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บทคัดยอ (Abstract)
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนามีค วามมุง หมายเพื่อศึกษาบริบทและความตองการ
จำเปน , สรา งรูปแบบการประกันคุณภาพภายใน, ประเมินผลการใชรูปแบบ และ เพื่อศึกษาความ
คิด เห็น ของผูใ ชรูปแบบการประกันคุณ ภาพภายในโดยใชการวิจัยเปน ฐานโรงเรียนเทศบาลหนอง
หญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) กลุมตัวอยางคือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบ
การประกัน คุณภาพการศึกษา รวม 12 คน และกรรมการสถานศึกษาที่รวมวิจัยจำนวน 3 คน และ
นักเรียน จำนวน 18 คนในโรงเรียนที่ใ ชรูปแบบการประกัน คุณ ภาพภายในโดยใชการวิจัยเปน ฐาน
โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ) เครื่องมือวิจัยเปน แบบบันทึก
องคประกอบการประกัน คุณ ภาพภายใน โดยใชการวิจัยเปน ฐาน แบบบัน ทึกผลประเมิน ภายนอก
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบประเมิน คุณ ภาพตามมาตรฐานการประกัน คุณ ภาพภายใน
สถานศึกษาและแบบสอบถามความคิด เห็น การวิเคราะห ขอมูลเชิง ปริมาณ วิเคราะหดวยสถิติ
พื้นฐาน ไดแกคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะหดัชนี PNImodified การวิเคราะห
ขอมู ลเชิง คุณ ภาพใชการวิเคราะห เนื้อหา ผลการวิจั ยพบวา การประเมิน คุณ ภาพตามาตรฐาน
โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยของ
คุณ ภาพกอนพัฒ นาตารูป แบบการประกั นคุณ ภาพภายในสถานศึกษาโดยใชก ารวิจัย เป นฐาน
โรงเรียนเทศบาลหนองหญา มา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ) เทา กับ 15.94 และคะแนน
เฉลี่ยของคุณ ภาพโดยภาพรวมหลังจากใชรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใชการ
วิจัยเปน ฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญา มา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ) เทา กับ 26.71
และมีพั ฒ นาการเพิ่ มขึ้ น รอยละ 78.03 ซึ่ ง หมายความวา รู ปแบบการประกั น คุณ ภาพภายใน
สถานศึ กษาโดยใชการวิจัยเปน ฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญา มา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมื อง
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รอยเอ็ด) ทำใหผลการดำเนินงานตามมาตรฐานประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล
หนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) มีประสิทธิผลระดับมากที่สุด
คำสำคัญ (keywoeds): การพัฒนารูปแบบ; การประกันคุณภาพภายใน
Abstract

The purpose of this research and development research is to study the
context and needs of the internal quality assurance model, to evaluate the use of
the model, and to study the opinions of users of the internal quality assurance
model using the internal quality assurance model. Research as a base for Nong Ya
Ma Municipal School (Roi Et Municipal Sports School). school administrators Twelve
teachers in charge of educational quality assurance, 3 committees of educational
institutions participated in the research, and 18 students in schools that used the
internal quality assurance model using research as the base of Nong Ya Ma
Municipal School. (Roi Et Municipal Sports School) The research instrument was a
record form of internal quality assurance elements. using research as a base An
external assessment record form, a questionnaire, an interview form, a quality
assessment form based on internal quality assurance standards and an opinion
questionnaire. quantitative data analysis analyzed by basic statistics are the average
standard deviation and statistical analysis of the PNImodified index. The qualitative
data analysis was based on content analysis. The results showed that the quality
assessment of Nong Ya Ma Municipal School Standards (Roi Et Municipal Sports
School) Overall, the average score of quality before developing a model of internal
quality assurance by using research-based research at Nong Ya Ma Municipal
School. (Roi Et Municipal Sports School) was 15.94 and the average score of overall
quality after using the model of internal quality assurance by using research as a
base of Nong Ya Ma Municipal School. (Roi Et Municipal Sports School) was 26.71
with an increase of 78.03 percent, which means that Research-Based ResearchBased Quality Assurance Model of Nong Ya Ma Municipal School (Roi Et Municipal
Sports School) makes the performance according to the quality assurance standards
within the Nong Ya Ma Municipal School Education Institute. (Roi Et Municipal
Sports School) had the highest level of effectiveness.
