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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค์ของการ

ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 2) พัฒนาตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 การวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ประกอบ
ด้วย ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ การประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จำานวน 
398 คน ระยะที่ 2 การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาชยัภมู ิ
เขต 1 ผู้คุณทรงวุฒิ จำานวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม และแบบประเมิน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าอำานาจจำาแนก ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  
ค่าดัชนีความต้องการจำาเป็นแบบสมบูรณ์ (PNI Modified) และการวิเคราะห์เนื้อหา
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ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพปัจจบัุนการประเมนิคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่การประกนัคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยรวม 
พบวา่ มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดับมาก เมือ่พิจารณาเปน็รายดา้น พบวา่ ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก ่
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านผู้เรียน ด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มาตรฐานด้าน
มาตรการส่งเสริม มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้สำาหรบัสภาพทีพึ่งประสงค์การประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานเพือ่การประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
โดยรวมและรายด้านทุกด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 

2. ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1 ประกอบด้วย 1) มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน จำานวน 26 ตัวบ่งชี้ 2) มาตรฐานด้านการ
จัดการศึกษา จำานวน 34 ตัวบ่งชี้ 3) มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จำานวน 5 ตัวบ่งชี้ 4) 
มาตรฐานมาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีตัวบ่งชี้ 4 ตัวบ่งชี้ 5) มาตรฐานด้านมาตรการส่ง
เสริม มีตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ และผลการประเมินตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 พบว่า ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของตัวบ่งชี้อยู่ในระดับ
มาก 

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน การประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก

Abstract
The purposes of the research were 1) to study the actual conditions and desired 

conditions of quality assessment following basic educational standard, and 2) to develop 
the approach of quality assessment to meet basic educational standard. The steps of 
the research composed of 2 phases: phase 1 – analyzing actual conditions and desired  
conditions, collecting data from school administrators and teachers, 398 people in total, The 
data were collected from questionnaires, semi-structured interview, focus group discussion, 
and evaluation. The statistic tools used for analyzing data were indexes of item – Objective 
Congruence (IOC), percentage, mean, standard deviation, discrimination, reliability, PNI 
Modified, and content analysis.

The results of the research were shown as follows:

1. Overall, the actual conditions of quality assessment were at high level. Separated 
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into each aspect, the study found that 1) educational administration, and learners’ quality 
were at high level ; 2) promotion procedure, school’s identity, and learning society were at 
moderate level. Meanwhile, it was found that both overall aspects and separated aspect of 
the desired conditions of quality assessment were at high level.

 2. The results of approach development of quality assessment in education  
Suggested that: 1) there were 26 ways of learners’ quality development ; 2) there were 34 
ways of educational administration development ; 3) there were 5 ways of learning society 
development ; 4) there were 4 ways of school’s identity development ; 5) there were 3 ways 
of promotion procedure development.

The result of quality assessment in education conducted by educational experts 
found that the propriety and possibility of quality assessment approaches were at high level.

Keywords: Approach development of quality, assessment following basic educational  
standard, internal quality assurance in education of small schools

บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ได้กำาหนดความสำาคัญไว้ใน หมวด 6 ว่า
ด้วยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการ
ศึกษา มาตรา 47 ซึ่งกำาหนดให้มีระบบการ
ประกันคณุภาพการศกึษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน 
คุณภาพภายนอก ส่วนระบบหลักเกณฑ์และวิธี
การประกนัคณุภาพการศกึษาเปน็ไปตามทีก่ำาหนด 
ในกฎกระทรวง และมาตรา 48 กำาหนดให้สถาน
ศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการ
ศึกษา ที่ต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง (สำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 
2546: 14) จะเห็นว่าการประกันคุณภาพการ
ศกึษาภายในเปน็ส่วนหน่ึงของกระบวนการ บรหิาร
การศึกษาตามปกตทิีต่อ้งดำาเนนิการอย่างตอ่เนือ่ง 

โดยมกีารควบคมุดแูลปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณุภาพ 
มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการดำา
เนินงาน เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาปรับปรุง คุณภาพ
อย่างสม่ำาเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพ
ภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนำาเข้า กระบวนการ 
และผลผลิตหรือผลลัพธ์ ซึ่งต่างจากการประเมิน
คณุภาพภายนอกทีเ่น้นการประเมนิผล การจดัการ
ศึกษา ดังนั้นความเชื่อมโยงระหว่างการประกัน
คุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
จึงเป็นสิ่งจำาเป็น (สำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554: 3-4) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา เป็นระบบที่สถานศึกษาสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้รับบริการทั้งผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอด
จนองค์กร หรือสถานประกอบการที่รับนักเรียน
เข้าศึกษาต่อ หรือ รับเข้าทำางานว่าสถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐาน ทีส่ถานศกึษากำาหนด ผูส้ำาเรจ็การศกึษา
มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำาหนด  
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สามารถดำารงชวีติในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ รวม
ท้ัง สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชนตาม
ความเหมาะสม ดว้ยการบรหิารจัดการทีม่คุีณภาพ
ทั้ง องค์กรโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม บุคลากรใน
สถานศึกษา ต้องตระหนักถึงเป้าหมาย คือ ผล
ประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้เรียนเป็นอันดับแรกระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงเป็นกล
ไกสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาที่
ผู้เก่ียวข้องสามารถตรวจสอบได้ และถูกกำาหนด
ให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องดำาเนินการ ตามที่กำา
หนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
ที่ประกาศไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลัก
เกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553จากกฎกระทรวง อันเป็นแนวทางนี้เอง 
ทำาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหันมาสนใจการประกัน
คุณภาพการศึกษา (สำานักทดสอบทางการศึกษา,
2554: 1-9) 

