหวางกลุมผูให
สัมภาษณเขยีนเปนภาพอนาคตแนวโนมรูปแบบการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานในจังหวัดปตตานี ซ่ึงเปนผลของการวิจัย

สรุปผลการวิจัย
   ผลการวิจัยคร้ังนี้ แบงเปน 2 สวน  แตละสวนสรุปประเด็นสํ าคัญไดดังนี้

1  ผลจากการศึกษาเอกสาร
1.1  สํ านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอก

ชน และกรมสามัญศึกษา ไดด ําเนนิงานตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาโดยกํ าหนดมาตร
ฐานการศกึษาเพื่อใหสถานศึกษานํ าไปเปนกรอบในการจัดทํ าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือ
ธรรมนูญโรงเรียน   สถานศึกษาสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง และกรม
สามญัศกึษา  สามารถนํ ามาตรฐานการศึกษาที่กรมตนสังกัดกํ าหนดไวมาปรับ หรือขยายเพิ่มเติมให
สอดคลองกับสภาพพื้นที่และสถานศึกษา  สวนสถานศึกษาสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนน ํามาตรฐานที่กรมตนสังกัดกํ าหนดมาใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทํ าธรรมนูญโรงเรียน
ไมมีการปรับหรือขยายมาตรฐานของกรมตนสังกัด
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1.2  สํ านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  กระจายอํ านาจในการดํ าเนินงานการ
ประกนัคณุภาพการศึกษา ใหสํ านักงานการประถมศึกษาจังหวัด  สํ านักงานการประถมศึกษาอํ าเภอ
และสถานศกึษา   สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกํ าหนดใหสถานศึกษาดํ าเนินงานตาม
แนวทางของกรมตนสังกัด จังหวัด และอํ าเภอไมไดกํ าหนดบทบาทที่ชัดเจนไว  สวนกรมสามัญ
ศกึษากระจายอํ านาจการดํ าเนินงานลงสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
 1.3  สถานศกึษาสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และสังกัด      สํ านัก
งานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จะไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากกรมตนสังกัด   ใน
ขณะทีส่ถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจะไดรับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพจากองคกรภาย
นอก โดยยงัไมไดระบุชัดเจนวาองคกรภายนอกคือหนวยงานใด

2   ผลจากการสัมภาษณที่ไดจากการสรุปภาพอนาคตที่นาจะเปนไปไดมากที่สุด
2.1   การควบคุมคุณภาพการศึกษา

2.1.1  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะตองมีความสอด
คลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และสนองความ
ตองการของชุมชน/ทองถ่ิน

2.1.2  คณะกรรมการกํ าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจะตองกํ าหนดระดับของ
มาตรฐานหรือเกณฑซ่ึงมีลักษณะที่สถานศึกษาสามารถดํ าเนินการได และยกระดับของมาตรฐาน
หรือเกณฑใหสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากเกณฑระดับสถานศึกษาจนถึงเกณฑระดับชาติ หรือในระดับสากล
ตอไป

2.1.3  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จะตองมาจากการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยว
ของในการจัดการศึกษา (Stakeholder) ทัง้การเขามามีสวนรวมในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา
และการใหขอเสนอแนะในการจัดทํ าประชาพิจารณหรือการประชุมผูปกครองนักเรียน

2.1.4  ในการพัฒนาเขาสูมาตรฐานการศึกษา จะตองใหบุคลากรของสถานศึกษาทุกคนเขา
มามสีวนรวมในการจัดทํ าแผนปฏิบัติการประจํ าป ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาที่กํ าหนดไว
ในแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาหรือธรรมนูญโรงเรียน โดยสถานศึกษาจะตองมีระบบการบริหาร
จดัการเพื่อนํ ามาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากํ าหนดขึ้นลงสูการปฏิบัติ ซ่ึงมี 2 รูปแบบ คือ ยึด
มาตรฐานการศึกษาที่กํ าหนดขึ้นเปนหลักแลวจัดบุคลากรของสถานศึกษาให   สอดคลองกับมาตร
ฐานการศกึษานั้น  อีกรูปแบบหนึ่งคือ ยึดภาระงานของสถานศึกษาเปนหลัก  แลวกํ าหนดหนาที่วา
แตละกลุมงานของสถานศึกษารับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาใดที่กํ าหนด
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       2.1.5  ผูบริหารสถานศึกษา เปนผูที่มีบทบาทสํ าคัญในการสรางความสัมพันธกับ  ชุมชน
โดยเฉพาะการใหผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา (Stakeholder) เขามามีสวนรวมในการ
พฒันาคณุภาพการศึกษา และผูใหสัมภาษณสวนใหญเห็นตรงกันวา ปจจุบันผูบริหารสถานศึกษาให
ความสํ าคัญเกี่ยวกับการทํ างานรวมกับชุมชนคอนขางนอย

