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เพือ่ศกึษาสภาพของสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุ ีเขต 3 ตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ พุทธศักราช 2561 และเพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา
ตามมารฐานการศึกษาของชาติ พุทธศักราช 2561 เป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยแบ่งเป็น 2 ระยะ  
ซ่ึงระยะแรกใช้เครือ่งมอืวจิยัรปูแบบสมัภาษณ ์ผู้ใหข้อ้มูลจากการสมัภาษณ ์คอื ผูม้คีวามรู ้ความเชีย่วชาญ 
ระยะที่สอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถาม คือ ผู้บริหารและครู 

จำานวน 317 คน แบบสอบถามทีใ่ช้เปน็ชนดิประมาณคา่ 5 ระดบั สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผลการวิเคราะห์กรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ พุทธศักราช 
2561 พบว่าจากการสัมภาษณ์ทั้ง 6 ประเด็น ทั้งจากการวิเคราะห์ กรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พุทธศักราช 2561 เอกสารและการสัมภาษณ์ พบว่ามีประเด็นจากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมทั้งหมด 2 
ประเด็น คือ ด้านการนิเทศการสอน และ ด้านการประกันคุณภาพ สภาพของสถานศึกษาตามกรอบ
มาตรฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายมาตรฐานพบว่า ด้านท่ีมีสภาพ
สถานศึกษาอันดับสูงสุดได้แก่ ด้านบทบาทของผู้บริหาร และด้านที่มีสภาพสถานศึกษาอันดับต่ำาสุด
คือ ด้านการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ซึ่งพบว่าประเด็นสภาพ
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ของสถานศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ ในประเด็นสถานศึกษามีการจัดทำามาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีค่าเฉลี่ยที่ต่ำาที่สุด และแนวทางในการ
พัฒนาที่จากการสัมภาษณ์สรุปได้ว่า มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สถานศึกษาทุกแห่ง 
ยึดเปน็กรอบสำาหรบัพัฒนา โดยแตกตา่งกนัไปตามบรบิทตามทอ้งถิน่และของสถานศึกษา โดยมปีระเดน็ 
8 ประเด็น เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พุทธศักราช 
2561 เพื่อผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา เป็นผู้เรียน ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมือง 
ท่ีเขม้แขง็ ผา่นกระบวนการ วธิกีารทีเ่ปน็รปูธรรมตามบรบิทของสถานศกึษา การดำาเนนิงานตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ โดยยึดเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษา

คำ�สำ�คัญ:  มาตรฐานการศึกษาของชาติ การบริหารสถานศึกษา การพัฒนาสถานศึกษา

Abstract
This research had a purpose to analyze the National Education Standard 2018, to 

study the condition of educational institutions under the office Suphanburi Primary Educational 
Service Area Office 3, according to the 2018 National Education Standards Framework, and 
to propose guidelines for the development of educational institutions according to educational 
standards. of the nation, 2018, this research was a is a mixed research. The respondents 
from the interviews were those with knowledge and expertise. The sample group used to 
answer the questionnaire were 317 administrators and teachers. School administrators, all 
10 people. The sample group used to answer the questionnaire were 317 administrators 
and teachers. The questionnaire was used as a 5-level estimator. The statistics used in the 
data analysis consisted of percentage, mean, and standard deviation and content analysis.

The results of the research could be summarized as follows. The results of the analysis 
of the National Education Standards Framework, 2018, found that from the interviews on 
all 6 issues, both from the analysis of the 2018 National Education Standards Framework,  
documents and interviews. It was found that there were 2 additional issues from the interviews,  
namely teaching supervision and quality assurance. The condition of the educational  
institutions according to the standard framework was found that the overall level was  
moderate. When considering the standard, it was found that The aspects that had the 
highest educational institution status were: The role of the administrator and the aspect  
with the lowest educational institution status was Regarding the development of  
educational institutions according to the National Education Standards of 2018, it was 
found that the issue of the condition of the educational institutions Quality Assurance In 
the issue of educational institutions, educational standards of educational institutions was 
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prepared and publicized for parents Communities and societies had the lowest averages. 
and development guidelines from the interview concluded that national education standards 
2018. It was a requirement about quality characteristics that are desirable for Thai people. 
Every educational institution was a framework for development. which differ according to 
the local context and of the educational institution, with 8 issues to propose guidelines for 
the development of educational institutions according to the National Education Standards 
2018, which the key players in determining the development was educational institution  
administrators, teachers, to govern the community, including the learners Educational  
institutions adhere to the principle of participation of all sectors. For desirable outcomes of 
education, being a learner, co-creator of innovation and strong citizens through the process 
and methods that are concrete in the context of the educational institution Implementation 
of national educational standards by adhering to the goal of educational management.

