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บทคัดย่อ

การวิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ประเมนิโครงการพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถาน
ศกึษาทีมุ่ง่คณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ของโรงเรยีนโนนไฮหนองอกีุม้วทิยา โดยใช้รปูแบบ 
CIPPIEST 2) ศกึษาแนวทางการพฒันาการด�าเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรยีนโนน
ไฮหนองอีกุ้มวิทยา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินโครงการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน บุคลากรใน
สถานศึกษา 6 คน และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 7 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั ประกอบด้วย 
แบบประเมินโครงการแบบมาตราส่วนประมาณค่า จ�านวน 5 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ จ�านวน 1 ฉบับ 
สถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ขอ้มลู คอื ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเ์ชงิเนือ้หา 

ผลการวิจัย พบว่า 

1. ผลการประเมนิด้านบรบิท ด้านปัจจยัน�าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลติ โดยภาพรวม
ของทุกด้านมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ส่วนด้านผลกระทบ พบว่า โรงเรยีนมชีือ่เสยีงและได้รบั
การยกย่องชมเชยเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายใน ด้านประสิทธิผล พบว่า โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ ท�าให้การบริหารและการจัดการมีคุณภาพ ครูจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ด้านความยั่งยืน พบว่า โรงเรียนมีการด�าเนินกิจกรรม
ตามโครงการอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือของคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน และด้านการถ่ายทอด
ส่งต่อ พบว่า โรงเรียนมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานระบบประกันคุณภาพภายในให้กับโรงเรียนต่างๆ 
ที่มาศึกษาดูงาน 

2. แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนโนนไฮหนองอี
กุ้มวิทยา ควรระดมทรัพยากรจากชุมชน เพื่อจัดหาสื่อ เทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

1	 ผู้อ�ำนวยกำรสถำนศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ	โรงเรียนโนนไฮ	หนองอีกุ้มวิทยำ	สพป.กส.	1	
1 Director School Senior Professional Level Nonhai Nong Eikumwittaya School KSN 1
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กบัผูเ้รยีน และช่วยในการบรหิารจดัการข้อมลูสารสนเทศของโรงเรยีนเพือ่ให้เกดิความสะดวกและรวดเรว็
ในการเข้าใช้ระบบ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา

คำ�สำ�คัญ: การประเมินโครงการ, การประกันคุณภาพภายใน

Abstract

The objectives of this research are to 1) assess the quality assurance system  
development project in educational institutions focused on the quality according to the  
basic educational standards. Of Non Hai Nong Ekumwittaya School using the CIPPIEST model 
2) study the guidelines for the development of quality assurance operation in the schools 
of Non Hai Nong Ekumwittaya School The group of informants in the project evaluation  
consisted of 7 experts, 6 educational institutions personnel, and 7 basic education institution 
committees.The research instruments consisted of 5 project assessment scale models and 
1 interview form. The statistical analysis used for data analysis was percentage, mean and 
standard deviation. And content analysis

The results of the research were as follows: 

1. Results of contextual assessments Inputs Process aspect And productivity Overall, 
all aspects were appropriate at the highest level. As for the impact, the school has a good 
reputation and admiration for its internal quality assurance system. In terms of effectiveness, 
it was found that the school had an effective internal quality assurance system. Make the 
administration and management quality. The teacher provides a learner-centered instruction. 
Resulting in quality students In terms of sustainability, it was found that The school has  
continued the project activities with the cooperation of teachers and student parents. 
In terms of forwarding, it was found that the school had publicized the internal quality  
assurance system to various schools that came to study.

2. Guidelines for the Development of Quality Assurance System in Educational  
Institutions of Non Hai Nong Ekumwittaya School Should mobilize resources from the  
community To provide technology materials to be used in organizing learning activities for 
learners And assist in the management of the school’s information for the convenience and 
speed of entry Public relations And create sustainability in the development

Keywords: Assessment of a Project, Internal Quality Assurance.
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บทนำา

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มี
คุณภาพเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญยิ่ง เนื่องจาก
ทรพัยากรมนษุย์เป็นต้นทุนทางปัญญาในการพัฒนา
ทกัษะ คณุลกัษณะ และสมรรถนะในการประกอบ
สมัมาชพี และการด�ารงชวิีตร่วมกับผูอ้ืน่ในสงัคมได้
อย่างเป็นสุข อันจะน�าไปสู่เสถียรภาพ และความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติท่ีต้องพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลก
ท่ามกลางกระแสการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของ
โลกศตวรรษที่ 21 (ส�านักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา, 2560: ค�าน�า) ตรงตามความมุ่งหมายของ
การจัดการศึกษาในพระราชบัญญตักิารศกึษาแหง่
ชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ที่ก�าหนดให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วฒันธรรมในการด�ารงชวิีต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่
ได้อย่างมีความสขุโดยยดึหลกัการจดัการศกึษาผ่าน
กระบวนการเรยีนรู้ตลอดชวีติ การให้สงัคมมส่ีวนร่วม 
ในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรยีนรูใ้ห้เป็นไปอย่างต่อเนือ่งโดยมกีาร
ก�าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภทการ
ศกึษาเพือ่สร้างความมัน่ใจว่าเป็นการจดัการศกึษา
อย่างมีคุณภาพ ซึ่งระบบการประกันคุณภาพนั้น
ประกอบด้วย ระบบการประกนัคณุภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ส�าหรับระบบ
การประกันคุณภาพภายในให้ถือว่าเป็นส่วนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง ด�าเนิน
การอย่างต่อเนือ่ง โดยมกีารจดัท�ารายงานประจ�าปี 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสงักดั หน่วยงานทีเ่กีย่ว ข้อง  
และเปิดเผยต่อสาธารณะชนเพือ่น�าไปสูก่ารพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา จึงเป็นกลไกที่จ�าเป็นใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะเป็นระบบท่ี 
มุ่งเน้นให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาไปสู่คุณภาพ
และมาตรฐานการศกึษา ผูส้�าเรจ็การศกึษา มคีวามรู้  
ความสามารถเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่
หลักสูตรก�าหนด และสังคมต้องการ (ส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549: 1)