2.2   การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไดรับการตรวจ
สอบคุณภาพการศึกษา 2 ลักษณะ คือ

2.2.1    การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ตามที่กํ าหนดไวในขั้นตอนของการ     ควบคุมคุณ
ภาพการศกึษา  เปนการตรวจสอบการดํ าเนินงานตาง ๆ ที่สถานศึกษาไดกํ าหนดไวในขั้นตอนของ
การควบคมุคุณภาพการศึกษา  เพื่อทราบความกาวหนา ความตองการและปญหาอุปสรรคในการ
ด ําเนนิงานและสามารถปรับปรุงแกไขไดทันทวงที   การตรวจสอบดังกลาวมี          2   รูปแบบ คือ
การตรวจสอบโดยบุคลากรภายในสถานศึกษา ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา  คณะครู และนักเรียน ซ่ึง
ถือเปนการประเมินตนเอง  สํ าหรับการตรวจสอบอีกรูปแบบหนึ่ง เปนการตรวจสอบโดยกลุมบุคคล
ทีม่สีวนเกีย่วของในการจัดการศึกษา ไดแก บุคลากรจากเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศกึษา  เพื่อสะทอนการดํ าเนินงานใหชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถใหความชวยเหลือแนะนํ าได
อยางถกูตอง สํ าหรับการรายงานสูสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ สถานศึกษาจะเปนผูราย
งานภาคเรียนละ 1 คร้ัง

2.2.2   การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ที่ไมไดอยูในแผนที่กํ าหนดไวในขั้นตอนการควบ
คมุคณุภาพการศึกษา ถือเปนภาระหนาที่ของสถานศึกษา ที่จะตองแสดงความรับผิดชอบในการจัด
การศกึษาแกผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา เชน ผูปกครองนักเรียนมีขอสงสัยในกระบวน
การจดัการเรียนการสอนของสถานศึกษา ก็สามารถมาขอรับฟงคํ าชี้แจงจากสถานศึกษา หรือใน
กรณทีีผู่ปกครอง เห็นวาบุตรหลานของตนไมไดรับความเปนธรรมในสิทธิตาง ๆ เชน การจัดสรร
โควตาการศึกษาตอ หรือการจัดสรรเงินทุนการศึกษา ผูปกครองก็มีสิทธิที่จะขอตรวจสอบ การ
ด ําเนนิงานของสถานศึกษาในเรื่องเหลานี้ไดและสถานศึกษาก็ตองถือเปนภาระหนาที่และ  ความรับ
ผิดชอบในการรับการตรวจสอบ

2.3   การประเมินคุณภาพการศึกษา
2.3.1  สถานศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะตองไดรับการประเมินคุณภาพภายในปละ

1 คร้ัง  กลุมผูประเมินประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา ผูแทนจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูแทนจากชุมชนภายในเขตพื้นที่การศึกษา กลุมบุคคล  ดังกลาวจะ
ตองเปนผูที่มีความเขาใจธรรมชาติและปรัชญาของสถานศึกษา

2.3.2  สถานศกึษาจะตองนํ าผลที่ไดจากการประเมินคุณภาพภายในไปศึกษาวิเคราะหเพื่อ
หาจดุเดน จุดดอยของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง
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 2.3.3  เขตพืน้ทีก่ารศึกษา จะตองมีบทบาทสํ าคัญในการใหความชวยเหลือแนะนํ าแกสถาน
ศกึษา และสามารถเขาไปมีสวนเกี่ยวของในการแทรกแซงการดํ าเนินงานของ  สถานศึกษาได