Keywords:  National education standard, educational institution administration, educational 
institution development

บทนำา
การศึกษาเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้

ที่สำาคัญในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดำารงชีวิต สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มุ่งเน้น
การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  
มวีนิยั ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การพัฒนาการ
ศกึษาของชาติจงึเปน็ภารกจิหลักในการพฒันาคน 
อันเปน็รากฐานของการพัฒนาประเทศในทุกระบบ 
โดยมีขอบทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) นำาไปสูก่ารบรรลุ
เป้าหมายให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่ง
มีสถานศกึษาเปน็หนว่ยงานตามกฎหมายทีม่หีนา้

ที่ในการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐ
หรือภาคเอกชนโดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับผิด
ชอบการบริหารสถานศึกษาและบริหารครูให้ทำา
หน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียน สถานศึกษาแต่ละแห่งนั้น 
มสีภาพแวดลอ้ม ปจัจยัและวัฒนธรรมแตกตา่งกนั  
การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาทุกแห่ง  
ผู้บริหารจำาเป็นต้องศึกษาหลักการ แนวคิด และ
ทฤษฎีต่างๆ อย่างหลากหลาย เพื่อนำามาปรับ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

มาตรฐานการศกึษาของชาต ิพทุธศกัราช 
2561 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สถาบันศึกษาทุกแห่ง 
ยืดเป็นแนวทางสำาหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา และให้หน่วย
งานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษา 
โดยการกำาหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่
เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา และใช้เป็นเป้าหมายในการสนับสนุน
สถานศึกษาให้สามารถดำาเนินการต่างๆ ได้อย่าง
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สะดวกเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากนี้  
ยังมจีดุมุง่หมายเพ่ือใหท้กุหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน
การจัดการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม 
การกำากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล
และการประกนัคณุภาพการศกึษาสถานศกึษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษา ใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดการศกึษาและจดัทำามาตรฐานการศกึษา
ขั้นต่ำาที่จำาเป็นของแต่ละระดับและประเภทการ
ศึกษา เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นกับ
ผู้เรียนท้ังในระหว่างที่กำาลังศึกษา และเพ่ือวาง
รากฐานให้ผู้เรียนในระหว่างที่กำาลังศึกษาเพื่อให้
เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลักจากสำาเร็จการ
ศึกษา ซึ่งเป็นถือ “คุณลักษณะของคนไทย 4.0” 
ที่สามารถสร้าง ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ให้
กับประเทศ โดยจะต้องเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึด
ค่านิยมร่วมของสังคมเป็นรากฐานในการพัฒนา
ให้เป็นบุคคลที่มีลักษณะ 3 ด้าน คือ ผู้เรียน  
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง

การนำามาตรฐานสูก่ารปฏบิตัยิดึหลกัการ
สำาคญัของการจดัการศกึษาใหเ้หมาะสมกบัสภาพ
บรบิทของผูเ้รยีน พืน้ที ่ชุมชน และสงัคม รวมทัง้ให้
อิสระกับสถานศึกษาในฐานะหน่วยปฏิบัติในการ
กำาหนดอัตลักษณ์ และทิศทางการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีน ชุมชน ทอ้งถ่ิน 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ภายใต้การ
สนับสนุนของรัฐในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
โดยยึดหลักความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
เพือ่ใหท้กุคนมโีอกาสเขา้ถงึการศกึษาทีม่คีณุภาพ
อยา่งทัว่ถงึและเทา่เทยีม เปดิโอกาสใหท้กุคนและ
ทกุภาคสว่นมสีว่นรว่มในการจัดการศกึษา มคีวาม
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ สถานศึกษาแต่ละแห่ง
อาจมีการปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
การศกึษาแต่ละระดบัใหเ้หมาะสมตามช่วงวยัและ
ระดับการศึกษาของผู้เรียนแต่ต้องต่อเนื่องและ

เชื่อมโยงกัน

การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้พร้อมที่จะทำาประโยชน์
ให้กับสังคม ตามบทบาทและหน้าที่ของตน ใน
ฐานะพลเมืองดีตามระบอบการปกครอง แบบ
ประชาธปิไตย ทีม่พีระมหากษตัรยิเ์ปน็ประมขุโดย
ใหผู้เ้รยีน มคีวามรู ้และทกัษะพืน้ฐานในการดำารง
ชวิีต ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง มสีขุภาพสมบูรณ ์ทัง้
ร่างกายและจิตใจ เด็กจะได้เรียนรู้ในทุกๆ ด้าน 
โดยเฉพาะการปรับตัวที่โรงเรียน ทั้งเรื่องการ
เรียน การอยู่ในกฎระเบียบ การเคารพผู้อื่น ความ
สัมพันธ์กับเพื่อน จะมีพัฒนาการที่รวดเร็วทั้งทาง
ดา้นความคดิ การใชภ้าษา มพีฒันาการของตนเอง 
เพื่อให้สามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงในสังคม 
โดยเฉพาะการเรียนรู้ในสถานศึกษา เด็กเข้าสู่
กระบวนการอ่าน เขียน คำานวณ เรียนรู้วิชาต่างๆ 
อยา่งเปน็รปูธรรม ในแงท่กัษะชวิีตนัน้ เดก็สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น พูดคุยสื่อสารความคิด 
และความรู้สึกได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดมีเหตุมีผลมากข้ึนตามลำาดับ 
จึงเป็นโอกาสอันดีที่ ครู ผู้ปกครองจะปลูกฝัง 
ความรู้ ระเบียบ วินัยและคุณธรรมให้กับเด็กใน
วัยนี้อย่างจริงจังเพื่อนำาไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของสถานศึกษา

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 มีอำานาจหน้าที่ในการ
กำากบัดแูลและประสานงาน สง่เสรมิและสนบัสนนุ
การดำาเนินงานของสถานศึกษาอยู่ 4 อำาเภอ ซึ่ง
ประกอบด้วย อำาเภอเดิมบางนางบวช อำาเภอ
ด่านช้าง อำาเภอสามชุก และอำาเภอหนองหญ้าไซ  
รวมสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 127 แห่ง 
โดยสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุพรรณบุรี เขต 3 มีการพัฒนาสอดคล้องกับการ
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บริหารและการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พุทธศักราช 2561 ซึ่งมุ่งเน้น
ไปที่คุณภาพและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ผล
ปรากฎว่าในปีการศึกษา 2562 ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนใน
โรงเรยีนสังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 33.59 ยังต่ำากว่าค่า
เป้าหมายเฉลี่ยร้อยละ 50 และผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนใน
โรงเรยีนสังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรีเขต 3 นักเรียนชั้นมัยธมศึกษา 
ปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 36.52 ยังต่ำากว่า  
ค่าเป้าหมาย เฉลี่ยร้อยละ 50

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้าง
ต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการพัฒนา
สถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พุทธศักราช 2561 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือ
นำาไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยในการ
พัฒนาการศึกษาของชาติ ช่วยพัฒนาเยาวชน
ของชาติ ให้ประสบความสำาเร็จ เป็นพลเมืองดี  
มีคุณภาพ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือ 

เป้าหมายของการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์กรอบมาตรฐานการ

ศึกษาของชาติ พุทธศักราช 2561 

2. เพื่อศึกษาสภาพของสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พุทธศักราช 2561

3. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนา 
สถานศึกษาตามมารฐานการศึกษาของชาติ 
พุทธศักราช 2561

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กร 

ประชากรที่ ใ ช้ ใ นกา รศึ กษาครั้ ง นี้  
ผู้วิจัย ได้แก่ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 ปีการศึกษา 2563 ประกอบ
ด้วยผู้บริหารจำานวน 102 คน ครู จำานวน 1,641 
คน จาก 127 โรงเรียน รวมทั้งสิ้นจำานวน 1,743 
คน

ต�ร�ง 1  สัดส่วนจำานวนผู้บริหารและครูในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งตามขนาดของโรงเรียน

ขน�ดโรงเรียน

ขน�ดเล็ก ขน�ดกล�ง ขน�ดใหญ่

ผู้บริห�ร 49 49 4

ครู 607 777 257
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ผู้ให้ข้อมูลสำ�คัญ

ผู้วิจัยได้วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ให้
ข้อมูลสำาคัญแบบเจาะจงสำาหรับสัมภาษณ์ ดังนี้

1. จากวตัถปุระสงคข์อ้ที ่1. เพ่ือวเิคราะห์
กรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ พุทธศักราช 
2561 ผู้วิจัยกำาหนดผู้ให้ข้อมูลสำาคัญจำานวน 3 
คน โดยเป็นผู้ท่ีทำางาน ที่ปรึกษา คณะทำางานมี
สว่นร่วมในการจดัการมาตรฐานการศกึษาของชาติ 
พุทธศักราช 2561 ดังนี้

- นายสมศกัด์ิ ดลประสทิธิ ์รองเลขาธกิาร
สภาการศึกษา

- นางประวีณา อัสโย ผู้อำานวยการกลุ่ม
มาตรฐานการศึกษา

- นายวีระพงษ์ อู่เจริญ นักวิชาการศึกษา
ชำานาญการ 

2. จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อเสนอ
แนวทางในการพฒันาสถานศกึษาตามมารฐานการ
ศึกษาของชาติ พุทธศักราช 2561 ผู้วิจัยกำาหนด
ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญจำานวน 7 คน ดังนี้ โดยกำาหนด
คุณสมบัติ ดังนี้

- ผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านการ
บริหารสถานศึกษา

- คณุวฒุ ิสำาเรจ็การศกึษาไมต่่ำากวา่ระดับ
ปริญญาโท

- มีประสบการณ์ทำางานด้านวิชาการ
ศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี

กลุ่มตัวอย่�งที่ใช้ตอบแบบสอบถ�ม

ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ต อ บ
แบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูจากสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยมี 
ผู้บริหารจำานวน 102 คน ครูจำานวน 215 คน  

รวมทั้งสิ้นจำานวน 317 คน ผู้วิจัยได้กำาหนดขนาด
ของกลุม่ตวัอยา่งโดยใชต้ารางสำาเรจ็ของเครจซีแ่ละ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: p.608-
609 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, หน้า 2552: 
48-49) และการสุม่ตัวอยา่งแบบชั้นภูม ิได้มาโดย
จดัทำาตารางแยกตามขนาดของสถานศกึษา จงึสุ่ม
ด้วยวิธีการอย่างง่าย