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไก
ส�าคญัประการหนึง่ทีส่ามารถขบัเคลือ่นการพฒันา 
คุณภาพการศึกษาให้ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  
ปฏิบัตงิานได้อย่างเป็นระบบมคุีณภาพตามมาตรฐาน 
ผู้ที่จบการศึกษามีคุณภาพตามความมุ่งหวังของ 
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและสถานประกอบการ 
ที่รับช่วงผู้จบการศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือรับเข้า
ท�างาน มีความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาแต่ละแห่งมคีณุภาพได้มาตรฐาน นกัเรยีน
ที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาทุกแห่งมีความรู้  
ความสามารถ มทีกัษะและคณุลกัษณะทีพ่งึประสงค์
ตามที่หลักสูตรสถานศึกษาก�าหนด ผู้เรียนจึงเป็น
บุคคลส�าคัญที่สุดที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องค�านึงถึงตลอด
เวลา ไม่ว่าจะคิดท�ากิจกรรมหรือโครงการใดๆ  
ผู้เรียนจะต้องได้รับผล หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
ทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้ในการจัดการ
ศึกษาจ�าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องเพ่ือให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่าง 
มคีณุภาพตามทีค่าดหวัง กระบวนการประกนัคณุภาพ
การศกึษาจงึเป็นเครือ่งมอืทีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่
ในการจดัการศกึษาในปัจจบุนั และต้องด�าเนนิการ
อย่างต่อเนือ่งในการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ 
และด�าเนินการอย่างยั่งยืน ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายใน
สถานศึกษาต้องมีการท�างานที่มุ่งประโยชน์ที่จะ
เกิดแก่ผู้เรียนเป็นส�าคัญโดยมีความตระหนัก รับรู้
และเหน็คณุค่าของการท�างาน อย่างเป็นระบบตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีการก�าหนด
เป้าหมาย และด�าเนนิกจิกรรม โครงการท่ีใช้ผลการ
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ประเมนิตนเอง ผลการประเมนิคณุภาพจากองค์กร
ภายนอกหรือผลการวิจัย ที่สถานศึกษาจัดท�าขึ้น 
เพือ่แก้ปัญหาหรอืพฒันาผูเ้รียนของสถานศึกษาเอง  
ตลอดจนใช้ผลการวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฐาน 
ในการก�าหนดเป้าหมายคณุภาพผูเ้รยีน การตดิตาม
ตรวจสอบและปรบัปรงุงานเป็นระยะ จะช่วยให้งาน
บรรลผุลได้อย่างดแีละมปีระสทิธภิาพ ผลทีเ่กดิกบั
ผูเ้รยีนกจ็ะเป็นทีพ่งึพอใจกบัผูป้กครอง ชมุชนและ
องค์กรหรอืสถานประกอบการทีร่บัช่วงต่อจากสถาน
ศึกษา ด้วยการด�าเนินงานที่ทุกคนมีส่วนร่วมและ 
มีความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนั้นระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาและต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อ
การท�างานของทุกคนและคุณภาพของผู้เรียนเป็น
ส�าคัญ (ส�านักทดสอบทางการศึกษา, 2561: 1) 

โรงเรยีนโนนไฮหนองอกีุม้วทิยาเป็นโรงเรยีน
ในสงักดัส�านกังานการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ขนาดเลก็ 
มีนักเรียน 86 คน ครูประจ�าการ 5 คน จากการ
วเิคราะห์สภาพปัจจบุนั ปัญหา เกีย่วกบัการด�าเนนิงาน 
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
พบว่า คณะครูส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการด�าเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ท้ังด้านมาตรฐาน ประเด็น
พจิารณา กระบวนการและขัน้ตอน การด�าเนนิงาน  
เช่น สถานศึกษายังไม่สามารถก�าหนดเป้าหมาย
มาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาได้ จัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาไม่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ส่งผลให้การ
ด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการไม่สามารถบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก�าหนด การประเมินผล และการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษายังขาดเครื่องมือที่มี
คณุภาพในการประเมนิ ส่งผลให้สถานศกึษา ไม่ได้
ข้อมลูและสารสนเทศทีส่มบรูณ์ทีจ่ะสามารถน�าไป
ใช้ในการจดัท�าแผนพฒันาการศกึษาทีม่คีณุภาพได้ 
จากสภาพปัญหา ดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหาร

สถานศึกษาซึ่งมีหน้าท่ีในการบริหารจัดการ และ
พฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถาน
ศกึษาให้สามารถด�าเนนิการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
สอดคล้องตามมาตรฐานการศกึษาและเป็นทีย่อมรบั
ของผูป้กครอง ชมุชน องค์กรและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง 
จงึได้จดัท�าโครงการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการ
ศกึษาภายในสถานศกึษาของโรงเรยีนโนนไฮหนอง
อีกุ้มวิทยา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาขึ้น โดยจัดท�าแนวทาง
การพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน
สถานศกึษาทีมุ่ง่คณุภาพ ตามมาตรฐานการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน จ�านวน 5 ขั้นตอน คือ 1) การก�าหนด
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 2) การจดัท�า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3) การตดิตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 4) การ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของ สถานศึกษา 5) การจัดท�ารายงานประจ�าปี
ของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการด�าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน
โนนไฮหนองอีกุ้มให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