มาตรฐานการศึกษาเป็นข้อกำาหนดเกี่ยว
กับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ที่
ตอ้งการใหเ้กดิขึน้ในสถานศกึษาทกุแห่ง มาตรฐาน
ถูกกำาหนดข้ึนเพื่อใช้เป็นหลักเทียบเคียง สำาหรับ
การส่งเสริมและกำากับดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพ ทางการ
ศึกษา มาตรฐานในบริบทน้ี จึงเป็นมาตรฐานท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา
โดยองค์รวม การกำาหนดให้มีมาตรฐานการศึกษา
ทำาให้เกิดโอกาสที่ เท่าเทียมกันในการพัฒนา
คุณภาพ เพราะสถานศึกษา ทุกแห่งรู้ว่าเป้า
หมายการพัฒนาที่แท้จริงอยู่ที่ใด การกำาหนดให้มี
มาตรฐานการศึกษาจึงเป็นการให้ความสำาคัญกับ
การจัดการศึกษา 2 ประการ คือ 1.สถานศึกษา
ทุกแห่งมีเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานซึ่งเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 2. มาตรฐานทำาให้สถานศึกษา
เข้าใจชัดเจนว่าจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปใน
ทิศทางใด ดังน้ัน คุณภาพคนที่ชาติต้องการเป็น

อย่างไร การจัดการเรียนการสอนปัจจุบันต้องไป
ในทศิทางใด คณุภาพการจดัการศกึษาแตล่ะแหง่มี
จดุเดน่ จุดควรพฒันาในเรือ่งใดบา้ง เนือ่งจากไมม่ี
เครือ่ง ชีว้ดัเทยีบเคยีง ทำาใหข้าดการรบัผดิชอบตอ่
สาธารณชน การกำาหนดให้มี มาตรฐานการศึกษา
ทำาให้สถานศึกษาต้องถือเป็นความรับผิดชอบที่
จะทำาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน คุณภาพ
ครูที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน 
คุณภาพการบริหารจัดการตลอดจนคุณภาพด้าน
การจัดสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
การสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และการมี
กิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมที่สนองต่อนโยบาย
ของรัฐ นอกจากนี้ มาตรฐานยังเป็นแนวทางให้
สาธารณชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ใหก้ารสนบัสนนุ สง่เสรมิสถานศกึษาในดา้นตา่งๆ 
ได้ เพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาของ สถาน
ศึกษาเป็นไปตามความคาดหวังของชุมชน (สำานัก
ทดสอบทางการศึกษา สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554: 1-9) 

การศึกษาไทยประสบปัญหาสำาคัญ
ประการหนึ่ง คือ การมีโรงเรียนขนาดเล็กจำานว
นมากและมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากประชากรใน
วยัเรยีนมจีำานวนลดลง ประกอบกบัความนยิมของ
ผูป้กครองทีน่ยิมสง่บตุรหลานไปเรยีนทีโ่รงเรยีนใน
เมือง ทำาให้จำานวนนักเรียนในโรงเรียนนอกเมือง
ลดลงอย่างมาก ทำาให้กลายเป็นโรงเรียนขนาด
เล็ก ปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กมีจำานวนมากถึง 
14,699 โรง คิดเป็น ร้อยละ 45.82 ของจำานวน 
โรงเรียนทั้งหมด การมีโรงเรียนขนาดเล็กจำานว
นมากดังกล่าวทำาให้การจัดการศึกษาไม่สามารถ
สะท้อนถึงคุณภาพและประสิทธิภาพได้ กล่าวคือ 
เกดิการใชท้รัพยากร อยา่งไมคุ่ม้คา่มขีอ้จำากดัดา้น
จำานวนครู หรือไม่สามารถจัดครูสอนได้ครบชั้น 
และขาดแคลนด้านการนำาสื่อเทคโนโลยีทางการ
ศึกษามาใช้ ส่งผลทำาให้คุณภาพการศึกษาลดลง
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อย่างต่อเนื่อง จากการติดตาม ประเมินผลการดำา
เนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของสำา
นกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พบวา่ 
ผลการดำาเนนิงานไมเ่ปน็ทีน่่าพอใจ ใช้งบประมาณ
และทรัพยากร ไม่คุ้มค่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาตไิม่เปน็ไปตามเปา้หมาย 
สัดส่วนครูต่อ นักเรียนเฉลี่ย 1: 12.46 (ระดับ
ประเทศ 1: 19) โรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไม่ครบ
ชัน้ จำานวน 7,280 โรง จากการศกึษาสภาพปญัหา
ของโรงเรียนขนาดเล็กที่ผ่านมา พบว่า โรงเรียน
ขนาดเล็กส่วนใหญ่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกันทั้ง 
4 ดา้น คอื ดา้นการบริหารจดัการ การจดัการเรยีน
การสอนความพร้อมทางปัจจัยของโรงเรียนและ
การมีส่วนร่วม ในการพัฒนาโรงเรียน (สำานักงาน
คณะกรรมการ การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน, 2554: 2-5) 

สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีอำานาจหน้าท่ีในการดูแล
สถานศึกษาในเขตพื้นที่ จำานวน 251 แห่ง เป็น
โรงเรียนขนาดเล็ก จำานวน 151 โรง ซึ่งจากผล
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอบ 3 ปีพ.ศ. 
2554 - 2558 พบว่า สถานศกึษาขนาดเลก็ท่ีไมไ่ด้
รบัการรบัรองระดบัการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ตวับ่งช้ีที่
ไมผ่า่นมากทีสุ่ดคอื ตัวบ่งช้ีที ่5 ผลสมัฤทธิท์างการ
เรียนของผู้เรียน ซึ่งมีจำานวนมากถึง 46 โรงเรียน 
อันดับที่ 2 ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการ
ประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สงักัดมีจำานวนโรงเรยีนไมผ่า่น 24 โรงเรยีน อนัดับ
ที ่3 ไดแ้ก ่ตวับง่ชีท้ี ่6 ประสทิธผิลของการจดัการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ มีโรงเรียน
ที่ไม่ผ่าน 23 โรงเรียนและตัวบ่งชี้ที่โรงเรียนผ่าน
น้อยที่สุด จำานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ ตัวบ่งช้ีท่ี 
2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ โรงเรียนที่ไม่ผ่านทุกตัวบ่งช้ี มีจำานวน 
4 โรงเรียน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ตัวบ่งชี้ มากกว่า 
ร้อยละ 80 มีโรงเรียนจำานวน 2 โรงเรียนที่ผ่านใน

ตัวบ่งชี้ที่ 5 แต่ไม่ผ่านการรับรองในครั้งที่ 3 นี้ มี
ขอ้เสนอแนะเชงิปฏบิตัแิกส่ถานศกึษา สถานศึกษา
ควรจดัระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายในของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯและตาม
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำาหนดหลัก
เกณฑแ์ละแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการประกนัคณุภาพ
ภายในการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2554 มขีอ้เสนอ
แนะแก่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สร้างความเข้มแข็งและจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาร่วม
กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำากับ 
ติดตาม และประเมินผลการดำาเนินงานอย่างต่อ
เนื่อง ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครู และบุคลกร
ทางการศึกษาตามความต้องการจำาเป็นในการจัด
ระบบประกันคณุภาพการศกึษาดว้ยวิธกีารท่ีหลาก
หลาย สง่เสรมิพฒันาเครอืขา่ย พัฒนาคณุภาพเพือ่
ร่วมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้มีความเข้มแข็ง (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1, 2558: 14-16) 

ผู้วิจัยในฐานะครูผู้รับผิดชอบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐาน
ด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา และมาตรฐานด้านมาตรการส่ง
เสริม รวมทั้งการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบ่งช้ี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก (Best Practices) ของ
โรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการประกัน
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คุณภาพการศึกษาและโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากสำานักรับรองมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา รอบ 3 ในระดับ
ดีมาก ว่าเป็นอย่างไรเพื่อนำาผลที่ได้จากการวิจัย
ไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็กได้นำาไปใช้
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่

พงึประสงคข์องการประเมนิคณุภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1

2. เพือ่พัฒนาตัวบ่งช้ีการประเมนิคณุภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 1

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้�นเนื้อห�

การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิด 
การกำาหนดมาตรฐานของสถานศึกษา ตามกฏ
กระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณพ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพ พ.ศ. 2553 โดย สำานักทดสอบ
ทางการศึกษาสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2554 (สำานัก
ทดสอบทางการศึกษา, 2554: 3-4) 5 ด้าน ดังนี้ 
1) มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 2) มาตรฐาน
ด้านการจัดการศึกษา 3) มาตรฐานด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 4) มาตรฐานด้านอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา และ 5) มาตรฐานด้านมาตรการ
ส่งเสริม

2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องกับคำาถามและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงนำาเสนอแบ่ง
เป็น 2 ระยะ ดังต่อไปนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ การประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 1