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง โดยผู้ วิจัยกำาหนดประเด็น
สำาหรับสัมภาษณ์ จำานวน 2 ชุด ดังนี้

- ชุดที่  1 ประเด็นในการสัมภาษณ์
ได้มาจากกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พทุธศกัราช 2561 และเพือ่ศกึษาสภาพของสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ตามกรอบมาตรฐานการ
ศึกษา ของชาติ พุทธศักราช 2561 โดยกำาหนด 
ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญจำานวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ พุทธศักราช 2561

- ชุดที ่2 ประเดน็ในการสมัภาษณ์ คือ การ
หาแนวทางในการพฒันาสถานศกึษาในการพฒันา
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาสพุรรณบรุ ีเขต 3 ตามมาตรฐานการ
ศึกษาของชาติ พุทธศักราช 2561 ซึ่งประเด็นมา
จากผลของแบบสอบถามในวัตถุประสงค์ใน ข้อท่ี 
2 โดยกำาหนดผู้ให้ข้อมูลสำาคัญจำานวน 7 คน ซึ่ง
เป็นผู้บริหารสถานศึกษที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญ
ในด้านการบริหารสถานศึกษา

2. แบบสอบถาม จำานวน 1 ฉบับ ซึ่งแบ่ง
เป็น 2 ตอน คือ  

- ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสภาพ
ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยสอบถาม 
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เกี่ยวกับ เพศ การปฏิบัติหน้าที่ ระดับการศึกษา 
และประสบการทำางาน จำานวน 4 ข้อ ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) 

- ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สภาพของสถานศกึษาในสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พุทธศักราช 2561 
โดยมีเน้ือหา 3 ด้าน จำานวน 58 ข้อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
พิจารณาว่า ในแต่ละข้อมากน้อยเพียงใด ซึ่งได้
กำาหนดคะแนนประมาณค่า

วิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอนดังนี้

1. ผูว้จิยัจดัทำาหนงัสอืถึงบณัฑติวทิยาลยั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอให้ออก
หนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังนักวิชาการที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ เพื่อขออนุญาตสัมภาษณ์

2. ผู้วิจัยนำาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนสุนันทา เพ่ือขอนัดวัน
เวลาสมัภาษณผู้์ทรงคณุวฒิุ โดยกำาหนดคุณสมบตัิ
ของนักวิชาการ ดังนี้ จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
เพื่อวิเคราะห์กรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พทุธศกัราช 2561 ผูว้จิยักำาหนดผูใ้หข้อ้มลูสำาคัญ
จำานวน 3 คน โดยเป็นผู้ที่ทำางาน ที่ปรึกษา คณะ
ทำางานมีส่วนร่วมในการจัดการมาตรฐานการ
ศึกษา ของชาติ พุทธศักราช 2561 ซึ่งเป็นผู้ที่
ทำางานอยู่ในสำานักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ

3. ผู้วิจัยทำาการสัมภาษณ์ตามวันเวลา
ที่นัด

4. สรุป วิเคราะห์ผล หลังจากการ
สัมภาษณ์

แบบสอบถาม มีขั้นตอนดังนี้

1. ผูว้จิยัจดัทำาหนงัสอืถึงบณัฑติวทิยาลยั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนสุนันทา ขอให้ออก
หนงัสอืขอความอนเุคราะหไ์ปยงัผูบ้รหิารสถานใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 ปีการศึกษา 2563 เพื่อขอ
อนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้บริหารและครู

2. ผู้วิจัยจัดส่งหนังสือถึงผู้บริหารสถาน
ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ปีการศึกษา 2563 ด้วย
ตนเอง

3 .  เ ก็บรวบรวบข้อมูลจากการทำ า
แบบสอบถาม

4 .  ตรวจสอบความครบถ้ วนของ
แบบสอบถาม

5. นำามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในก�ร
วิเคร�ะห์ 

ผู้วิจัยจัดระเบียบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
และรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยใชแ้บบสมัภาษณ์เปน็เครือ่งมือทำาการ
วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ โดย
การวิเคราะห์เนื้อหา

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ 

ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือทำาการ
วิเคราะห์ข้อมูล จากการตอบแบบสอบถามของ
กลุ่มตัวอย่างจำานวน 317 คน โดยใช้ด้วยวิธีการ
หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำาค่าที่ได้มาแปล
ความหมายตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกำาหนด
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปได้จากการวิเคราะห์ 

ศึกษาสภาพ และนำาเสนอแนวทางการพัฒนา

สถานศกึษาในสังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาสพุรรณบรุ ีเขต 3 ตามมาตรฐานการ
ศึกษาของชาติ พุทธศักราช 2561 ดังนี้

ต�ร�ง 2  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เพื่อวิเคราะห์กรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ พุทธศักราช 
2561