การอภิปรายผล
    จากผลการวิจัย มีประเด็นสํ าคัญที่จะนํ ามาอภิปรายดังตอไปนี้

1.  จากการศกึษาเอกสารเกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
ระดบัมธัยมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
สํ านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และกรมสามัญศึกษาพบวา  แนวทางการดํ าเนินงานของ
กรมสามญัศึกษามีการกระจายอํ านาจการดํ าเนินงานลงสูเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
โดยสถานศกึษาจะไดรับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากองคกรภายนอก
แตยงัไมไดระบุชัดเจนวา องคกรภายนอก หมายถึงหนวยงานใด แนวทางการดํ าเนินงานดังกลาว
มคีวามสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 กลาวคือ ในมาตรา 37  ไดระบุใหการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อุดมศกึษาตํ่ ากวาปริญญาใหยึดเขตพื้นที่การศึกษา (ราชกิจจานเุบกษา, 2542 : 11) และในหมวด 6
ไดระบใุหมรีะบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยให
หนวยงานตนสงักัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและใหสถานศึกษาได
รับการประเมินคุณภาพภายนอก  เพื่อรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งใน
ทกุ 5 ป  จากสํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเปนองคกรมหาชน
(ราชกิจจานเุบกษา , 2542 : 14)  จากแนวทางที่กรมสามัญศึกษาไดกํ าหนดขึ้นจึงเปนการเตรียมความ
พรอมใหกับสถานศึกษาในสังกัดเขาสูระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
2.   ผลการวิจัยที่สรุปจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางทั้ง 27 คน เกี่ยวกับรูปแบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดปตตานี โดยใชการวิจัยตามแนว
อี เอฟ อาร ท ําใหทราบถึงรูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พืน้ฐานทีเ่ปนกรอบแนวทางในการดํ าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในขั้นตอนการควบคุม
คณุภาพการศกึษา  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
กวาง ๆ ซ่ึงตรงกับที่สมพร  ใหมแกว (ม.ป.ป. : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการวิจัยอนาคต
ดวยเทคนิค อี เอฟ อาร กับเทคนิคเดลฟาย เกีย่วกับการใหบริการชุมชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในทศวรรษหนา พบวาเทคนิค อี เอฟ อาร ใหภาพอนาคตที่เปนภาพรวมหรือภาพกวาง ๆ ในขณะที่
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เทคนิคเดลฟาย  ใหภาพอนาคตที่เปนรายละเอียดหรือหัวขอปลีกยอย ภายใตเนื้อหาเดียวกันไดดี โดย
ไมกลาวถึงอนาคตที่เปนภาพรวม

    ดงันัน้ ผลการวิจัยคร้ังนี้ จึงเปนกรอบแนวทางการดํ าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดปตตานี ในภาพรวมกวาง ๆ และ
มปีระเด็นสํ าคัญที่จะนํ ามาอภิปรายผลไดดังตอไปนี้

2.1  การควบคุมคุณภาพการศึกษา
 ในขัน้ตอนของการควบคุมคุณภาพการศึกษามีประเด็นที่นํ ามาอภิปรายผลได

ดังตอไปนี้
2.1.1   ผลการวิจัยพบวา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน จะตองมีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  มาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา และความตองการของชุมชน/ทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับ สมศักดิ์  สินธุระเวชญ
(2541 : 35-36) ทีไ่ดกลาววา ภาระงานที่โรงเรียนจะตองดํ าเนินการในขั้นตอนของการกํ าหนด
มาตรฐานการศึกษา คือ จัดทํ ามาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน
จากมาตรฐานกลาง โดยคณะกรรมการโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง
และประชาชน และยังสอดคลองกับแนวทางการดํ าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่กรมวิชาการ  (2542 ก : 3-4) ไดกลาวไววา กระทรวงศึกษาธิการกํ าหนดมาตรฐานการศึกษาระดับ
ชาต ิและสถานศึกษากํ าหนดมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติ การจัดทํ า
ขอมลูพืน้ฐานการศึกษาไว  เพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป แนวทางการดํ าเนินงาน
ดงักลาวมคีวามแตกตาง  จากแนวทางการดํ าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สังกดัส ํานกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กลาวคือ การดํ าเนินงานในขั้นตอนของการกํ าหนด
มาตรฐานการศกึษานั้น   สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนจะกํ าหนดปจจัยและเกณฑ
เบือ้งตนทีจ่ะพัฒนาโรงเรียนสูคุณภาพ ซ่ึงมีทั้งหมด 7 ปจจัย 76  ตัวช้ีคุณภาพ และสถานศึกษานํ ามา
ใชเปนกรอบในการจัดทํ าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือธรรมนูญโรงเรียน  (สํ านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชน , 2541 : 5-6)