Keywords: Developing; Internal Quality Assurance
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บทนำ (Introduction)
สังคมยุค ใหมอันเปนผลกระทบของความเจริญ กา วหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือวา
เปนสังคมแหงการเรียนรู ที่บุคคลและองคกรตางๆ ตองใชการวิจัยเปนฐานสำหรับเรียนรูและพัฒนา
ตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมอยา งตอเนื่องไมสิ้นสุด ซึ่งทำใหประเทศตา งๆ ทั่วโลกตองปฏิรูป
การศึ กษาเพื่ อรองรับ ความตอ งการจำเปน ของสัง คม (Cheng, yin Cheng. 2003: Fullan, M.
2007; ไพฑูรย สิน ลารัตน, 2548; ไพศาล สุวรรณนอย, 2549; สมหวัง พิธิยานุวัฒน และทัศ นีย
บุญ เติ ม, 2545) ซึ่ ง ระบบการศึ กษาไทยไดใ ห ค วามสำคัญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาให
สอดคลองกับบริบทและความตองการจำเปนของสัง คมโลกยุคใหมนี้อยางจริงจังเมื่อวาดวยแนวการ
จัดการศึกษา มาตรา 24 ความวา ดานกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดำเนินการดังตอไปนี้ “วรรค 2 ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และการเผชิญ สถานการณ
และการประยุกตความรูมาใชปองกันและแกไ ขปญหา วรรค 3 จัด กิจ กรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทำได คิดเปน ทำเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยา งตอเนื่อง”
และ วรรค 5 สง เสริมสนับสนุนใหผูสอนจัด บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนการสอนและ
อำนวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิด การเรียนรู และมีค วามรอบรู รวมทั้ง สามารถใชการวิจัยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากสื่อการเรียนรูและ
แหลงวิทยาการตางๆ” (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2547) ซึ่งสถานศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภท ตองยึดถือเปนแนวทางดำเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อแสดงความรับผิดชอบผลการจัดการศึกษาตามขอกำหนดนี้ตอสังคม
อยา งไรก็ต าม ขอมูลผลประเมินคุณ ภาพการศึกษาสวนหนึ่งชี้วา การดำเนิน งานประกัน
คุณ ภาพการศึกษาตามพระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนปญหาทาทายโรงเรียน
เทศบาลหนองหญา มา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ) เห็น ไดจากผลประเมินคุณภาพภายใน
ป 2561-2562 พบวา มาตรฐานดา นคุณภาพผูเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ดานความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิ ด อย า งมี วิจ ารณญาณ อภิ ปรายแลกเปลี่ย นความคิด เห็ นและแก ป ญ หา และดา น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูต รสถานศึกษา ไดคุณ ภาพระดับปานกลางและยังไมบรรลุต าม
เปาหมายที่วางไว ในสวนมาตรฐานการจัด การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ดา นจัด การ
เรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจ ริงและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตไดไดคุณ ภาพระดับ
ปานกลางและยัง ไมบรรลุต ามเปา หมายที่วางไว (รายงานการประเมินตนเอง, 2562) นั่นอาจจะ
แสดงใหเห็น วา การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ) ยัง ไมสง ผลตอคุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาเทา ที่ค วร ทั้งนี้ อาจจะเปน เพราะ
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในที่มีอยูแลวยังไมเหมาะสมกับบริบทและความตองการจำเปนของ
โรงเรียนเพียงพอ (สันติ ชัยชนะ, 2549) ซึ่งหากมีการวิเคราะหปญ หาถูกตองตรงประเด็น และมี