1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบ
ด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครูผู้สอน สถาน
ศึกษาขนาดเล็กในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผู้บริหารสถาน
ศึกษา จำานวน 151 คน และครู จำานวน 1,076 
คน รวมประชากรทั้งสิ้น จำานวน 1,227 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน สถานศึกษา
ขนาดเล็กในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
จำานวน 113 คน และครูผู้สอน จำานวน 285 คน 
รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำานวน 398 คน โดยการ
เทียบจำานวนประชากรทั้งหมดกับตารางกำาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan 
และใชเ้ทคนคิแบบแบง่ช้ันภมู ิ(Stratified Random 
Sampling) ให้ได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง 

ระยะที่ 2 การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 1 แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการ
จำาเป็นและจัดลำาดับความต้องการ (PNI

Modified 
) 
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ตอนที่ 2. ศึกษา Best Practices จาก
โรงเรยีนทีม่กีารปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ ด้านการประเมนิ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
จำานวน 3 โรงเรียน โดยการศึกษา จากเอกสาร 
การสัมภาษณ์ และการสังเกต

ตอนที่ 3. นำาผลการวิจัยระยะที่ 1 และ
ข้อมูลการศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practices) มาจัดทำาร่างตัวบ่งช้ีการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก

ตอนที่ 4. ตรวจสอบ ยืนยันและประเมิน
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ตัวบ่ง ช้ีการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้น
ฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขนาดเลก็ โดยผูท้รงคณุวุฒิ จำานวน 9 คน ด้วยการ
ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบ่งออกเป็น 5 ด้าน (สำานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้น
ฐาน, 2554) ได้แก่ 
1) มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (6 มาตรฐาน) 
2) มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา (6 มาตรฐาน) 
3) มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (1 มาตรฐาน) 
4) มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา (1 มาตรฐาน) 
5) มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม (1 มาตรฐาน) 

1. ดัชนีความสำาคัญของความต้องการจำาเป็น (PNI
Modified

) 
(ศักดิ์ศรี ปาณะกุล, 2550: 179) ประกอบด้วย 1.ขั้นก่อนการ
ประเมิน (Reassessment)
2. ขั้นประเมิน (Assessment) 3.ขั้นหลังการประเมิน  
(Post assessment)
2. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) (สมพร เพชรสงค์, 
2548: 38) มีขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะห์ภารกิจที่แท้จริงของหน่วยงาน 2. การศึกษา
สภาพของหน่วยงาน 3.การกำาหนดสภาพความสำาเร็จในอนาคต 
4. การปฏิบัติตามแบบวิธีการ 5. ประเมินผลวิเคราะห์ 6. 
ปรับปรุง พัฒนา และขยายผล 7. การบันทึก เขียนรายงานใช้เป็น
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) (ชาย โพธิสิตา, 2547: 
223) มีขั้นตอนดังนี้
1. กำาหนดปัญหาการวิจัยหรือประเด็นที่จะอภิปรายกลุ่ม  
2. กำาหนดกรอบการเลือกตัวอย่าง 3. กำาหนดผู้ดำาเนินการ
สนทนากลุ่ม 4. สร้าง/ทดสอบแนวคำาตอบ 5. เลือกกลุ่มตัวอย่าง
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 6. จัดการสนทนากลุ่ม 7. จัดระเบียบข้อมูล  
8. วิเคราะห์ข้อมูล 9. เขียนรายงาน

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

หลักก�ร แนวคิด ทฤษฎี ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ก�รดำ�เนินง�นต�มคุณภ�พก�รศึกษ�ต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น

ภ�พที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
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วิธีการดำาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กำาหนดวิธีการดำาเนินการวิจัย

โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังต่อไปนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ การประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 1

ระยะที่ 2 การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ภ�พที่ 2 แสดงระยะการวิจัย ขั้นตอนการดำาเนินการและผลที่คาดหวัง

ระยะที่ 2 
การพัฒนาตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1

ระยะที่ 1
การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
สภาพที่พึงประสงค์การ
ประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้น
ฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขนาด
เล็ก สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 1 มัธยมศึกษา เขต 27 

ตอนที่ 1. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์มา
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความต้องการจำาเป็นและจัดลำาดับ
ความต้องการ (PNI

Modified
) 

ตอนที่ 2. ศึกษา Best Practices จากโรงเรียนที่มี
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก จำานวน 3 โรงเรียนโดย
การศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสังเกต 
ตอนที่ 3. นำาผลการวิจัยระยะที่ 1 และข้อมูลการ
ศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) มาจัด
ทำาร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก
ตอนที่ 4. ตรวจสอบ ยืนยันและประเมินความเหมาะ
สม ความเป็นไปได้ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 
9 คน ด้วยการใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

1. ศึกษาเอกสาร ตำารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างแบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก 
3. เก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
และครู สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 จำานวน 398 คน 