    ดงันัน้การด ําเนินงานในขั้นตอนการควบคุมคุณภาพการศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับการ
ก ําหนดมาตรฐานการศึกษานั้น ในอนาคตสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะตองมีการ
ด ําเนนิงานในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือการใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ใน
รูปของการประชาพิจารณหรือการประชุมผูปกครองนักเรียน  เพื่อใหไดมาซึ่งมาตรฐานการศึกษาที่
สอดคลองกับมาตรฐานชาติ และตรงกับความตองการของชุมชน/ทองถ่ินมากที่สุด
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                    2.1.2  จากผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการกํ าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จะตองก ําหนดระดับของมาตรฐานหรือเกณฑซ่ึงมีลักษณะที่สถานศึกษาสามารถดํ าเนินการได และ
ยกระดบัของมาตรฐานใหสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากเกณฑระดับสถานศึกษา จนถึงเกณฑระดับชาติ ซ่ึงสอด
คลองกับคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2542 : ก 6-1) ที่ไดกลาววา  การกํ าหนดเกณฑการตัด
สินขึน้อยูกบัสถานศึกษาที่จะตัดสินวา เกณฑระดับใดที่เหมาะสมกับสภาพของหนวยงานของตน
ในชวงแรกอาจกํ าหนดเกณฑคอนขางตํ่ า  แลวคอยปรับใหสูงขึ้นเรื่อย ๆ หรืออาจกํ าหนดเกณฑคร้ัง
แรกใหอยูในมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับเลยก็ได  และยังสอดคลองกับ สมศักดิ์  สินธุระเวชญ ( 2541 :
37)  ทีไ่ดกลาวถึงหลักการ/แนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกลาววา โรงเรียนจะตอง
ก ําหนดมาตรฐานโดยคณะกรรมการโรงเรียน เมื่อไดมีการจัดการศึกษาจนนักเรียนมีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานทีต่ัง้ไวก็จะกํ าหนดมาตรฐานใหสูงขึ้น และดํ าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอยางตอเนื่อง  มาตรฐานดานผลผลิตจะถูกยกระดับใหสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงมาตรฐานระดับ
จงัหวดั และมาตรฐานระดับชาติ   ลักษณะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังกลาว จะสอดคลองกับ
แนวทางการควบคุมคุณภาพโดยใชวงจรคุณภาพ (Quality Control : PDCA) ซ่ึง คุเม (Kume, อางถึง
ใน สมศักดิ์  สินธุระเวชญ , 2541 : 39)  ไดกลาววา จุดมุงหมายที่แทจริง PDCA ซ่ึงเปนกิจกรรม
พืน้ฐานในการบริหารคุณภาพนั้น  มิใชเพียงแคการปรับแกผลลัพทที่เบี่ยงเบนออกไปจากเกณฑ
มาตรฐานใหกลับมาอยูในเกณฑที่ตองการเทานั้น  แตเพื่อกอใหเกิดการปรับปรุงในแตละรอบของ
PDCA  อยางตอเนื่อง  อยางเปนระบบ และอยางมีการวางแผน PDCA จงึมใิชเพียงแค วงแหวนที่
แบนราบ แตเปนขดลวดสปริงที่มวนไตสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ

       ดงันัน้ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต  เมื่อนํ าระบบการ
ประกนัคณุภาพภายในมาใช  จะทํ าใหสถานศึกษามีการพัฒนาอยางตอเนื่องไมใชอยูกับที่หรือตํ่ าลง
สถานศกึษาทกุโรงจึงมีโอกาสที่จะพัฒนาไปสูมาตรฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน
หากสถานศกึษาใดไมมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยการยกระดับคุณภาพมาตรฐานดังกลาว
กม็โีอกาสที่จะตองยุบเลิกไปในที่สุด

          2.1.3  จากผลการวิจัยพบวา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจะตองมาจากการมี
สวนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา (Stakeholder) ทัง้การเขามามีสวนรวมในรูป
แบบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการใหขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการจัดทํ า
ประชาพิจารณ หรือการประชุมผูปกครองนักเรียน ซ่ึงสอดคลองกับหลักการของพระราชบัญญัติ
การศกึษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  กลาวคือ ในมาตรา 8 (2) ไดกํ าหนดวา การจัดการศึกษา
ยดึหลักใหสังคมเขามามีสวนรวมและมาตรา 9 (6) กํ าหนดวา การจัดระบบโครงสรางและกระบวน
การจดัการศึกษาใหยึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากร ครอบครัว ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน  องคกรมหาชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
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และสถาบันสังคมอื่น  (ราชกิจจานเุบกษา , 2542 : 6)  นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับกรมวิชาการ
(2542 ข : 29)  ทีไ่ดกลาววา  การนํ าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใชอยางมีประสิทธิภาพนั้น
ผูปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา เปนผูที่มีบทบาทสํ าคัญ    นอกเหนือจากผูเรียน
ผูสอน และผูบริหาร กลาวคือ ผูปกครองนักเรียนมีสวนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้ง
บทบาทในการกํ ากับดูแล การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา  คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  สงเสริมและสนับสนุน กํ ากับดูแลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

       ดงันัน้ จึงอาจกลาวไดวา ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะผูปกครอง
นกัเรยีนจะตองเอาใจใสบุตรหลานของตนและใหความรวมมือกับสถานศึกษามากขึ้น ในขณะเดียว
กนัผูบริหารสถานศึกษาจะตองปรับเปลี่ยนยุทธวิธีการบริหาร คือ จะตองลดบทบาทในการสั่งการ
และเพิ่มบทบาทการบริหารแบบรวมมือ จึงจะสามารถบรรลุตามจุดมุงหมายของการประกัน
คณุภาพการศึกษา