แนวทางพัฒนากระบวนการดำนเนินการประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบท
และความตองการจำเปนแลว โรงเรียนเทศบาลหนองหญา มา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด )
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นาจะสามารถพัฒนาคุณภาพตอบสนองสัง คมแหงการเรียนรูนี้ไดตามที่ควรจะเปน (สุวิมล วองวาณิ,
2550)
จากการสำรวจเอกสารแนวคิดทฤษฎีที่สนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในให
เกิดประสิทธิผล พบวาแนวคิด การดำนเนินงานโดยใชวิจัยเปนฐาน (Research-based Approach)
ซึ่งหมายถึงการใชค วามรูจากการวิจัยเปนแนวคิดพื้นฐานในการออกแบบกระบวนการทำงานและใช
กระบวนการวิจัยเปนฐานในการสรา งความรูใ หมที่เหมาะสมกับบริบทของงานและพัฒนาคุณ ภาพ
ของงานควบคูไ ปกับการประเมิน (Borg, 1970; ไพฑูรย สินลารัต น, 2549) เปนแนวคิด หนึ่งที่
นา จะเหมาะสมและตอบสนองจุดมุง หมายของการประกันคุณ ภาพการศึกษาในสังคมแหงความรู
เนื่องจากเมื่อใชเปนแนวคิดพื้นฐานพัฒนากระบวนการเรียนรูชวยสงเสริมการพัฒนาของผูเรียนใหมี
ความใฝ รูใ ฝเรียน สามารถเรียนรูและพัฒ นาตนเองอยา งตอเนื่อ ง (สำนัก งานเลขาธิการสภาพ
การศึกษา, 2548) สนับสนุนการพัฒนาบุค ลากรใหมีคุณ สมบัติของนักวิจัย (สมหวัง พิธิยานุวัฒน
และทัศนีย บุญเติม, 2545) เมื่อใชเปนฐานการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาทั้งระบบของโรงเรียน จะ
ชวยสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพ อยางตอเนื่องทั้ง ระบบจากภายในองคกร แบบ
คอยเป น ค อยไปในบริ บทการทำงานปกติ (Hassel, 2002; Leyden and others, 2011; Ellis
and Castle, 2010; Little and Houston, 2003) แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงพั ฒ นา
คุณ ภาพโดยใชก ารวิจัยเปนฐาน จึ งเปน แนวคิ ด ที่สอดคลองกับ กระบวนการดำเนิน งานประกั น
คุณ ภาพในสถานศึกษา เนื่องจากการประกันคุณ ภาพภายในเปนกระบวนการทำงานที่เปนระบบ
และมีการพัฒนาอยา งตอเนื่องอยางไมมีสิ้นสุด กระบวนการดำเนินงานจึงตองเริ่มดวยการวางแผน
การดำเนินการตามแผนควบคูไปกับการติดตามตรวจสอบระบบหรือความเปนไปไดของกระบวนการ
และศึกษาผลของกระบวนการที่เกิดตอคุณภาพผูเรียน และใชขอคนพบจากการศึกษาเปน พื้น ฐาน
สำหรับการวางแผนยกระดับคุณภาพผูเรียนใหสูง ขึ้นอีกในวงรอบการพัฒนาใหม ซึ่ง หากใชการวิจัย
เปน ฐานในการดำเนินงานประกันคุณภาพโรงเรียนเทศบาลหนองหญา มา (โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ) ไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาองคความรูสำหรับการ
พัฒนาคุณภาพไดอยางเหมาะสมกับบริบทและเอกลักษณะที่เฉพาะของตนเอง ซึ่งนาจะเปน รูปแบบ
ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ดังนั้น การจัดใหมีการศึกษาบริบท สภาพปจจุบันปญหาความตองการจำเปน และพัฒนา
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐานที่เหมาะสมกับบริบทความตองการจำเปน
และเอกลั กษณ ของสถานศึกษา ที่ ค วรจะสง เสริมใหบุ ค ลากรครูและชุมชน รวมถึง หนวยงานที่
เกี่ ยวข องกั บการจั ด การศึ กษาได มีรู ปแบบและแนวทางการเรีย นรู และพั ฒ นากระบวนการจั ด
การศึ กษาตามภาระหน า ที่ปกติใ หสามารถรับมือ กับปญ หาและเอาชนะขอจำกัด ทุกประการจน
สามารถสรา งความเชื่อมั่นและการยอมรับมาตรฐานการศึกษาที่สอดคลองกับสังคมในยุคแหง การ
เรียนรูตลอดไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objective)
1. เพื่อศึกษาบริบทและความตองการจำเปนในการประกัน คุณ ภาพภายในที่ใ ชการวิจัย
เปนฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด)
2. เพื่อสรางรูปแบบการประกันคุณ ภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐานโรงเรียนเทศบาล
หนอง หญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด)
3. เพื่อประเมินผลการใชรูปแบบการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาโดยใชการวิจัย
เปนฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) ในบริบทจริง
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใชรูปแบบการประกันคุณ ภาพภายในโดยใชการวิจัยเปน
ฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด)
วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methods)
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการประกันคุณ ภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐานโรงเรียน
เทศบาลหนองหญา มา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ) ดำเนินการศึกษาเปน 4 ระยะ แตละ
ระยะเกี่ยวของกับผูใหขอมูล ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาบริบทและความตองการจำเปนในการประกัน คุณภาพภายในที่ใชวิจัย
เปนฐาน โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด)
1. การศึกษาบริบทดานจุดแข็งจุดออนของโรงเรียนจากผลประเมินภายนอก
แหลงขอมูล
รายงานผลประเมินภายนอกรอบสามฉบับบทสรุปสำหรับผูบริหารของโรงเรียนเทศบาล
หนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด)
เครื่องมือวิจัย
แบบบันทึกผลประเมินภายอกรอบสาม
การวิเคราะหขอมูล
ใชการแจงนับความถี่ของแตละมาตรฐานที่มีผลประเมิน สูง 3 อันดับแรก กำหนดเปนจุด
แข็ง และแจงนับมาตรฐานที่มีผลประเมินต่ำ 3 อันดับสุดทาย กำหนดเปนจุดออน
2. การศึกษาบริบทดา นจุด แข็ง จุด ออนโรงเรียนเทศบาลหนองหญ ามา (โรงเรียนกีฬ า
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด) จากการศึกษารายกรณี
กลุมผูใหขอมูล
ผูบริหารโรงเรียน ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณ ภาพภายในและกรรมการสถานศึกษา
จำนวน 20 คน
เครื่องมือวิจัย
แบบสัมภาษณ ที่ครอบคลุมมุมมองเกี่ยวกับคุณ ภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา กระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ปจจัยสงเสริมและปจจัยที่
เปนอุปสรรคความสำเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษา และขอเสนอแนะ
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การวิเคราะหขอมูล
ใชการวิเคราะหเนื้อหา โดยลงรหัสขอความ จัดกลุมขอความตามประเด็นและแจกแจง
นับความถี่ หาคารอยละ นำเสนอโดยเรียงลำดับความสำคัญของประเด็นตามคาความถี่หรือรอยละ
3. การประเมินความตองการจำเปนในการประกัน คุณภาพภายในโดยการใชการวิจัยเปน
ฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด)
กลุมผูใหขอมูล
ขั้นสังเคราะหองคประกอบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐาน
จากเอกสารงานวิจัยและแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันคุณ ภาพการศึกษา การจัด การศึกษา
โดยใชการวิจัยเปนฐาน และผูเชี่ยวชาญดา นการประกัน คุณ ภาพการศึกษา การวัดและประเมินผล
การศึกษาและการจัดการศึกษาโดยใชวิจัยเปนฐาน จำนวน 7 คน
ขั้นสำรวจและวิเคราะหค วามตองการจำเปน เปน ผูบริหารโรงเรียนและครูผูรับผิดชอบ
งานประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด) จำนวน 12 คน ที่ไดมาโดยวิธีสุมแบบเจาะจง
ขั้นสนทนากลุมเพื่อยืนยัน วิเคราะหสาเหตุและแนวทางสนองความตองการจำเปน ไดแก
ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน รวม 12 คน
เครื่องมือวิจัย
ขั้นสังเคราะหองคประกอบการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐาน
เปน แบบบัน ทึกขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบการประกันคุณ ภาพภายในใชการวิจัยเปน ฐาน จาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และแบบประเมิน ความเหมาะสมขององคประกอบการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐาน
ขั้นสำรวจและวิเคราะหค วามตองการจำเปนแบบสอบถามความมุง หวัง และสภาพจริง
ในการปฏิบัติงานตามองคประกอบของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐาน
มีลักษะเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ
ขั้นสนทนากลุมเพื่อยืน ยัน /วิเคราะหสาเหตุ/แนวทางการตอบสนองความตองการการ
จำเปน ในการประกัน คุณ ภาพภายในโดยใชการวิจัยเปน ฐานสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กเปน กรอบ
ประเด็น สนทนากลุมครอบคลุม 1) การยืนยันหรือคัดคา นความตองการจำเปน 2) สาเหตุของความ
ตองการจำเปน สวนที่ 3 แนวทางตอบสนอง ความตองการจำเปนทั้งรายองคประกอบและภาพรวม
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะห ขอ มู ลเชิ ง ปริม าณ วิ เคราะห ด วยสถิ ติ พื้ นฐาน ค า เฉลี่ย สว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และสถิติวิเคราะหดัชนี PNI modified การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณ ภาพใชการวิเคราะห
เนื้อหา โดยลงรหัส จัดกลุมขอมูลตามประเด็น แจกแจงความถี่และรอยละ
ระยะที่ 2 การสรางรูปแบบการประกันคุณ ภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐานโรงเรียน
เทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด)
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กลุมผูใหขอมูล
กลุมผูใหขอมูลประเมิน ความเหมาะสมและความเปนไปไดของรา งรูปแบบการประกัน
คุณ ภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด) เปนกลุมนักวิชาการทางการศึกษา กลุมผูบริหารโรงเรียนในสัง กัด เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
และกลุมครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน รวม 5 คน
เครื่องมือวิจัย
1. แบบประเมิน ความเหมาะสมและความเปน ไปได ของรูปแบบการประกั นคุณ ภาพ
ภายในโดยใชการวิจัยเปนฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด )
ที่มีโครงสรางประกอบดวย 3 สวน คือสวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูเชี่ยวชาญ สวนที่ 2 แบบประเมิน
ความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบการประกันคุณ ภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐาน
โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) ที่มีลักษณะเปนแบบสอบถามที่
ใหตอบคำถาม แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ สวนที่ 3 เปนขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
จากผูเชี่ยวชาญ
2. แบบประเมินความเหมาะสมของคูมือการใชรูปแบบการประกันคุณ ภาพภายในโดยใช
การวิจัยเปนฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) ที่มีโครงสรา ง
3 สวนคือ สวนที่ 1 ขอมู ลพื้นฐานของผูป ระเมิน สวนที่ 2 แบบประเมินคุณ ภาพของคู มือการใช
รูปแบบการประกันคุณ ภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียน
กีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ ครอบคลุมเกณฑประเมินในดา น 1)
ความเหมาะสม 2) ความชัดเจนในการสื่อสาร สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติพื้นฐาน
การวิเคราะห ข อมู ลเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการวิเคราะห เนื้ อหาลงรหั ส จัด กลุ มข อมู ล ตาม
ประเด็น แจกแจงความถี่และรอยละ
ระยะที่ 3 การประเมินผลการใชรูปแบบการประกันคุณ ภาพภายในโดยใชการวิจัยเปน
ฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) ในบริบทการนำไปใชจริง