ได้ตัวบ่งชี้ การพัฒนาการ
ประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขนาด
เล็ก

ทราบสภาพปัจจุบัน และ
สภาพที่พึงประสงค์ ของ
การประเมินคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษา ขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก 

 ระยะก�รวิจัย  ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร ผลที่ค�ดหวัง
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เครื่องมือที่ใช้ในก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบ
สมัภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง แบบบนัทกึการสนทนา
กลุ่ม และแบบประเมิน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าดัชนีความสอดคล้อง ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าอำานาจจำาแนก คา่ความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ ค่าดัชนีความต้องการจำาเป็นแบบ
สมบูรณ ์(PNI Modified) และการวเิคราะหเ์นือ้หา

ผลการวิจัย
1. สภาพปัจจุบันการประเมินคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานดา้นผูเ้รยีน ด้านทีอ่ยูใ่นระดบัปานกลาง 
ได้แก่ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐาน
ดา้นอตัลกัษณข์องสถานศกึษา และ มาตรฐานด้าน
การสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรู ้สภาพทีพึ่งประสงค์
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยรวมและราย
ด้านทุกด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก 

2. ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 พบว่า 1) มาตรฐาน
ด้านคุณภาพผู้เรียน มีตัวบ่งชี้ 26 ตัวบ่งชี้ 2) 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มีตัวบ่งชี้ 34  
ตัวบ่งชี้ 3) มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรยีนรู ้มตีวับง่ชี ้5 ตวับง่ช้ี 4) มาตรฐานมาตรฐาน

ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มีตัวบ่งชี้ 4 ตัว 
บ่งชี้ 5) มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มีตัวบ่งชี้ 
3 ตัวบ่งชี้ และผลการประเมินตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 พบว่า ความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของตัวบ่งชี้อยู่ใน
ระดับมาก 

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการ

ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้น
ฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบ
ว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำาดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มาตรฐานด้าน
การจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
และ มาตรฐานด้านผู้เรียน ตามลำาดับ ที่ผลการ
ศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า การประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นกลไกสำาคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดัง (สำานักทดสอบทางการ
ศึกษา, 2542: 2) เพราะว่า เป็นระบบที่สร้าง
ความมัน่ใจวา่ สถานศกึษาสามารถจดัการศึกษาได้
คณุภาพตามมาตรฐาน ผูส้ำาเรจ็การศึกษามคีวามรู ้
ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
ที่หลักสูตรกำาหนด และสังคมต้องการ และสืบ
เนื่องจากการท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้กระจาย
บทบาทการจดัการศกึษาใหส้ถานศกึษาเป็นหนว่ย
รับผิดชอบและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็น
ที่เชื่อมั่น และเป็นที่พอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง 
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ชุมชน และสังคม ดังนั้นหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
ทกุฝา่ยจะตอ้งมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาต้ังแต่
การวางแผน การดำาเนินงาน และการตรวจสอบ
ผลการดำาเนินงานตามภาระงานรับผิดชอบ อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานที่กำาหนด สอดคล้องกับ
พินิจ นาทองห่อ (2554: 97-98) ได้ศึกษา เรื่อง
การดำาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาการสินธุ ์เขต 3 ตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูของสถาน
ศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในการดำาเนินการอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับ ณัฐนิช เขียวพอ (2554: 
92-97) ซึ่งได้ศึกษาเรื่องการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพการ
ศกึษาของโรงเรยีนในอำาเภอบางละมงุ 3 สำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พบ
ว่า มีการดำาเนินการอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับ องค์การ วงศ์เรือง (2553: 95-98) ได้วิจัย
เร่ือง การศึกษาสภาพการดำาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 
2 พบว่า มีสภาพการดำาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับมาก

2. ผลการวิจัยสภาพที่พึงประสงค์การ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยรวม 
พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำาดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มาตรฐาน
ด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้านการสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์

ของสถานศึกษา มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
และ มาตรฐานด้านผู้เรียน ตามลำาดับ ที่ผลการ
ศึกษาเป็นเช่นนี้อาจเป็นดังพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 เพราะวา่กำาหนดให้หนว่ยงานตน้สังกดั
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบ ประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องกับ ณัฐพล รักไทย (2557: 140-143) 
ได้ศึกษา แนวทางการดำาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21. พบว่า 
ผลการจัดลำาดับความคาดหวังสูงสุดในด้านต่างๆ 
ได้แก่ 1) กำาหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถาน
ศึกษา คือ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามี
ความเหมาะสมกบัสภาพผูเ้รยีน สถานศกึษา และ
ท้องถิ่น สอดคล้องกับจิราพร แสงมาศ (2554: 
50-52) ได้ศึกษา เรื่องปัญหาการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐาน การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำา
นักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาทุกมาตรฐาน ลำาดับความต้องการจำาเป็น
ในการพัฒนาแนวทางการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 1 เรียงลำาดับความต้องการจำาเป็นจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ มาตรฐานด้านการสร้างสังคม
แหง่การเรยีนรู ้มาตรฐานดา้นอตัลกัษณข์องสถาน
ศึกษา มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม มาตรฐาน
ด้านการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านผู้เรียน 
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ตามลำาดับ 