2.1.4  จากผลการวิจัยพบวา ในการพัฒนาเขาสูมาตรฐานการศึกษาจะตองให
บคุลากรของสถานศึกษาทุกคน  เขามามีสวนรวมในการจัดทํ าแผนปฏิบัติการประจํ าป ที่สอดคลอง
กบัมาตรฐานการศึกษาที่กํ าหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือธรรมนูญโรงเรียน และ
สถานศกึษาจะตองมีระบบบริหารจัดการเพื่อนํ ามาตรฐานการศึกษาที่ไดกํ าหนดขึ้นลงสูการปฏิบัติ
โดยมแีนวทางการบริหารจัดการ 2 รูปแบบคือ การยึดมาตรฐานการศึกษาที่กํ าหนดขึ้นเปนหลักแลว
จดับคุลากรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาที่กํ าหนด และอีกรูปแบบหนึ่ง คือ
ยดึภาระงานของสถานศึกษาเปนหลัก แลวกํ าหนดหนาที่วา แตละกลุมงานของสถานศึกษารับ
ผิดชอบมาตรฐานการศึกษาใดที่กํ าหนด   มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษาไดกํ าหนดขึ้น อาจจะถือ
เปนนโยบายคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการวิจัยที่คนพบ จึงสอดคลองกับ
สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์  (2539 : 49) ทีไ่ดกลาวถึง แนวทางการนํ าระบบ TQM ไปประยุกตใชใน
หนวยงาน กลาวคือ  หลังจากทีอ่งคกรหรือหนวยงานไดมีการกํ าหนดนโยบายดานคุณภาพการศึกษา
แลว จะตองประกาศใหทุกคนไดรับรู และเขาใจตรงกัน จากนั้นก็มอบหมายหนาที่ใหแตละคนแต
ละฝายรับผิดชอบ แตงตั้งคณะกรรมการฝายตาง ๆ โดยฝายบริหารจัดสรรทรัพยากรใหพรอมและ
เพยีงพอ ผูบริหารและบุคลากรทุกคนจะตองทํ าความเขาใจกับวิธีการที่ทํ าใหเกิดคุณภาพของการ
ท ํางาน  มีการวางแผนเพื่อดํ าเนินการใหการปฏิบัติงานมีคุณภาพ  จากแนวทาง  ดังกลาว จึงเปนสิ่ง
สํ าคญัทีจ่ะทํ าใหมีการนํ าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือธรรมนูญโรงเรียนไปปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม   ที่ผานมาสถานศึกษามักประสบกับปญหาการนํ าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือ
ธรรมนูญโรงเรียนลงสูการปฏิบัติ   ดังนั้นจากผลการวิจัยที่คนพบผูบริหารสถานศึกษาสามารถนํ าไป
ใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับสถานศึกษาของตน
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2.1.5  จากผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสํ าคัญในการ
สรางความสัมพันธกับชุมชน และปจจุบัน ผูบริหารสถานศึกษาใหความสํ าคัญเกี่ยวกับการทํ างาน
รวมกับชุมชนคอนขางนอย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ปริญญา  รอดแกว  (2529 , อางถึงใน
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2531 :  9)  ที่ไดศึกษาความพยายามของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํ านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ในการสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนพบวา ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญปฏิบัติงานดานนี้ตํ่ ากวาความคาดหวังหรือตั้งใจของตน
และยงัพบวา ผูบริหารที่คุณวุฒิ วัยวุฒิ และประสบการณในตํ าแหนงตางกัน ปฏิบัติงานดานการ
สรางความสัมพันธกับชุมชนไดไมแตกตางกัน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  กัมภณฑ
จุนโท  (2536 : 158)  ทีไ่ดวิจัยเร่ืองการปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย เขตการศึกษา 2 พบวา ระดับการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารในพื้นที่เสี่ยงภัย เขตการศึกษา 2  อยูในระดับปานกลาง และไดมีการเสนอแนะวา ถาหาก
โรงเรียนมีการสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน  ยอมสงผลใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