การทีจ่ะทราบว่าโครงการทีไ่ด้ด�าเนนิการ
ไปแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร หรือ
การจะตดัสนิใจด�าเนนิโครงการต่อไปในปีการศกึษา 
หรือปีงบประมาณหน้าอีกหรือไม่ สิ่งหนึ่งที่จะช่วย
ให้ค�าตอบได้คือ การประเมินโครงการ เพราะการ
ประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบโครงการที่
ด�าเนิน งานท้ังหมดในทุกขั้นตอนของการท�างาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการและผลผลิต
ที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นการประเมินโครงการยังเป็น 
กระบวนการให้ได้มาซึ่งความจริงในเชิงคุณค่าของ 
สิ่งใดสิ่งหนึ่งและการเข้าถึงความจริงในเชิงคุณค่า
ของสิ่งเหล่านั้น (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2552: 
22) รูปแบบการประเมินโครงการมีหลายรูปแบบ  
ซึ่งรูปแบบการประเมินที่น่าสนใจและครอบคลุม 
สิ่งท่ีเกิดขึ้นจากการด�าเนินโครงการ คือ รูปแบบ
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การประเมิน CIPPIEST ซึ่งเป็นส่วนปรับขยาย
ของรูปแบบการประเมิน CIPP โดยปรับขยาย
การประเมินผลผลิต (Product evaluation) ออก
เป็นการประเมินผลกระทบ (Impact evaluation)  
การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness  
evaluation) การประเมนิความยัง่ยนื (Sustainability  
Evaluation) และการประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ 
(Transportability evaluation) ของสิ่งที่ได้รับการ
ประเมิน 

จากความส�าคัญและความจ�าเป็นของ
การประเมินโครงการ ดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยจึง
ก�าหนดกรอบการประเมนิ โดยใช้รปูแบบ CIPPIEST  
ของ Stufflebeam and Shinkfield (2007) เป็น
แนวทางในการประเมนิ ซึง่เป็นรปูแบบการประเมนิ
ที่ครอบคลุมองค์ประกอบของระบบท้ัง 8 ด้าน 
ได้แก่ การประเมินบริบท การประเมินปัจจัย การ
ประเมินกระบวนการ การประเมินผลผลิต การ
ประเมินผลกระทบ การประเมินประสิทธิผล การ
ประเมินความย่ังยืน และการประเมนิการถ่ายทอด
ส่งต่อ โดยก�าหนดประเดน็ตวัชีว้ดั แหล่งข้อมลู ผูใ้ห้
ข้อมูล เคร่ืองมือการประเมนิ วธิเีกบ็รวบรวมข้อมลู 
แนวทางการวเิคราะห์ข้อมลู และเกณฑ์การประเมนิ
ทีช่ดัเจน เพือ่น�าข้อมูลทีไ่ด้ไปใช้ในการพฒันาระบบ
ประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาของโรง
เรยีนโนนไฮหนองอกุ้ีมวทิยาให้มคีณุภาพมากยิง่ขึน้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน
โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา โดยใช้รูปแบบ CIPPIEST

2. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการ
พฒันาปรบัปรงุและส่งเสรมิการด�าเนนิการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนโนนไฮ
หนองอีกุ้มวิทยา

วิธีดำาเนินการวิจัย

1. ขอบเขตกลุ่มผู้ให้ข้อมูล

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการประเมินโครงการ 
จ�านวน 20 คน ประกอบด้วย

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 คน

2. บุคลากรในส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จ�านวน 2 คน 
คือ รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และศึกษานิเทศก์ 

3. ครูในโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 
จ�านวน 6 คน 

4. คณะกรรมการสถานศกึษา ขัน้พืน้ฐาน 
จ�านวน 7 คน

โดยแบ่งกลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูออก เป็น 5 กลุม่ คอื

 กลุม่ที ่1 ประเมนิบริบทของโครงการ 
จ�านวน 7 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 
5 คน และบคุลากรในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จ�านวน 2 คน 

 กลุม่ท่ี 2 ประเมนิปัจจัยของโครงการ 
จ�านวน 13 คน ประกอบด้วยครูในโรงเรียนโนนไฮ
หนองอกีุม้วทิยา จ�านวน 6 คน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 7 คน 

 กลุ่มที่ 3 ประเมินกระบวนการของ
โครงการ จ�านวน 13 คน ประกอบด้วยครูในโรง
เรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา จ�านวน 6 คนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 7 
คน 

 กลุม่ที ่4 ประเมนิผลผลติของโครงการ 
จ�านวน 13 คน ประกอบด้วยครูในโรงเรียนโนนไฮ
หนองอกีุม้วทิยา จ�านวน 6 คน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 7 คน 

 กลุม่ที ่5 ประเมินผลกระทบ ประสทิธิผล 
ความยั่งยืน และการถ่ายทอดส่งต่อของโครงการ 
ได้แก่ บุคลากรในสถานศึกษา จ�านวน 6 คน 
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2. ขอบเขตด้�นเนื้อห�

การประเมนิโครงการพฒันาระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนโนนไฮ
หนองอกีุม้วทิยา ครัง้นีผู้ว้จิยัใช้รปูแบบ CIPPIEST 
(Stufflebeam and Shinkfield, 2007: 327)  
ซึ่งเนื้อหาการประเมินโครงการ 8 ด้าน คือ

2.1 ด้านบรบิท (Context) เป็นการประเมนิ
ความต้องการความจ�าเป็น และการประเมนิความ
เป็นไปได้

2.2 ด้านปัจจัย (Input) เป็นการประเมิน
ความพร้อมของทรพัยากรและการจดัการทรพัยากร

2.3 ด้านกระบวนการ (Process) เป็นการ
ประเมนิกระบวนการพฒันาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโนน
ไฮหนองอีกุ้มวิทยา ใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 
1) การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
2) การพฒันาครใูห้มกีระบวนการจดัการเรยีนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัตามแนวทางการพฒันา
ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
และ 3) การพฒันาผูเ้รยีนมคีณุภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.4 ด้านผลผลิต (Product) เป็นการ
ประเมินด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณภาพครู และ
ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ

2.5 ด้านผลกระทบ (Impact) เป็นการ
น�าเสนอข้อมลูสิง่ท่ีเกดิข้ึนเกนิไปกว่าเป้าหมายของ
โครงการพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถาน
ศึกษาของโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา

2.6 ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) 
เป็นการน�าเสนอความคุม้ค่าของการด�าเนนิกจิกรรม
โครงการ ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน ครู และนักเรียน 

2.7 ด้านความยั่งยืน (Sustainability) 
เป็นการน�าเสนอข้อมลูความต่อเนือ่งของการด�าเนนิ
งานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรง
เรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา

2.8 ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability)  
เป็นการน�าเสนอข้อมลูการเป็นต้นแบบหรอืถ่ายทอด
องค์ความรูเ้กีย่วกบัการพฒันาระบบประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาให้กับหน่วยงานอื่น 

3. ขอบเขตระยะเวล�ก�รประเมิน

ผูว้จิยัแบ่งการประเมนิออกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี

3.1 ขั้นก่อนด�าเนินการ 

 ระยะที่ 1 การประเมินด้านบริบท 

 ระยะที ่2 การประเมนิปัจจยัเบือ้งต้น 

3.2 ขั้นขณะด�าเนินการ 

 ระยะที่ 3 การประเมินกระบวนการ 

3.3 ขั้นหลังด�าเนินการ 

 ระยะที่ 4 การประเมินด้านผลผลิต 

 1) การประเมินด้านผลกระทบ 

 2) การประเมินด้านประสิทธิผล 

 3) การประเมินด้านความยั่งยืน 

 4) การประเมินด้านการถ่ายทอด  
ส่งต่อ

4. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ผูว้จิยัใช้เครือ่งมอืในการประเมนิโครงการ 
ทั้งหมด 6 ฉบับ ดังนี้

ฉบับท่ี 1 แบบประเมินโครงการพัฒนา
ระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรยีน
โนนไฮหนองอีกุม้วทิยา ด้านบรบิท จ�านวน 13 ข้อ 

ฉบับท่ี 2 แบบประเมินโครงการพัฒนา
ระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรยีน 
โนนไฮหนองอีกุ้ม วิทยา ด้านปัจจัย จ�านวน  
16 ข้อ 
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ฉบับที่ 3 แบบประเมินโครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรง
เรียนโนนไฮหนองอีกุ้ม วิทยา ด้านกระบวนการ 
จ�านวน 55 ข้อ 

ฉบบัท่ี 4 แบบประเมนิโครงการพฒันาระบบ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรยีนโนน
ไฮหนองอีกุ้ม วิทยา ด้านผลผลิต จ�านวน 28 ข้อ 

ฉบับที่ 5 แบบประเมินโครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรง
เรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา ด้านผลกระทบ ด้าน
ประสทิธผิล ด้านความยัง่ยนื ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ

ฉบบัท่ี 6 แบบสมัภาษณ์ปัญหาและแนวทาง
การพฒันาปรบัปรงุการด�าเนนิการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้ม 
มีลักษณะเป็นข้อค�าถามแบบปลายเปิด

5. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วย
ตนเองตามขั้นตอนวิธีการ ดังต่อไปนี้

5.1 ข้อมลูแบบประเมนิบรบิท ผูว้จิยัประสาน
ความร่วมมอืกบักลุม่ผูใ้ห้ข้อมลู ตอบแบบประเมนิ 
และท�าการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง ได้รบัแบบ
ประเมินคืน จ�านวน 7 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100

5.2 ข้อมลูแบบประเมินปัจจยั แบบประเมิน
กระบวนการ และแบบประเมนิผลผลติ ผูว้จิยัประสาน
ความร่วมมอืกบักลุม่ผูใ้ห้ข้อมลู ตอบแบบประเมนิ 
และท�าการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง ได้รบัแบบ
ประเมินคืนอย่างละ 13 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100

5.3 ข้อมูลแบบประเมินด้านผลกระทบ 
ด้านประสทิธผิล ด้านความยัง่ยนื ด้านการถ่ายทอด 
ส่งต่อ ผู้วิจัยประสานความร่วมมือกับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล ตอบแบบประเมิน และท�าการเก็บรวบรวม
ข้อมลูด้วยตนเอง ได้รบัแบบประเมนิคนือย่างละ 6 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100

6. ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ขัน้ตอนที ่1 การประเมนิโครงการ พฒันา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรง
เรียนโนนไฮหนองอีกุ้ม วิทยา 

1. ตรวจความสมบูรณ์ของแบบประเมิน
โครงการที่ได้รับกลับคืนมาวิเคราะห์ข้อมูล

2. การวเิคราะห์ข้อมลูโดยการค�านวณหาค่า
เฉลีย่และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู 
ทางคอมคอมพวิเตอร์ แล้วน�าค่ามาแปลความหมาย 
(ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2533: 138) ดังนี้

ค่าเฉลี่ย ระดับความเหมาะสม

4.50-5.00 มากที่สุด

3.50-4.49 มาก

2.50-3.49 ปานกลาง

1.50-2.49 น้อย

1.00-1.49 น้อยที่สุด

ท้ังนี้ผู ้จัยได้ก�าหนดเกณฑ์การตัดสิน 
การปฏิบัติงานของโครงการ ดังนี้

µ ≥ 3.51 และ σ < 1.50

ขัน้ตอนที ่2 การศกึษาแนวทางการพฒันา
และส่งเสรมิการด�าเนนิการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 