ประเด็นคำ�ถ�ม
ผลที่ได้

จ�กก�รวิเคร�ะห์เอกส�ร จ�กก�รสัมภ�ษณ์

1. ด้านการพัฒนาสถาน
ศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 
2561

การจัดการศึกษาของชาติจะต้องทำาให้
เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็น
คุณลักษณะของผู้เรียน เกิดจากการ
จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัย การ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึง
การอุดมศึกษา ให้เป็นอัตลักษณ์และ
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
และความถนัดของผู้เรียน

สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นแนวทางสำาหรับ
พัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
การศึกษา โดยกำาหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัย ในแต่ละ
ระดับและประเภทของการศึกษา

2. ด้านเป้าหมายของการ
พัฒนาผู้เรียน

พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่
เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลและโลก
ในอนาคต

ผู้เรียนรู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีงานที่ดีทำาใน
อนาคต สร้างความมั่นคงในชีวิตและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

3. ด้านเป้าหมายของการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน

จัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพ
บริบทของผู้เรียน พื้นที่ ชุมชน และ
สังคม โดยยึดหลักความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียม เพื่อให้ทุกคนมีโอกาส
เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

สถานศึกษาแต่ละระดับ ปรเภทการศึกษา 
จัดการศึกษาให้เหมาะสมตามอัตลักษณ์ของ
ตนเอง สอดคล้องกับสภาพบริบท ความ
ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน สังคม และ
ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาประเทศ การใช้สื่อ
เทคโนโลยี ทรัพยากรการเรียนรู้ มีการกำากับ 
ติดตาม และประเมินผล

4. ด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน

ผู้เรียนรับผิดชอบในการทำางานร่วมกับ
ผู้อื่น มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ 
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโลกดิจิทัล 
และโลกอนาคต

กิจกรรมการเรียนรู้การสอนต้องแทรก
คุณธรรม ความรู้ และทักษะที่จำาเป็นต่อผู้
เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

5. ด้านบทบาทของครู ครูมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน นำามาตรฐานการศึกษา
ของชาติไปสู่ภาคปฏิบัติให้บังเกิดผล 
เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้น
กับผู้เรียน

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มี
คุณธรรม จริยธรรม ธำารงความเป็นไทย และ
แข่งขันได้ในเวทีโลก
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ประเด็นคำ�ถ�ม
ผลที่ได้

จ�กก�รวิเคร�ะห์เอกส�ร จ�กก�รสัมภ�ษณ์

6. ด้านบทบาทของผู้
บริหาร

ยึดความลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการ
ศึกษาเป็นฐาน โดยคำานึงถึงสภาพบริบท
ของสถานศึกษา ปัจจัย กระบวนการ
ดำาเนินงาน และผลลัพธ์ของผู้เรียนที่
ต้องประเมิน เน้นการพัฒนาตนเอง 
ผู้บริหารต้องมีความรู้รอบด้านการ
ประเมิน

ประเมินชั้นเรียนเพื่อให้ได้การบริหารงานที่
เหมาะสม มีเกณฑ์หลักเทียบชัดเจน ส่งเสริม
การพัฒนาครู สนับสนุนการศึกษา และการ
ประเมินระบบกลไกการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ที่ทำาให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 

ต�ร�ง 2  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เพื่อวิเคราะห์กรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ พุทธศักราช 
2561 (ต่อ)

1. การวิเคราะห์กรอบมาตรฐานการ
ศึกษาของชาติ พุทธศักราช 2561 สรุปผลจาก
การสัมภาษณ์ทั้ง 6 ประเด็น ทั้งจากการวิเคราะห์
กรอบมาตรฐานการศึกษา ของชาติ พุทธศักราช 

2561 เอกสารและการสมัภาษณ ์พบวา่มปีระเดน็
จากการสัมภาษณ์เพิ่มเติมทั้งหมด 2 ประเด็น 
คือ ด้านการนิเทศการสอน และ ด้านการประกัน
คุณภาพ จากการสัมภาษณ์

ต�ร�ง 3  ผลการวิเคราะห์สภาพของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากข้อที่มีสภาพอันดับที่ต่ำาที่สุดของ
แต่ละด้าน

ที่ ร�ยก�ร

ระดับก�รดำ�เนินง�น

ค่�เฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน 

ม�ตรฐ�น
ระดับ

1 ด้านการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561

ยึดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 
2561 คือ เป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม และพลเมืองที่
เข้มแข็ง

2.84 0.95 ปานกลาง

2 ด้�นเป้�หม�ยของก�รพัฒน�ผู้เรียน

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ 2.97 1.04 ปานกลาง

3 ด้�นเป้�หม�ยของก�รพัฒน�หลักสูตรก�รเรียนก�รสอน

ส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกำาหนด
หลักสูตร

2.69 1.03 ปานกลาง
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ที่ ร�ยก�ร

ระดับก�รดำ�เนินง�น

ค่�เฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน 

ม�ตรฐ�น
ระดับ

4 ด้�นกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน

สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิชาการต่อเนื่อง 3.10 0.56 ปานกลาง