     ฉะนัน้ในอนาคต การคัดเลือกผูที่จะมาดํ ารงตํ าแหนงเปนผูบริหารสถานศึกษา
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงควรมีการพิจารณาคัดเลือกอยางรอบคอบ โดยเฉพาะความมี
มนษุยสัมพันธ  ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่สํ าคัญของผูบริหารสถานศึกษา นอกเหนือจากความรู
ความสามารถดานวิชาการและการบริหารแลว  เกี่ยวกับเรื่องนี้ ธีระวุฒิ  ประทุมนพรัตน และ
คณะ  (2530 : 121-122) ไดช้ีแนะวา ผูบริหารที่ทํ างานในชุมชนอันเปนชนบทพึงหาวิธีการเขาถึง
ประชาชนหาความรวมมือจากประชาชน เขาใจประชาชน สรางความรูสึกกับประชาชนวา
โรงเรียนของเขา เขาควรสนับสนุนและรวมมือพัฒนารวมแกปญหาที่เกิดขึ้นพรอมคณะครูใน
โรงเรียน  ดังนั้นหากผูบริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หันมาใหความสํ าคัญกับเรื่อง
ดงักลาว จะเปนปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหการดํ าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประสบผลสํ าเร็จได
ในที่สุด

    2.2  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
    จากผลการวิจัยพบวา ในอนาคตสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไดรับ

การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 2 ลักษณะ คือ (1) การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่กํ าหนดไวใน
ขัน้ตอนของการควบคุมคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมีการตรวจสอบ 2 รูปแบบ คือ การตรวจสอบโดย
บคุลากรภายในสถานศึกษา ไดแก ผูบริหาร คณะครู และนักเรียน การตรวจสอบรูปแบบนี้ถือเปน
การประเมนิตนเอง  สวนการตรวจสอบอีกรูปแบบหนึ่ง เปนการตรวจสอบโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดแก เขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา  (2) การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ทีไ่มไดอยูในแผนที่กํ าหนดไวในขั้นตอนของการควบคุมคุณภาพการศึกษา  แตเปนการตรวจสอบ
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จากบคุคลทีม่ีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา โดยมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ สาเหตุเชน ผูปกครอง
นกัเรยีนมีขอสงสัยในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ก็สามารถขอรับฟงการ
ช้ีแจงจากสถานศึกษาหรือในกรณีที่ผูปกครองเห็นวาบุตรหลานของตนไมไดรับความเปนธรรมใน
สิทธิตาง ๆ เชน การจัดสรรโควตาการเรียนตอ หรือการจัดสรรทุนการศึกษา ผูปกครองก็มีสิทธิที่จะ
ขอตรวจสอบการดํ าเนินการของสถานศึกษา ในเรื่องเหลานี้ได และสถานศึกษาตองถือเปนภาระ
หนาทีท่ีจ่ะแสดงความรับผิดชอบ  ผลการวิจัยดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวทางการประกัน
คณุภาพการศึกษาในขั้นตอนของการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่กรมวิชาการ  (2542 ก : 3-4) ได
ใหแนวทางไววา  การตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา มีการดํ าเนินงานใน 2
ลักษณะ คอื (1) การตรวจสอบและทบทวนการดํ าเนินงานทั้งระบบดวยตนเองของสถานศึกษาเพื่อ
น ําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องสมํ่ าเสมอ และรายงานผลสูผูปกครอง
ชุมชน สังคม และผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา และ (2) การตรวจสอบและทบทวนการศึกษาของ
สถานศกึษา โดยเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนและใชเปนมาตรฐานในการสงเสริม
พฒันาคณุภาพการศึกษา  ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กํ าหนดไว นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
รายงานการวิจัยของ พิณสุดา  สิริธรังศรี  (2540 : 81-86) ทีไ่ดวิจัยเอกสารเรื่องการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศนิวซีแลนด พบวา  ในระดับสถานศึกษาผูที่ทํ าหนาที่ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน
ไดแกคณะกรรมการบริหารโรงเรียน อาจารยใหญ ครู นักเรียน และผูปกครอง คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนมีหนาที่ประเมินการดํ าเนินงานของโรงเรียน   ทํ าหนาที่ประเมินการดํ าเนินงานของ
โรงเรียน โดยภาพรวม ประเมินประสิทธิภาพการทํ างานของอาจารยใหญ  ครู บุคลากรโรงเรียนวา
เปนไปตามหลักสูตร ธรรมนูญโรงเรียนและสัญญาหรือไม   ผูบริหารสถานศึกษาทํ าหนาที่ติดตาม
ประเมินผลครูและเจาหนาที่ตามสัญญาจางงาน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และธรรมนูญโรงเรียน ครู
ท ําหนาทีต่ดิตามประเมินผลอาจารยใหญ  เพื่อนครูดวยกันเอง  การเรียนของเด็กนักเรียน นักเรียนจะ
ตดิตามประเมินผลการสอนของครู  โดยการกํ าหนดเปาหมายของการเรียนรวมกับครู และสรางแบบ
ในการประเมินตนเองรวมกับครู เกี่ยวกับเปาหมายการเรียนวา  ไดรับความรูตามที่ไดกํ าหนด
เปาหมายไวหรือไม  ผลของการประเมินจะตองสอดคลองกับการประเมินของครู หากขาดสิ่งใดที่
ครูยงัใหความรูไมครบ  ก็จะทํ าการสอนให   สํ าหรับผูปกครองติดตามผลการดํ าเนินงานของ
โรงเรียน และผลการสอนของครู   โดยศึกษาจากรายงานการดํ าเนินงานของโรงเรียน ประชุมรวม
กนัระหวางครูและผูปกครอง ถึงเปาหมายการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
นกัเรยีนจากที่ไดรายงานใหผูปกครองทราบ