กลุมผูใหขอมูล
เปนคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึกษาที่เปน กลุม
ตัวอยางวิจัย จำนวน 10 คน
เครื่องมือวิจัย
เปนแบบประเมิ น มาตรฐานการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนกลุ ม
ตัวอยางที่พัฒนามาจากมาตรฐานเพื่อการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554
ที่ประกาศใชโดยกระทรวงศึกษาธิการ
การวิเคราะหขอมูล
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วิเคราะหหาคารอยละของคะแนนพัฒนาการของผลประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระหวางกอนและหลังใชรูปแบบการประกัน คุณ ภาพภาย ใน
โดยใชการวิจัยเปนฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ) โดยใช
วิเคราะหรอยละของคะแนนเพิ่มสัมพัทธที่คำนวนโดยสูตรวัด คะแนนพัฒนา หรือ Growth Score
ดังสูตร (Kanjanawasee, 1989)
S=
เมื่อ S คือ คะแนนเพิ่มสัมพัทธ
F คือ คะแนนเต็มของการวัดทั้งครั้งแรกและครั้งหลัง
X คือ คะแนนการวัดครั้งแรก
Y คือ คะแนนการวัดครั้งหลัง
ระยะที่ 4 การศึกษาความคิด เห็น ของผูใ ชรูปแบบการประกัน คุณ ภาพภายในโดยใชการ
วิจัยเปนฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด)
กลุมผูใหขอมูล
กลุมผูใหขอมูลการวิจัยในขั้นตอนี้ แบงเปน 3 กลุม ไดแก
1. กลุมผูใหขอมูลตอบแบบสอบถามความคิด เห็นตอมาตรฐานคุณ ภาพของรูปแบบการ
ประกันคุณภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด) คือผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จำนวน 10 คน
2. กลุมผูใหขอมูลรวมประชุมกลุมสะทอนคิด ตอผลการใชรูปแบบการประกันคุณ ภาพ
ภายในโดยใชการวิจัยเปนฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด )
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา รวม 12 คน และ
กรรมการสถานศึกษาที่รวมวิจัยจำนวน 3 คน
3. กลุมผูใหขอมูลเกี่ยวกับผลการใชกระบวนการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน ประกอบดวย
ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ที่ไดเรียนรูจ ากหนวยการเรียน
ทดลองชั้นละ 2 คน รวม 18 คน และตัวแทนผูปกครองนักเรียนที่ไ ดรับผลจากากรเรียนรู ชั้น ละ 1
คน รวม 9 คน
เครื่องมือวิจัย
ฉบับที่ 1 เปนแบบสอบถามเชิงปริมาณสอบถามประโยชนตามจุด มุง หมายของรูปแบบ
และความถูกตองเหมาะสมตามหลักการของการประกันคุณ ภาพการศึกษา ที่ใ ชสอบถามเฉพาะ
ครูผูสอนและผูบริหารโรงเรียน
ฉบับที่ 2 เปนแบบบันทึกการสะทอนคิดเกี่ยวกับความเปนไปไดของรูปแบบในการปฏิบัติ
จริงที่ใชประกอบการประชุมกลุม
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ฉบับที่ 3 เปนแบบบันทึกการสะทอนคิด ประกอบการสัมภาษณนักเรียนเกี่ยวกับความพึง
พอใจตอกระบวนการเรียนรูที่ครูผูสอนพัฒนาขึ้นตามแนวคิดการวิจัยเปนฐาน
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะห ขอ มู ลเชิ ง ปริม าณ วิ เคราะห ด วยสถิ ติ พื้ นฐาน ค า เฉลี่ย สว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน คาความถี่และรอยละ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาโดย
ลงรหัส จัดกลุมขอมูลตามประเด็น แจกแจงความถี่และรอยละ
ผลการวิจัย (Research Results)
1. บริบทและความตองการจำเปนในการประกันคุณภาพภายในที่ใชการวิจัยเปนฐานของ
สำหรับโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด)
1.1 ผลการศึกษาบริบทจุด เดนจุดดอย จุดแข็งและจุดออนของโรงเรียนพบวาโรงเรียนมี
จุดเดนในดานคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐานเกี่ยวกับสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขนิสัย และการมีสุนรีย