น�าข้อมูลท่ีได้รับจากแบบสัมภาษณ์กลุ่ม 
ผูใ้ห้ข้อมลู มาวเิคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 
โดยการแจกแจงความถี ่และจดัล�าดบัความส�าคญั
ของแนวทางการพฒันาและส่งเสรมิการด�าเนนิการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วสรุปเป็น
ประเด็นที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์



168 Journal of Educational Administration and Supervision, Mahasarakham University  Volume 13 Number 1 January - April 2022

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ผลการประเมินโครงการ

1.1 ด้านบริบท (Context) ผลปรากฏ 
ดังตาราง 1

ต�ร�ง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลของการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา ด้านบริบท (N = 7) 

ตัวชี้วัดก�รประเมิน µ σ แปลผล

1. ความต้องการจ�าเป็นของโครงการ 4.73 0.47 มากที่สุด

2. ความเป็นไปได้ของโครงการ 4.74 0.45 มากที่สุด

โดยรวมเฉลี่ย 4.73 0.45 ม�กที่สุด

เกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด (µ ≥ 3.51, σ < 1.50) สรุปผลการประเมิน ผ่าน

จากตาราง 1 ผลการประเมินด้านบริบท
ของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ข้ันพืน้ฐานของโรงเรยีนโนนไฮหนองอกีุม้วทิยา โดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.72, σ = 0.48) 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด 

พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 2 ตัวชี้วัด (4.74 
≥ µ ≥ 4.73, 0.47 ≥ σ ≥ 0.45) และผ่านเกณฑ์
การประเมิน ทุกตัวชี้วัด 

 1.2 ด้านปัจจัย (Input) ผลปรากฏ 
ดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลของการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา ด้านปัจจัย (N = 13) 

ตัวชี้วัดก�รประเมิน µ σ แปลผล

1. ความพร้อมของทรัพยากร 4.73 0.45 มากที่สุด

2. การจัดการทรัพยากร 4.71 0.45 มากที่สุด

โดยรวมเฉลี่ย 4.72 0.45 ม�กที่สุด

เกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด (µ ≥ 3.51, σ < 1.50) สรุปผลการประเมิน ผ่าน

จากตาราง 2 ผลการประเมิน ด้านปัจจัย 
ของโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.73, σ = 
0.44) ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตาม

ตัวชี้วัด พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 2 ตัวชี้วัด 
(4.73 ≥ µ ≥ 4.71, σ = 0.35) และผ่านเกณฑ์
การประเมิน ทุกตัวชี้วัด 

 1.3 ด้านกระบวนการ (Process) ผล
ปรากฏดังตาราง 3



169วำรสำรกำรบริหำรและนิเทศกำรศึกษำ	มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม		ปีที่	13	ฉบับที่	1	มกรำคม	-	เมษำยน	2565

ต�ร�ง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลของการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา ด้านกระบวนการ (N = 13) 

ตัวชี้วัดก�รประเมิน µ σ แปลผล

1. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.82 0.38 มากที่สุด

2. การพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส�าคัญตามแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา

4.73 0.46 มากที่สุด

3. การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.87 0.35 มากที่สุด

โดยรวมเฉลี่ย 4.81 0.39 ม�กที่สุด

เกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด (µ ≥ 3.51, σ < 1.50) สรุปผลการประเมิน ผ่าน

จากตาราง 3 ผลการประเมิน ด้าน
กระบวนการ ของโครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาที่มุ ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโนน
ไฮหนองอีกุ้มวิทยา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
(µ = 4.81, σ = 0.39) ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด พบว่า อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้ง 3 ตัวชี้วัด (4.87 ≥ µ ≥ 4.73, 0.46 ≥ 
σ ≥ 0.35) และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด 

 1.4 ด้านผลผลิต (Product) ผลปรากฏ
ดังตาราง 4

ต�ร�ง 4 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และผลการประเมนิโครงการพฒันาระบบประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาทีมุ่ง่คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนโนนไฮหนอง
อีกุ้มวิทยา ด้านผลผลิต (N = 13) 

ตัวชี้วัดก�รประเมิน µ σ แปลผล

1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 4.83 0.39 มากที่สุด

2. ด้านคุณภาพของครู 4.73 0.45 มากที่สุด

3. ด้านคุณภาพของการบริหารจัดการ 4.83 0.45 มากที่สุด

โดยรวมเฉลี่ย 4.80 0.43 ม�กที่สุด

เกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด (µ ≥ 3.51, σ < 1.50) สรุปผลการประเมิน ผ่าน

จากตาราง 4 ผลการประเมนิผลผลติของ
โครงการพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถาน
ศกึษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พ้ืน
ฐานของโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา โดยภาพ
รวม อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.80, σ = 0.43) 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด 
พบว่า ทกุตวัชีว้ดัมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด (4.83 ≥ µ ≥ 4.73, 0.45 ≥ σ ≥ 0.39) และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด 
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จากตาราง 5 ผลการประเมินโครงการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานของ
โรงเรยีนโนนไฮหนองอีกุ้มวทิยาโดยภาพรวม อยูใ่น
ระดับมากที่สุด (µ = 4.77, µ = 0.42) ผ่านเกณฑ์
การประเมนิ เมือ่พจิารณารายด้าน พบว่า ทกุด้าน
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (4.81 ≥ µ 
≥ 4.72, 0.45 ≥ s ≥ 0.39) และผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกด้าน 

2. ผลการศึกษาปัญหาและแนวทางการ
พฒันาปรบัปรงุและส่งเสรมิการด�าเนนิการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนโนนไฮ
หนองอีกุ้มวิทยา พบว่า ควรระดมทรัพยากรจาก
ชุมชน เพื่อจัดหาสื่อ เทคโนโลยี มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และช่วยในการ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อ
ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งงาน 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเกิดความย่ังยืน
ในการพัฒนา