    ดงันัน้ อาจกลาวไดวา ในอนาคตบุคลากรในสถานศึกษาจะตองมีการเปลี่ยนแปลง
วฒันธรรมในการปฏิบัติงานจากเดิมที่มีการตรวจสอบนอย หรืออาจจะไมมีเลย โดยเฉพาะการตรวจ
สอบตนเองมาเปนการปฏิบัติงานที่ตองมีความโปรงใส  ยอมรับผลการตรวจสอบ ตองเปดใจกวาง
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เพือ่เตรยีมความพรอมที่จะรับการตรวจสอบ และจะตองเปลี่ยนทัศนคติที่ไมดีที่มีตอการตรวจสอบ
มกีารเปดใจยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อปรับปรุงพัฒนางานใหดีขึ้น ในขณะเดียวกันผูปกครอง
นกัเรยีน หรือประชาชนในชุมชน/ทองถ่ิน จะมีโอกาสไดรับรูผลการดํ าเนินงานของสถานศึกษา
การทีส่ถานศึกษาสามารถดํ าเนินการไดเชนนี้  ถือเปนการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม และสราง
ความมัน่ใจใหเกิดขึ้นแกสังคมวา  ผูจบการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานตามที่กํ าหนด

    2.3  การประเมินผลการศึกษา
    ผลการวจิยัพบวา  สถานศึกษาจะตองไดรับการประเมินคุณภาพภายในปละ 1 คร้ัง เปน

การประเมนิภาพรวมการดํ าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปการศึกษา เพื่อนํ าผลการ
ประเมนิไปเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานการศึกษาที่ไดกํ าหนดไวในขั้นตอนของการควบคุม
คณุภาพการศึกษา  กลุมบุคคลที่ทํ าการประเมินประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนเขตพื้นที่
การศกึษา  ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผูแทนชุมชนภายในเขตพื้นที่การศึกษา  การประเมิน
คณุภาพภายในเปนกลไกสํ าคัญที่ทํ าใหสถานศึกษาเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเปนขอมูล
สํ าหรับสถานศึกษาไดเตรียมความพรอมที่จะรับการประเมินจากองคกรภายนอก  ผลจากการวิจัยมี
ความสอดคลองกับแนวคิดในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการใชดัชนีวัดผล
(Key Performance Indicators) ซ่ึงมแีนวคิดวา การประเมินผลภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
เพือ่จะไดทราบขีดความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคา  หรือผูเกี่ยวของ เพื่อ
คนพบปญหาแตเนิ่น ๆ จะไดแกไขไดทัน  เนนปรัชญาการปองกันเปนการประเมินโดยผูบริหาร
บคุลากรและผูเกี่ยวของกับสถานศึกษาเอง   สอดคลองกับการประเมินภายนอก  มีการพัฒนาอยาง
ตอเนือ่ง  การที่กํ าหนดใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูประเมิน เนื่องจากการประเมินผลภายในเปน
เร่ืองของผูบริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะ และที่ตองใหผูเกี่ยวของกับการศึกษา  (Stakeholder) รวม
ประเมนิ  เนื่องจากการบริหารตามหลักคุณภาพสากลนั้นผูมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษา เปนผูที่มี
สวนรวมดวย  (http://www.onec.goth,2543 : 57-58)
               ดังนั้นการที่สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสไดประเมินภาพรวมการ
ด ําเนนิงานทุก 1 ป   จะทํ าใหสถานศึกษาทราบถึงปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่มีตอการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา และสามารถแกไขไดทันทวงที   หากไมมีการประเมินดังกลาว สถานศึกษาจะไมสามารถ
ทราบเลยวากํ าลังยืนอยู ณ จุดใด  การประเมินคุณภาพภายในปละ 1 คร้ัง นอกจากจะเปนการเตรียม
ความพรอมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินจากองคกรภายนอกแลว  ยังเปนกลไกสํ าคัญในการ
เฝาระวังคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  กรณีที่สถานศึกษาไดผานการรับรองคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาจากองคกรภายนอกอีกดวย
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ขอเสนอแนะ