3. การพฒันาตัวบง่ช้ีการประเมนิคณุภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 สรุปได้ ดังนี้

3.1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มี 
ตวับง่ชีก้ารพฒันา คือ มสุีขนสิยัในการดูแลสขุภาพ
และออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ มีน้ำาหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ปอ้งกนัตนเองจากสิง่เสพตดิใหโ้ทษและหลกีเลีย่ง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง ต่อความรุนแรงโรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
มมีนษุยสั์มพนัธท์ีดี่และให้เกยีรติผูอ้ืน่ สรา้งผลงาน 
จากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/ นันทนาการตาม จินตนาการ  
มคีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามหลักสตูร เอือ้อาทร
ผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับ 
ความคดิและวฒันธรรมทีแ่ตกตา่ง ตระหนัก รูค้ณุคา่  
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีนิสัยรักการ
อ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว มีทักษะใน
การอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำาถามเพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  
แลกเปลีย่นความคดิเหน็เพ่ือการเรยีนรูร้ะหวา่งกนั 
ใชเ้ทคโนโลยีในการเรยีนรูแ้ละนำาเสนอผลงาน สรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียน ตามความคิด ของตนเอง 
นำาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง กำาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสิน
ใจแกป้ญัหาโดยมเีหตุผลประกอบตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพยีง มคีวามคดิรเิริม่ และสรา้งสรรค์ 
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  

ผลการประเมนิสมรรถนะสำาคญัตามหลกัสตูรเป็น
ไปตามเกณฑ์ ผลการประเมนิการอ่าน คดิวิเคราะห ์
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ผลการทดสอบระดับ
ชาติเป็นไปตามเกณฑ์ วางแผนการทำางานและ
ดำาเนนิการจนสำาเรจ็ ทำางานอยา่งมคีวามสขุ มุง่มัน่ 
พฒันางาน และภมูใิจในผลงานของตนเอง ทำางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ สอดคล้อง
กับการวิจัยบางประเด็นของจิราพร แสงมาศ 
(2554: 50-52) ได้ศึกษา เรื่องปัญหาการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า มาตรฐานคุณภาพ 
ผู้เรียนที่มีปัญหามาก 3 อันดับแรก คือ 1) ความ
สารถในการคดิอยา่งเปน็ระบบ คดิสรา้งสรรคแ์ละ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ อย่างมีสติสมเหตุสมผล 2) 
ทกัษะการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง รกัการเรยีนรู ้
และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 3) ความรู้และ
ทกัษะทีจ่ำาเปน็ตามหลกัสตูรพนิิจ นาสอดคลอ้งกับ
การวจิยับางประเดน็ของ พนิจิ นาทองหอ่ (2554: 
97-98) ได้ศึกษา เรื่องการดำาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
การสินธุ์ เขต 3 พบว่า ควรจัดสรรจำานวนครูให้
เพียงพอกับจำานวนนักเรียนควรจัดอบรมพัฒนา
ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญควรจัดให้ครูได้สอนตรงตามความรู้ความ
สามารถ

3.2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มี
ตัวบ่งชี้การพัฒนา คือ ครูมีการกำาหนดเป้าหมาย
คณุภาพผูเ้รียนทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ กระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ครมูกีาร
วิเคราะห์ผูเ้รยีนเปน็รายบคุคล และใช้ขอ้มลูในการ
วางแผนการ จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
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ของผู้เรียน ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง บุคคลและ 
พัฒนาการทางสติปัญญา ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการนำาบริบทและภูมิปัญญา 
ของท้องถิ่นบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ครูมี
การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย วิธีการที่หลากหลาย ครูให้
คำาแนะนำา คำาปรึกษา และแกไ้ขปญัหาใหแ้กผู่เ้รยีน
ท้ังดา้นการเรยีน และคุณภาพชีวติดว้ยความเสมอ
ภาค ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูใ้นวชิาทีต่นรบัผดิชอบ และใช้ผลในการปรบั
การสอน ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ี
ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ครูจัดการ
เรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำา 
และความคดิรเิริม่ทีเ่น้นการพัฒนาผูเ้รยีน ผูบ้รหิาร
ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล
การประเมิน หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการ และการจัดการ ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำาหนด 
ไว้ในแผนปฏิบัติการ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำานาจ 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารให้คำาแนะนำา 
คำาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการ
ศึกษา เต็มศักยภาพ และเต็มเวลา ผู้บริหารมี
วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำา และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาผู้เรียน ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน หรือผลการ
วิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ และการจัดการ  
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กำาหนด ไว้ในแผนปฏิบัติการ  
ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอำานาจ นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชมุชนพงึพอใจผลการบริหารการจดัการศกึษา 
ผู้บริหารให้คำาแนะนำา คำาปรึกษาทางวิชาการและ