5 ด้�นก�รประกันคุณภ�พ

สถานศึกษามีการจัดทำามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม

2.65 0.91 ปานกลาง

6 ด้�นก�รนิเทศก�รสอน

นำาเสนอ เผยแพร่ผลงานของครู 3.04 0.88 ปานกลาง

7 ด้�นบทบ�ทของครู

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนปฏิบัติ กล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมทุก
กิจกรรม

3.05 0.59 ปานกลาง

8 ด้�นบทบ�ทของผู้บริห�ร

 
เป็นผู้นำาด้านการนำาเทคโลยีมาใช้ในสถานศึกษา และการ
จัดการเรียนรู้ของครู

2.89 0.92 ปานกลาง

ต�ร�ง 3  ผลการวิเคราะห์สภาพของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากข้อที่มีสภาพอันดับที่ต่ำาที่สุดของ
แต่ละด้าน (ต่อ)

2. ศึกษาสภาพสถานศึกษาในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 ทั้ง 8 ด้าน ในภาพรวม สภาพ
สถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 มีสภาพ
ของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ พุทธศักราช 2561 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( =3.29) เมื่อพิจารณารายมาตรฐาน 
พบว่า ด้านที่มีสภาพสถานศึกษาอันดับสูงสุด
ได้แก่ ด้านบทบาทของผู้บริหาร ( =3.45) และ
ด้านที่มีสภาพสถานศึกษาอันดับต่ำาสุดคือ ด้าน

การพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ. 2561 ( =3.15) และสภาพสถาน
ศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พุทธศักราช 2561 มีจำานวน 
8 ด้าน โดยพบว่าประเด็นสภาพของสถานศึกษา 
ด้านการประกันคุณภาพ ในประเด็นสถานศึกษา
มีการจัดทำามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม
มีค่าเฉลี่ยที่ต่ำาที่สุด
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ต�ร�ง 4  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาตามมารฐานการ
ศึกษาของชาติ พุทธศักราช 2561

ประเด็นสภ�พสถ�นศึกษ�
แนวท�งก�รก�รพัฒน�สถ�นศึกษ�ในสังกัด

สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�สุพรรณบุรี เขต 3
ต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ของช�ติ พุทธศักร�ช 2561

1. ยึดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พ.ศ. 2561 คือ เป็นผู้เรียนรู้  
ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม และ
พลเมืองที่เข้มแข็ง

ยึดแนวทางสำาหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา 
เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมในแต่ละระดับและประเภท มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทำาแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อนำาไปสู่
กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามบริบท

2.ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์

ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะทางเทคโนโลยี 
ดิจิทัล มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ และรับผิดชอบการทำางานร่วมกับผู้อื่น  
รวมถึงผู้บริหารจัดให้มีการนิเทศภายใน เพื่อส่งเสริมให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์

3.ส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชน
และสังคมมีส่วนร่วมในการ
กำาหนดหลักสูตร

สถานศึกษาประชาสัมพันธ์และบริหารโดยยึดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เครือข่ายความร่วมมือ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้

4.สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้
รับการพัฒนาวิชาการต่อเนื่อง

ผู้บริหารสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยี ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนทางการศึกษา รวมถึง
กลไกในการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ยุคให้ม่ เพื่อนำาไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา

5. สถานศึกษามีการจัดทำา
มาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้ 
ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม

สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จัดทำาแผน
พัฒนาสถานศึกษา กำาหนดมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของแต่ละระดับและประเภทการศึกษา เพื่อนำาไปสู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 
โดยให้สอดคล้องกับบริบทและความถนัดของผู้เรียน จัดทำาเอกสารประชาสัมพันธ์
ให้ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมมีส่วนร่วมรับรู้และเข้าใจการทำางานของสถาน
ศึกษา

6. นำาเสนอ เผยแพร่ผลงาน
ของครู

สถานศึกษาวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาด้านครูผู้สอน ทั้งความ 
เหมาะสม การจัดการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยี โดยมีการกำากับ ติดตาม  
และประเมินผล และเผยแพร่ผลงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง มีความรับผิดชอบ 
สามารถตรวจสอบได้

7. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนปฏิบัติ 
กล้าแสดงออก และมีส่วนร่วม
ทุกกิจกรรม

จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เปิดโอกาสรับฟังความคิด
เห็น สามารถให้ผู้มีส่วนร่วมเข้าถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา โดยยึดการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