สรุปผล

1. ผลการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัย
น�าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต โดย

ภาพรวมของทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ 
มากทีส่ดุ และผ่านเกณฑ์การประเมนิ เมือ่พิจารณา
ตามตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดมีผลการประเมิน 
อยู่ในระดับ มากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ทุกตัวชี้วัด เช่นเดียวกัน

ส่วนด้านผลกระทบ พบว่า โรงเรียนมี 
ชื่อเสยีงและได้รับการยกย่องชมเชยเกี่ยวกับระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ด้านประสิทธิผล พบว่า  
โรงเรยีนมรีะบบประกนัคณุภาพภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ท�าให้การบริหารและการจัดการมีคุณภาพ  
ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ  
ส่งผลให้ผูเ้รยีนมคีณุภาพ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
สงูขึน้ ด้านความยัง่ยนื พบว่า โรงเรยีนมกีารด�าเนนิ
กจิกรรมตามโครงการอย่างต่อเนือ่งโดยความร่วมมอื 
ของคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน และด้านการ
ถ่ายทอดส่งต่อ พบว่า โรงเรียนมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานระบบประกันคุณภาพภายใน
ให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่มาศึกษาดูงาน 

2. แนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนโนนไฮ
หนองอีกุ้มวิทยา ควรระดมทรัพยากรจากชุมชน 
เพื่อจัดหาสื่อ เทคโนโลยี มาใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูใ้ห้กบัผูเ้รยีน และช่วยในการบรหิารจัดการ

ต�ร�ง 5 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และผลการประเมนิโครงการพฒันาระบบประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาทีมุ่ง่คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนโนนไฮหนอง
อีกุ้มวิทยา โดยรวม (N = 13) 

ตัวชี้วัดก�รประเมิน µ σ แปลผล

1. ด้านบริบท 4.73 0.45 มากที่สุด

2. ด้านปัจจัย 4.72 0.45 มากที่สุด

3. ด้านกระบวนการ 4.81 0.39 มากที่สุด

4. ด้านผลผลิต 4.80 0.43 มากที่สุด

โดยรวมเฉลี่ย 4.77 0.42 ม�กที่สุด

เกณฑ์การประเมินตามตัวชี้วัด (µ ≥ 3.51, σ < 1.50) สรุปผลการประเมิน ผ่าน



171วำรสำรกำรบริหำรและนิเทศกำรศึกษำ	มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม		ปีที่	13	ฉบับที่	1	มกรำคม	-	เมษำยน	2565

ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความ
สะดวกและรวดเรว็ในการเข้าถงึข้อมลู การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา

อภิปรายผล

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
โรงเรยีนโนนไฮหนอง อกีุม้วทิยาโดยภาพรวมมคีวาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
ตามตวัช้ีวัดความต้องการจ�าเป็นของโครงการ และ
ความเป็นไปได้ของโครงการ ก็มีผลการประเมิน 
อยูใ่นระดับมากทีส่ดุเช่นเดยีวกนั ซึง่ทกุตวัชีว้ดัผ่าน
เกณฎ์การประเมินที่ก�าหนดไว้ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ 
น่าจะเป็นเพราะว่าโรงเรยีนโนนไฮหนองอกีุม้วทิยา 
ได้จดัท�าโครงการพัฒนาระบบประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ข้ันพืน้ฐาน โดยมคีรผูู้รบัผิดชอบงานพฒันาระบบการ
ประกนัคณุภาพภายในได้ตรวจสอบความเป็นไปได้ 
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎกระทรวง ว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศกึษาพ.ศ. 2561 ผูร้บัผดิชอบโครงการเป็นผูท่ี้มี
ความรูค้วามเข้าใจ ประสบการณ์ในงานพฒันาระบบ
ประกนัคณุภาพเป็นอย่างด ีนอกจากนีวั้ตถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการสนองต่อสภาพปัญหา 
ของโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา และเป็น 
เป้าหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียนเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพ
ของผูเ้รยีน นอกจากนัน้ผูบ้รหิารโรงเรยีนได้ประชมุ
ชี้แจงให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการประเมินด้าน
สภาวะแวดล้อมของโครงการโดยมคู่ีมอืการด�าเนนิ
งานประกันคณุภาพภายในโรงเรยีนเป็นแนวทาง จงึ
เป็นสาเหตทุีส่�าคญัทีท่�าให้ผลการประเมนิด้านบรบิท
ตามตวัช้ีวัดความต้องการจ�าเป็นของโครงการ และ
ความเป็นไปได้ของโครงการมผีลการประเมนิอยูใ่น

ระดบัมากทีส่ดุ สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ รตันา 
อยู่สวัสดิ์ (2562: 110-111) ได้วิจัยการประเมิน
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศกึษาทีมุ่ง่คณุภาพตามมาตรฐานการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานของสถานศกึษาในสงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
พบว่า ผลการประเมนิบรบิทของโครงการภาพรวม 
อยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน 
และยังสอดคล้องกับผลการประเมินของ ประยูร 
เครื่องกัณฑ์ (2561: บทคัดย่อ) ได้วิจัย เรื่อง การ
ประเมนิโครงการพฒันาระบบประกนัคณุภาพการ
ศกึษาภายในสถานศกึษาทีมุ่ง่คณุภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนชุมชนบ้านเจียด 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 2 พบว่า ผลการประเมินด้าน
บริบทในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และผ่าน
เกณฑ์การประเมิน