เอาใจใส่การจัดการศึกษา เต็มศักยภาพ และเต็ม
เวลา คณะกรรมการสถานศกึษารูแ้ละปฏบิตัหินา้ที่
ตามทีร่ะเบยีบกำาหนด คณะกรรมการสถานศกึษา
กำากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำาเนินงาน 
ของสถานศกึษาใหบ้รรลผุลสำาเรจ็ตามเปา้หมาย ผู้
ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลาก
หลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความ
สามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้
เรยีนทีส่ง่เสรมิและตอบสนองความตอ้งการความ
สามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจน สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
นิเทศภายใน กำากับ ติดตามตรวจสอบ และนำาผล
ไปปรบัปรงุการเรยีน การสอนอยา่ง สม่ำาเสมอ จดั
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนห้องเรียน ห้องปฏิบัติ
การ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย  
มีสิ่งอำานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ 
สำาหรับ ผู้เรียน จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุข
ภาพอนามยัและความปลอดภยัของผูเ้รยีน จดัหอ้ง
สมดุทีใ่หบ้รกิารสือ่และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอือ้
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม กำาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา จัดทำาและดำาเนินการตามแผนพัฒนาการ
จดัการศกึษาของสถานศกึษา ทีมุ่ง่พฒันาคณุภาพ
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา จดัระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นำาผลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
จัดทำารายงานประจำาปีที่เป็นรายงานการประเมิน



Journal of Education, Mahasarakham University 231 Volume 13 Number 2 April-June 2019

คุณภาพภายใน สถานศึกษาส่งเสริมและจัดการ
เรียนการสอนเร่ืองประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาท้องถิ่น 
สอดคล้องกับการวิจัยบางประเด็นของ จิราพร 
แสงมาศ (2554: 50-52) ได้ศึกษา เรื่องปัญหา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ปัญหาด้านการจัดการ
ศึกษา ที่มีปัญหามาก 3 แรกเรียงตามลำาดับ 
คือ 1) ความสามารถในการทำาวิจัยในช้ันเรียน 
2) ข้อมูล สารสนเทศ 3) การประกันคุณภาพ
ภายในสอดคล้องกับการวิจัยบางประเด็นของ 
พินิจ นาทองห่อ (2554: 97-98) ได้ศึกษา เรื่อง
การดำาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ัน 
พื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาการสินธุ์ เขต 3 พบว่า 
ควรจัดการอบรมให้ความรู้ทักษะการบริหารให้
กับผู้บริหารสถานศึกษา,ควรจัดระบบการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพควร
นิเทศ กำากับ ติดตามการบริหารสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง

3.3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ มีตัวบ่งชี้การพัฒนา คือ มีการสร้าง
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน ์จากแหลง่เรยีนรู ้ทัง้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง  
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษา
ร่วมกับชุมชนส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ และ
ภูมิปัญญาในชุมชนและสร้างเป็นองค์ความรู้ทั้ง

ภายในและภายนอกชมุชนได ้สอดคลอ้งกบั จริาพร 
แสงมาศ (2554: 50-52) ได้ศึกษา เรื่อง ปัญหา
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถม
ศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ปัญหาการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ ที่มีปัญหา มาก 3 อันดับแรก คือ 
1) ปญัหาคอมพวิเตอรแ์ละระบบอินเตอรเ์นต็สำาห
รบัครแูละนกัเรยีนแสวงหา ความรูด้ว้ยตนเองไมม่ี
ประสิทธิภาพและไม่เพียงพอ 2) ปัญหาการจัดให้
มีห้องสมุดและหนังสือสำาหรับค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเองไม่ตรงตามความต้องการและไม่เพียง
พอ และ 3) ปัญหาการจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างครูและชมุชน สอดคลอ้งกบัการวิจัย
บางประเดน็ของ พนิิจ นาทองหอ่ (2554: 97-98) 
ไดศ้กึษา เรือ่งการดำาเนนิงานตามเกณฑม์าตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัด 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสนิธุ ์เขต 3 พบว่า ควรเสรมิสรา้งความสมัพนัธ์ 
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ควรสร้างความร่วมมือ
ในการพัฒนาจัดการศึกษาระหว่างแหล่งเรียนรู้ 
ในชุมชนและโรงเรียนควรนำาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
เข้าสู่โรงเรียนและนำาโรงเรียนออกสู่ชุมชน