8. เป็นผู้นำาด้านการนำา
เทคโนโลยีมาใช้ในสถานศึกษา 
และการจัดการเรียนรู้ของครู

ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้านการใช้เทคโนโลยี นำามาถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
ครูผู้สอน และสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยี ทรัพยากรการเรียนรู้ การสร้างสรรค์
นวัตกรรม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโลกยุคดิจิทัล
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3. แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 ตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ พุทธศักราช 2561 ได้เสนอแนวทางจาก
การสัมภาษณ์ใน 8 ประเด็น มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พ.ศ. 2561 เป็นข้อกำาหนดเกี่ยวกับ 
คุณลักษณะคุณภาพท่ีพึงประสงค์ชองคนไทย 
สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบสำาหรับพัฒนา 
แตกต่างกันไปตามบริบทตามท้องถิ่นและของ
สถานศึกษา โดยมีประเด็น 8 ประเด็น เพื่อเสนอ
แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พุทธศักราช 2561 ซึ่งผู้มี
บทบาทสำาคัญในการกำาหนดพัฒนา ได้แก ่ผู้บรหิาร
สถานศกึษา คร ูผูป้กครอง ชมุชน รวมถงึตวัผูเ้รยีนรู ้ 
สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน เพื่อผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา เป็น
ผู้เรียน ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่
เข้มแข็ง ผ่านกระบวนการ วิธีการที่เป็นรูปธรรม
ตามบริบทของสถานศึกษา การดำาเนินงานตาม
มาตรฐานการศกึษาของชาต ิโดยยดึเปน็เปา้หมาย
ในการจัดการศึกษา

อภิปรายผล
ผลการวิจัย การพัฒนาสถานศึกษาใน

สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 3 ตามมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ พุทธศักราช 2561 พบว่ามีประเด็นสำาคัญ 
ที่ควรพิจารณาและอภิปรายผลดังนี้

1 . ด้านการพัฒนาสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 มีสภาพ
สถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ข้อที่มีการพัฒนาสภาพสถาน
ศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
พทุธศกัราช 2561 มปีระเดน็ทีส่ำาคญัทีม่ากสดุและ

น้อยสุด คือ การประเมินยึดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของการศึกษาเป็นฐาน โดยคำานึงถึงสภาพบริบท
ของสถานศึกษา กับ ยึดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตาม
มาตรฐานการศกึษา ของชาต ิพ.ศ. 2561 คอื เปน็ 
ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม และพลเมืองที่ 
เข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตรา  
เทศเสนาะ (2551) ที่พบว่า ปัญหาการพัฒนา
สถานศึกษาสูม่าตรฐานการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ตาม 
แนวประกันคณุภาพการศกึษา ด้านคณุภาพผู้เรยีน 
ด้านการจัดการเรียนรู้ การบริหารและการจัดการ
ศึกษา และการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมาตรฐานที่มี
ปญัหาสงูสดุ ไดแ้ก ่มาตรฐานดา้นการพฒันาชมุชน 
แห่งการเรียนรู้ รองลงมาคือ มาตรฐานด้าน 
การบริหารและการจัดการศึกษา

2. ด้านเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 
มีสภาพสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีการพัฒนาสภาพ
สถานศกึษาตามกรอบมาตรฐานการศกึษาของชาต ิ 
พุทธศักราช 2561 มีประเด็นที่สำาคัญที่มากสุด
และน้อยสุด คือ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่ พึงประสงค์ กับผู้เรียนมีความ
สามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญรอด ชาติยา
นนท์ (2561) ที่พบว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร มีระดับความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มากทกุดา้น โดยมคีา่เฉลีย่จากมากไปหานอ้ย ดงันี ้
ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้านรักความเป็นไทย 
ด้านมุ่งมั่นใน การทำางาน ด้านอยู่อย่างพอเพียง 
ด้านซื่อสัตย์สุจริต ด้านมีจิตสาธารณะ ด้านมีวินัย 
และด้านใฝ่เรียนรู้ ตามลำาดับ
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3. ดา้นเปา้หมายของการพัฒนาหลกัสูตร
การเรยีนการสอน มสีภาพสถานศกึษาอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีการ
พฒันาสภาพสถานศกึษาตามกรอบมาตรฐานการ
ศึกษาของ ชาติ พุทธศักราช 2561 มีประเด็นที่
สำาคัญท่ีมากสุดและน้อยสุด คือ สถานศึกษามี
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม  
กับ ส่งเสริมให้ ผู้ปกครองชุมชนและสังคมมี
ส่วนร่วมในการกำาหนดหลักสูตร ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุริยา กำาธร (2553) ท่ีพบว่า 
ประสิทธิภาพด้านความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
โดยประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเหมาะสม
ของร่างหลักสูตรท้ังฉบบัอยู่ในระดับมคีวามเหมาะ
สมมาก

4. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มี
สภาพสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลางเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีการพัฒนาสภาพ
สถานศกึษาตามกรอบมาตรฐานการศกึษาของชาติ  
พุทธศักราช 2561 มีประเด็นที่สำาคัญที่มากสุด
และน้อยสุด คือ คำานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายอย่าง
เหมาะสม กับ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูได้รับ
การพัฒนาวิชาการต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ นลินรัตน์ อิมิวัฒน์ (2558) การประเมิน
ความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ 
ส่งเสริมการให้เหตุผลทางจริยธรรมของนักเรียน
โดยรวมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม
มาก

5. ดา้นการประกนัคุณภาพ มสีภาพสถาน
ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อท่ีมีการพัฒนาสภาพสถานศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ พุทธศักราช 
2561 มีประเดน็ท่ีสำาคญัทีม่ากสดุและนอ้ยสดุ คือ 
วางระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้านคุณภาพ
ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