1.  ขอเสนอแนะในการนํ าผลการวิจัยไปใช

    จากการวจิยัคร้ังนี้ ทํ าใหทราบถึงแนวทางการดํ าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ สํ านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาเอกกชน กรมสามัญศึกษา และทํ าใหไดรูปแบบสํ าหรับการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดปตตานี เพื่อใหมีการนํ ารูปแบบ
ทีไ่ดจากการวิจัยคร้ังนี้ไปสูการปฏิบัติ จึงควรดํ าเนินการดังนี้

    1.1  หนวยงานที่รับผิดชอบสถานศึกษาสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ  สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  ควรมีการเตรียมความพรอมของบุคลากรใน
สังกดัเพือ่เขาสูระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542

1.2  การด ําเนินงานในขั้นตอนควบคุมคุณภาพการศึกษา มีขอเสนอแนะดังนี้
1.2.1  สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาใหมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะหศักยภาพของสถานศึกษา การกํ าหนดมาตรฐานการศึกษา
และการจัดทํ าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1.2.2  สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนในชุมชน/ทองถ่ินและผู
ปกครองนกัเรยีนไดมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวพระราช
บญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในรูปแบบตาง ๆ

1.2.3  เขตพืน้ที่การศึกษา  ควรกํ าหนดมาตรการที่จะสงเสริมและสนับสนุนให
สถานศกึษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องตามลํ าดับขั้นตอน  โดยเริ่มจาการพัฒนาเขา
สูมาตรฐานขั้นตํ่ าที่สถานศึกษากํ าหนด     แลวพัฒนาไปสูมาตรฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับชาติ หรือระดับสากล
     1.3  การด ําเนนิงานในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  มีขอเสนอแนะดังนี้

1.3.1  สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากร  และคณะกรรมการสถานศึกษาใหมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   การจัดทํ าเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา

1.3.2  สถานศกึษาควรกํ าหนดรูปแบบในการรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการ
ศกึษาสูสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ
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1.3.3  เขตพืน้ทีก่ารศึกษา  ควรมีหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการประกัน
คณุภาพการศกึษาของสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาอยางชัดเจน  และควรมีการพัฒนา
บคุลากรในหนวยงานดังกลาวใหมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ในการตรวจสอบ
คณุภาพการศึกษา  การประเมินคุณภาพการศึกษา

1.4 การด ําเนนิงานในขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา  มีขอเสนอแนะดังนี้
1.4.1  เครื่องมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาควรมาจากความรวมมือของ ทุก

ฝาย  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา    ผูแทนจากเขตพื้นที่การศึกษา  และผูแทนจากชุมชน/ทองถ่ิน
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา

1.4.2  เขตพืน้ทีก่ารศึกษา  ควรกํ าหนดหลักเกณฑ  และวิธีการคัดเลือกกลุมบุคคลที่
จะเขามามีสวนรวมในการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

1.4.3  สถานศกึษาควรนํ าผลจาการประเมินคุณภาพการศึกษามาวิเคราะหเพื่อหาจุด
เดน  จุดดอยของสถานศึกษาเพื่อใชในการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง

2.  ขอเสนอแนะสํ าหรับการวิจัยในอนาคต

    สํ าหรับการวิจัยในอนาคตผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
    2.1  เนือ่งจากผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้   มีขอคนพบวา การดํ าเนินงานตามนโยบายการ

ประกนัคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํ านัก
งานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และกรม
สามญัศกึษา มกีารดํ าเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกันในบางขั้นตอน
ดงันัน้ เพือ่จะไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาดังกลาว จึงควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
สภาพการด ําเนินงานตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษา สังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ        สํ านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชน และกรมสามัญศึกษาในจังหวัดปตตานี  เพื่อเตรียมความพรอมแกสถาน
ศกึษา  ในการที่จะนํ าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
มาใช

    2.2  ควรศกึษาวิจัยความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการทางการศึกษาเพื่อจะ
ไดขอมลูไปใชในการกํ าหนดนโยบายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขัน้พืน้ฐานโดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก

    2.3  ควรศกึษาวิจัยบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีตอการดํ าเนินงานตาม
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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    2.4  การศกึษาวจิัยคร้ังนี้ มีขอคนพบที่เปนรูปแบบในการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศกึษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนั้น เพื่อใหรูปแบบที่ไดจากการคนพบครั้งนี้ นํ าไปสูการ
ปฏิบตัจิริง  ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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