3.4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถาน
ศึกษา มีตัวบ่งชี้การพัฒนา คือ จัดโครงการ 
กิจกรรมที่พัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้า
หมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถาน
ศึกษา ผลการจัดกิจกรรม การดำาเนินงานส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจดุเนน้ของสถานศกึษา สถานศกึษามรีปูแบบ
การบริหารงานเป็นของตนเองโดยสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน บริบทของชุมชน
และท้องถิ่น สอดคล้องกับ องค์การ วงศ์เรือง 
(2553: 95-98) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพ
การดำาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถาน
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ศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 พบว่า 1) ผู้บริหาร
ควรมุ่งม่ันตั้งใจเป็นหลัก 2) ควรมีการ พัฒนา
มาตรฐานการศึกษาตามบริบทของแต่ละสถาน
ศกึษา 3) ควรมกีารตดิตามผลการดำาเนนิงานตาม 
แผนงานโครงการ 4) ควรแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน
อย่าง จริงจัง 5) ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินภายใน โดยใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน
กลางที่ พัฒนาโดยเขตพื้นที่ 6) ควรพัฒนาอย่าง
เปน็ระบบคือวางแผน ดำาเนนิงาน ประเมนิผล และ
ผลประเมินพัฒนาต่อเนื่อง 

3.5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มีตัวบ่งชี้การพัฒนา คือ จัดโครงการ กิจกรรมที่
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อตอบ
สนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ผลการดำาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
สถานศึกษาร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนท่ีสอดกคล้องกับวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นอย่างต่อเน่ือง สอดคล้อง
กับ องค์การ วงศ์เรือง (2553: 95-98) ได้วิจัย
เร่ือง การศึกษาสภาพการดำาเนินงานการประกัน
คณุภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรยีนขนาดเลก็ 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน่าน เขต 2  
พบว่า ผู้บรหิารควรมุง่มัน่ตัง้ใจเปน็หลกั ควรมกีาร 
พัฒนามาตรฐานการศึกษาตามบริบทของแต่ละ
สถานศึกษา สอดคล้องกับการวิจัยบางประเด็น
ของรายา ปัญจมานนท์ (2555: 80-88) ศึกษา
เรือ่ง การศกึษาความต้องการจำาเปน็ในการ ดำาเนนิ
การด้านประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 พบว่า  
ความต้องการ จำาเป็นในขั้นการดำาเนินการ ได้แก่
การกำาหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติงานของแต่ละ
เป้าหมาย/ มาตรฐานการศึกษา การจัดวิทยากร

ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญแต่ละด้านมาให้การ
นิเทศ การนำาเครื่องมือไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุง
แก้ไขก่อนการนำาไปใช้จริงโดยคำานึงถึงความ
สามารถในการวัด ได้ตรงกับสิ่งที่ต้องการวัด และ
การตรวจสอบผลการประเมินเป็นระยะๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
ของสถานศึกษา โดยมีสาเหตุมาจากสถานศึกษา
ไม่ใช้ผลการดำาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่เคย 
เกิดข้ึนมาเป็นสารสนเทศในการกำาหนดแนวทาง
และปฏิทินการ ตรวจสอบการดำาเนินการใน
แต่ละปีการศึกษา การขาดงบประมาณในการจัด
อบรมให้ความรู้เก่ียว การประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา และบคุลากรไมม่คีวามรูใ้นการจัดทำา 
เครื่องมือการประเมิน

 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จากผลการ
วิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 พบว่า มาตรฐานด้านสังคมแห่งการ
เรียนรู้ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด และเมื่อนำามาจัดลำาดับความ
ต้องการจำาเป็นปรากฏว่ามีความต้องการจำาเป็น
อยู่อับดับ 1 แสดงให้เห็นว่า เขตพื้นที่การศึกษา
ควรปฏิบัติ ดังนี้

 1) มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพบรรลุถึง
เป้าหมายมาตรฐานที่กำาหนดและร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น 

 2) สร้างความตระหนักให้กับผู้
บริหารสถานศึกษามีบทบาทสำาคัญในการขับ
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เคลือ่นและดำาเนินการโดยใหค้ร ูผูเ้รยีน และชุมชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้มีการสร้างและพัฒนา
แหลง่เรยีนรูภ้ายในสถานศกึษาเอือ้ประโยชน์ จาก
แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 3) ให้โรงเรียนจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพโดยจัดสรร บุคลากร งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก 

1.2 ระดับสถานศึกษา 

 1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการ
สรา้งความเขา้ใจร่วมกนัระหวา่งครแูละผูเ้กีย่วขอ้ง
ทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 2) สถานศึกษาควรให้ความสำาคัญ
ในการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ระหว่าง สถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

 3) คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ชุมชนควรร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ควรมีการส่งเสริมการใช้

แหลง่เรยีนรู ้และภมูปิญัญาในชุมชนและสรา้งเปน็
องค์ความรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชนได้

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบแนว
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

2.2 ควรศึกษาการพัฒนาโปรแกรมการ
จดัอบรมครูใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเพือ่การประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 1 

2.3 ควรศึกษากลยุทธ์ในการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
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