อยา่งชัดเจน กบั สถานศกึษามกีารจดัทำามาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้ 
ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของสุพัตรา เทศเสนาะ (2551) ท่ีพบว่า  
ปัญหาการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวประกันคุณภาพการ
ศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียนรู้ 
การบริหารและการจัดการศึกษา และการพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง โดยมาตรฐานที่มีปัญหาสูงสุด ได้แก่ 
มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
รองลงมาคือ มาตรฐานด้านการบริหารและการ
จัดการศึกษา

6. ด้านการนิเทศการสอน มีสภาพสถาน
ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีการพัฒนาสภาพสถานศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ พุทธศักราช 
2561 มปีระเดน็ทีส่ำาคญัทีม่ากสดุและนอ้ยสดุ คอื 
จัดทำาระบบการติดตาม ประเมินผลกับนำาเสนอ
เผยแพร่ผลงานของครู ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สินีนาถ นาคลออ (2559) ที่พบว่า สภาพ
การบริหารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ จังหวัด
นครสวรรค์ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบว่า ดา้นทีม่สีภาพการ
บริหารสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบต่ำาที่สุด ได้แก่ 
ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ รอง
ลงมา ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 
และ ด้านบุคลากร ตามลำาดับ

7. ด้านบทบาทของครู มีสภาพสถาน
ศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่มีการพัฒนาสภาพสถานศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ พุทธศักราช 
2561 มีประเด็นที่สำาคัญที่มากสุดและ น้อยสุด 
คอื เปน็แบบอยา่งทีดี่มคีณุธรรมปฏบิตัติอ่เพือ่นคร ู
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และนักเรียน กับ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนปฏิบัติ กล้า
แสดงออก และมส่ีวนรว่มทกุกจิกรรม ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจัิยของ สุนนัทา พลโภชน์ (2561) ทีพ่บวา่ 
ระดบัความต้องการจำาเปน็ด้านการพัฒนาบทบาท
ครูตามกรอบภารกิจของศูนย์ประสานงานการ
ผลิตและพฒันากำาลงัคนอาชีวศกึษา 5 อนัดับแรก  
คอื 1) พฒันางานโดยใช้การวจิยัเพ่ือพัฒนาผูเ้รยีน 
2) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการทำาวิจัยเพื่อ
พฒันาผู้เรยีน 3) สง่เสรมิผูเ้รียนใหม้คีวามเหมาะสม 
กบัสภาพการวา่งงาน 4) ได้รบัการสนบัสนนุใหจั้ด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างเพียงพอเหมาะสม และ 
5) ส่งเสริมผู้เรียนให้มีรายได้ระหว่างเรียน

8. ด้านบทบาทของผู้บริหาร มีสภาพ
สถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ข้อที่มีการพัฒนาสภาพสถาน
ศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พทุธศกัราช 2561มปีระเด็นทีส่ำาคัญทีม่ากสดุและ
น้อยสุด คือ สร้างวิสัยทัศน์เพื่อความสำาเร็จของ
สถานศึกษา กับ เป็นผู้นำาด้านการนำาเทคโลยีมา
ใชใ้นสถานศกึษา และการจดัการเรยีนรูข้องคร ูซึง่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ ช่อชู และ 
พร้อมพิไล บัวสุวรรณ (2563) ที่พบว่า ภาพรวม 
มีระดบัการปฏบิตัอิยู่ในระดับมากทัง้ 7 ด้าน โดยมี
ลำาดบัจากมากไปน้อย คอื 1) ด้านการนิเทศภายใน 
2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ด้าน
หลักสตูร 4) ดา้นการวัดและประเมนิผลการเรยีนรู ้ 
5) ด้านสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  
6) ดา้นการวจิยัเพือ่พัฒนาคณุภาพการศกึษา และ 
7) ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย

1.1 สถานศึกษาควรพัฒนาครู และ
บุคลากรใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ พุทธศักราช 2561 ทุกด้านให้
สอดคล้องกับมาตรฐานของสถานศึกษา

1.2 สถานศึกษาควรจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศให้ครอบคลุม เพียงพอต่อการใช้งาน
ในทกุดา้น โดยใหค้รแูละบคุลากรของสถานศกึษา 
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำา แก้ไข 
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง

1.3 สถานศึกษาจัดทำาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของ
บริบทสถานศึกษาและให้ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษาทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทำาและ
ดำาเนินงานตามแผน

1.4 สถานศึกษา ครูและบุคลากรของ
สถานศึกษา ทุกฝ่ายร่วมกันจัดทำาระบบประกัน
คุณภาพภายในเพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ทบทวนการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาครู
และบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ความ
สามารถในการจัดทำาหรือพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับกิจกรรม

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับง�นวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 สถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

2 . 2  ค ว รนำ า แนวท า งก า รพัฒนา
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
พุทธศักราช 2561 ไปทดลองใช้ เพื่อพัฒนาการ
ดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

2.3 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ควรวิจัยเพื่อ
พัฒนาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พุทธศักราช 2561 
ซึ่งจะได้แนวทางที่หลากหลายเพื่อเป็นคู่มือ
แนวทางปฏิบัติของสถานศึกษาต่อไป
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