2. การประเมนิด้านปัจจยัน�าเข้าของโครงการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนโนนไฮหนอง อีกุ้มวิทยา โดยภาพรวม 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
พิจารณาตามตัวชี้วัดความพร้อมของทรัพยากร 
และการจัดการทรัพยากร ก็มีผลการประเมินอยู่
ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน ซึ่งทุกตัวชี้วัดผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ก�าหนดไว้ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้
น่าจะเป็นเพราะว่า โรงเรยีนโนนไฮหนองอกีุม้วทิยา 
ได้พจิารณาบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มคีณะ
ท�างานเตรียมการ จัดประชุมคณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนก�าหนดแนวทาง
การด�าเนนิการเกีย่วกบัการจดัหา วสัดอุปุกรณ์ การ
จัดท�าเอกสาร จึงท�าให้ปัจจัยตัวชี้วัดวัสดุอุปกรณ์
และเคร่ืองมือ และความชัดเจนของงบประมาณ 
อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ คณะกรรมการฝ่าย
ต่างๆ มีการวางแผนการใช้จ่ายเป็นอย่างดี โดย
ค�านึงถึงความประหยัดและคุ้มค่าเป็นส�าคัญ 
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 
(2549: 70) ที่กล่าวว่าการพิจารณาความเหมาะ
สมของปัจจัยต่างๆ ในการด�าเนินการโครงการสิ่ง
ที่ต้องพิจารณา เช่น จ�านวนงบประมาณ คุณภาพ 
และปริมาณของคณะกรรมการ ห้องประชุมอบรม 
วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ตลอดถึงความเหมาะสมของ
เอกสาร เนือ้หาสาระ เป็นต้น สอดคล้องกบั แนวคดิ 
ของสตฟัเฟิลบมี (1997: 261-265) ท่ีกล่าวว่าการ
ประเมนิปัจจยัน�าเข้า เป็นการประเมนิเพือ่พจิารณา
ถงึความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และ
ความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการด�าเนิน
โครงการ เช่น เรื่องของอาคารสถานที่ อุปกรณ์ 
เครื่องมือต่างๆ เวลา งบประมาณ เป็นต้นซึ่งจะ
ท�าให้โอกาสที่โครงการประสบผลส�าเร็จมีมากขึ้น 
นอกจากนั้นในการด�าเนินโครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนโนน
ไฮหนองอีกุ้มวิทยาในครั้งนี้ ผู้อ�านวยการโรงเรียน
โนนไฮหนองอกีุม้วทิยาสนบัสนนุให้ทกุฝ่ายด�าเนนิ
กจิกรรมตามโครงการ และยงัมคีวามรูเ้ข้าใจในการ
ด�าเนนิงานโครงการเป็นอย่างดี สามารถทีจ่ะให้ค�า
แนะน�า ช่วยเหลือคณะครูได้เป็นอย่างดี สามารถ
วางแผนการใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมและ 
คุ้มค่า จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นสาเหตุ
ท�าให้ผลการประเมินด้านปัจจัยน�าเข้าตามตัวชี้วัด
ความพร้อมของทรพัยากร และการจัดการทรพัยากร 
ของโครงการมผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ โมกขสทิธ์ิ ดวงกลาง 
(2564: บทคดัย่อ) ได้รายงานการประเมนิโครงการ
พฒันาระบบประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถาน
ศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี พบว่า  
ด้านปัจจัยของโครงการ ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดนัยรัตน์ กาศเกษม 
(2556: บทคดัย่อ) ได้รายงานการประเมนิโครงการ

การประกนัคณุภาพภายในโรงเรียนม่วงไข่พทิยาคม 
ผลการประเมนิ พบว่า การประเมนิปัจจยัเบือ้งต้น 
(Input Evaluation) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของ
โครงการพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในสถาน
ศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยาโดยภาพ
รวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ 
เมื่อพจิารณาตามตวัชีว้ัด การพฒันาระบบประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษาท่ีมุง่คณุภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาข้ันพืน้ฐาน การพฒันาครูให้มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญตาม
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา และการพฒันาผูเ้รยีนให้มคีณุภาพตาม
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กม็ผีลการประเมนิ
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุเช่นเดยีวกนั ซึง่ทกุตวัชีว้ดัผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ก�าหนดไว้ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้
น่าจะเป็นเพราะว่าโรงเรียนได้วางแผนการด�าเนิน
งานของโครงการอย่างเป็นระบบตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวธิกีารประกนัคณุภาพ
การศกึษา พ.ศ. 2561 โดยเริม่ต้ังแต่การประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และเผยแพร่
ให้ผูเ้กีย่วข้องทัง้ภายในและภายนอกรบัทราบ มกีาร
จัดท�าแผนปฏบิตักิารทีส่อดคล้องกบัแผนพฒันาการ
จดัการศกึษาของสถานศกึษา แต่งตัง้คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา แต่งตั้ง
คณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี เมื่อสิ้นปีการ
ศึกษามีการน�าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้
ความเห็นชอบ เพื่อรับรองผลการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และรายงานประจ�าปีต่อ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด

สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจ
ส�าคัญในการด�าเนินการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา (ส�านักทดสอบ
ทางการศึกษา. 2553: 30-41) นอกจากนี้  
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ครผููร้บัผดิชอบงานประกนัคณุภาพภายในโรงเรยีน
ได้ปฏบิตังิานตามแผนปฏบิติัการ และมคีวามจรงิจัง
สม�่าเสมอต่อเนื่องเป็นไปตามขั้นตอน การด�าเนิน
การประกันคุณภาพการศึกษาจัดท�าแผนปฏิบัติ
งานไว้ในแผนพัฒนาโรงเรียนแต่ละปี โดยก�าหนด
เป้าหมาย วตัถปุระสงค์และขัน้ตอนการด�าเนนิงาน 
มอบหมายความรับผิดชอบแต่ละขั้นตอนให้ตรง
ตามทักษะและประสบการณ์ของแต่ละคนภายใต้
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น�าในการขับเคลื่อนการด�าเนิน
งานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ท่ีมุ่งคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานของ
โรงเรยีนโนนไฮหนองอกีุม้วทิยาให้บรรลตุามพนัธกจิ
ของโรงเรยีนทีต่ัง้ไว้ จากเหตผุลทีก่ล่าวมาข้างต้นจงึ
เป็นสาเหตุท�าให้ผลการประเมินด้านกระบวนการ
ตามตัวชี้วัดมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จันทร์เพ็ญ ทองดวง 
(2562: 98) ได้วิจัยการประเมินโครงการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษาโรงเรยีนนาเชอืกพทิยา
สรรค์ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 
26 พบว่า ด้านกระบวนการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน 
ผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
มีความคิดเห็นต่อโครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษาโรงเรยีนนาเชอืกพทิยาสรรค์ โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ และยงัสอดคล้องกบัผลการ
วิจัยของ อัครวรรธน์ ยศเดชากิตติ์ (2560: 120) 
ได้ประเมินโครงการการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนบ้านแปลง2 อ�าเภอดอยเต่า จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการ 
(Process) มรีะดบัความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

4. ผลการประเมนิด้านผลผลติของโครงการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โรงเรยีนโนนไฮหนองอกีุม้วทิยาโดยภาพรวมมคีวาม
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
ตามตัวชี้วัด ด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณภาพ
ของครู และด้านคุณภาพของการบริหารจัดการ  

พบว่า ทกุตวับ่งชีมี้ผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด เช่นเดียวกัน และผ่านเกณฎ์การประเมินที่
ก�าหนดไว้ สาเหตุท่ีเป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะว่า 
โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา ได้มีการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน 3 ส่วน
ส�าคัญ คือ 1) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยการจัดท�าฐานข้อมูลเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดท�าแผนการ
ด�าเนนิงานเกีย่วกบัการพฒันาระบบประกนัคณุภาพ
การศึกษา การจัดท�าแนวทางการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา การสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่ครูในแนวทางการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา อย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารซึ่งมีภาวะ
ผู้น�าทางวิชาการสูง การน�าผลการสรุปรายงานไป
วางแผนพฒันายกระดบัคณุภาพการศกึษาในปีการ
ศึกษาต่อไป 2) การพัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดกิจกรรมวัน
ส�าคัญทางวิชาการ การน�านวัตกรรมจิตศึกษาเข้า
มาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ความพร้อมทางด้านจติใจและสติปัญญาของผูเ้รยีน 
ฯลฯ และ 3) การพฒันาครใูห้มกีระบวนการจดัการ
เรยีนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็นส�าคญัตามแนวทาง
การพฒันาระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน การจดักจิกรรมลดเวลาเรยีน เพิม่เวลารู้  
(Active Learning) สู่การพัฒนา คุณภาพเด็ก
ไทยยุค 4.0 การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน และการอบรมเชงิปฏบิตักิาร
วิทยากรแกนน�า โครงการเปลีย่นแปลงโรงเรยีนเชิง
ระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 
(ปีท่ี 2) จากการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ ต่อ
เนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้ผู้เรียนมี 
ผลสมัฤทธิท์างวชิาการและมคุีณลกัษณะทีพึ่งประสงค์
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ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครูมีทักษะกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญและ
ผู้บรหิารมีทักษะความรู ้ทกัษะกระบวนการบรหิาร
และการจัดการในการพัฒนาสถานศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนา
ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ส่งผลให้ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยาโดยภาพรวม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ จันทร์เพ็ญ ทองดวง (2562: 
98) ได้วิจัยการประเมินโครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 พบว่า ด้านผลผลิต ผู้บริหารและครูนักเรียน 
ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พืน้ฐาน มคีวามคดิเห็นต่อโครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ดนัยรัตน์ กาศเกษม (2556: 
บทคัดย่อ) ได้รายงานการประเมินโครงการการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 
พบว่า การประเมนิผลผลติ (Product Evaluation) 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ผล 
ก�รวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1.1 จากผลการประเมินด้านบริบทของ
โครงการตามตวัช้ีวดัความต้องการและความจ�าเป็น

ของโครงการ มรีายการ โครงการสนองต่อยทุธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีระดับคุณภาพ
ผลการประเมินอยู่ในระดับมากซึ่งต�่ากว่ารายการ 
อื่นๆ สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบโครงการให้
มกีารสนองต่อยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ให้มากขึน้อกี

1.2 จากผลการประเมินด้านปัจจัยของ
โครงการตามตัวชี้วัดความพร้อมของทรัพยากร 
มีรายการงบประมาณเพียงพอต่อการด�าเนินงาน
โครงการมีระดับคุณภาพผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งต�่ากว่ารายการ อื่นๆ ผู้บริหารควรมี
การระดมทนุจากชมุชนเพือ่น�ามาสนบัสนนุการด�า
เนินกิจกรรมตามโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

1.3 จากผลการประเมินด้านผลผลิตของ
โครงการตามตัวชี้วัดคุณภาพของครู มีรายการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู ้
โดยเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะ
ด้านต่างๆ มค่ีาเฉลีย่ผลการประเมนิต�า่กว่ารายกา
รอื่นๆ ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมและพัฒนาคร ู
ในประเดน็ดงักล่าวเพือ่ให้เกดิทกัษะในการจดัการ
เรียนรู้สูงขึ้น

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยคร้ังต่อไป

2.1 ควรศกึษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการพัฒนา
ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ทีป่ระสบผลส�าเรจ็ เพือ่เป็นแนวทางการด�าเนินงาน
ให้กับสถานศึกษาต่างๆ น�าไปใช้ประโยชน์

2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบที่ส่งผลต่อ
การสร้างความตระหนักของครแูละคณะ กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการส่งเสริมการพัฒนา
ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา
ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างยั่งยืน 
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