ภาพ และการเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะพึงประสงคของเด็กไทย แตมีจุดดอยในเรื่อง
ความสามารถในการแสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองและการมี นิสัยใฝเรียนรู การมีทักษะ
กระบวนการคิด การมีความรูค วามสามารถและทักษะที่จำเปนตามหลักสูตรแตละสาระ และทักษะ
ความสามารถในการทำงานอยางมีระบบและพัฒนางานอยา งตอเนื่อง สวนจุดแข็งหรือปจจัยที่สงผล
ตอความสำเร็จในการจัดการศึกษา มี 2 ปจ จัย คือ ผูบริหารมีภาวะผูน ำในการบริหารจัด การและ
ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาสวนจุดออน คือ ขาดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ และหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทความตองการของผูเรียนและทองถิ่น
1.2 ผลการศึกษาวิเคราะหความตองการจำเปนในการประกันคุณ ภาพภายในโดยใชการ
วิจัยเปน ฐาน ซึ่ง ประเมิน ตามองคป ระกอบการประกัน คุณ ภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐานที่
สัง เคราะห จากเอกสารแนวคิด ทฤษฎี พบวา โรงเรียนมีค วามตองการจำเปนในการพัฒนาการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายใน โดยใช ก ารวิ จัย เป น ฐานทั้ ง โดยภาพรวมและรายองค ป ระกอบทุ ก
องค ประกอบ โดยมีค วามตอ งการจำเปน สูง สุด ในด า นการใชก ระบวนการวิจั ยปฏิ บัติ การเป น
เครื่อ งมือในการพั ฒนาคุณ ภาพการศึกษา การติด ตามตรวจสอบและประเมินคุ ณ ภาพภายใน
โรงเรียน และการใชความรูจ ากการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาเหตุสำคัญที่ทำใหเกิด
ความตองการจำเปนในการประกันคุณภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐานในโรงเรียนมี 4 ประการ
คือ 1) ความเขา ใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการประกัน คุณ ภาพการศึกษาและการวิจัย 2) ขาดความ
ตระหนักในวัฒนธรรมกาเรียนรูและพัฒนา 3) งานประกันคุณภาพเปน ภาระที่เปน อุปสรรคตอการ
เรี ยนการสอน 4) โครงสร า งการบริห ารไมเอื้ อต อการประกั นคุ ณ ภาพผู เรี ยน แนวทางในการ
ตอบสนองความต อ งการจำเป น ที่ สำคั ญ มี 4 ประการ คื อ 1) การสร า งความรว มแรงร วมใจ
เปลี่ยนแปลงทั้งระบบ 2) การปรับเปลี่ยนมโนทัศนทางการศึกษา การวิจัยและการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา และ 3) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรูใ หสงเสริมการพัฒนาคุณ ภาพผูเรียนใหมี
ความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเอง มีนิสัยใฝเรียนรู มีทักษะกระบวนการคิด มีค วามรู
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และทักษะพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการเรียนรูตามหลักสูตรแตละสาระ และมีทักษะความสามารถใน
การทำงานอยางเปนระบบ และพัฒนางานอยางตอเนื่อง และ 4) การบูรณาการงานประกันคุณภาพ
ภายในเขากับการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน
2. รูปแบบการประกันคุณ ภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐาน โรงเรียนเทศบาล หนอง
หญา มา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ) ประกอบดวยหลักการ แนวคิด พื้นฐานของรูปแบบ
จุดมุงหมายของรูปแบบ และขั้นตอนการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) การพัฒนา
มาตรฐานประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษา 3) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประกันคุณภาพทั้ง
ระบบ 4) พัฒนากระบวนการเรียนรูและคุณ ภาพการศึกษาทั้งระบบโดยใชการวิจัยปฏิบัติการ และ
5) การประเมินมาตรฐานและใชผลพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
3. ผลประเมินคุณภาพตามาตรฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ) โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยของคุณ ภาพกอนพัฒนาตารูปแบบการประกันคุณ ภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยใชการวิจัยเปนฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญา มา (โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ) เทา กับ 15.94 และคะแนนเฉลี่ยของคุณ ภาพโดยภาพรวมหลัง จากใชรูปแบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใชการวิจัยเปนฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียน
กีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) เทา กับ 26.71 และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นรอยละ 78.03 ซึ่งหมายความวา
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใชการวิจัยเปนฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญา
มา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ) ทำใหผลการดำเนินงานตามมาตรฐานประกันคุณ ภาพ
ภายในสถานศึ กษาโรงเรี ย นเทศบาลหนองหญ า ม า (โรงเรีย นกี ฬ าเทศบาลเมื อ งร อ ยเอ็ ด ) มี
ประสิทธิผลระดับมากที่สุด
4. ผลการศึกษาความคิ ด เห็น ของผูใ ชและผูเกี่ยวของกับ การใชตอรูปแบบการประกัน
คุณภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐาน โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง
รอยเอ็ด) ปรากฏวาผูใชรูปแบบในโรงเรียนทีจ่ ัดการศึกษาสองระดับมีความคิดเห็นตอประโยชนและ
ความถูกตองของรูปแบบการประกันคุณภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐาน โรงเรียนเทศบาลหนอง
หญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) ระดับมากที่สุดสวนโรงเรียนจัดการศึกษาสามระดับมี
ความคิดเห็นระดับมาก โดยประเด็นที่ผูใชรูปแบบการประกันคุณภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐาน
โรงเรียนเทศบาล หนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ) เห็นวามีประโยชนสูงที่สุด
คือ รูปแบบสงเสริมการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูและคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ
รองลงมาคือ รูปแบบสง เสริมใหครูพัฒนากระบวนการเรียนรูดวยตนเองโดยใชการวิจัยปฏิบัติการ
รูปแบบสงเสริมความเขาใจมโนทัศนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนอยางเหมาะสม
และรูปแบบสง เสริมการจัดการศึกษาอยางเปนระบบครบวงจน สวนประเด็นรูปแบบสง เสริมการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาทั้งระบบ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด
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อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
1. บริบทและความตองการจำเปน สำหรับพัฒนารูปแบบการประกันคุณ ภาพภายในโดย
ใชการวิจัยเปนฐาน โรงเรียนเทศบาล หนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด)
1.1 ผลการศึก ษาบริ บทด า นจุด เดน จุด ด า ย จุ ด แข็ง และจุ ด อ อนของโรงเรี ยนพบว า
โรงเรียนมีจุดเดน ในดานคุณ ภาพผูเรียนตามาตรฐานเกี่ยวกับสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขนิสัยและ
การมีสุนทรียภาพ และการเปนผูมีคุณ ธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะพึงประสงคของเด็กไทย แตมี
จุดดอยในเรื่องความสามารถในการแสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองและนิสัยใฝเรียนรู ทักษะ
กระบวนการคิด ความรูค วามสามารถและทักษะที่ จ ำเปน ตามหลั กสูต รแต ละสาระและทั กษะ
ความสามารถทำงานอยา งมีระบบและพัฒนางานอยางตอเนื่อง สวนจุด แข็ง หรือปจจัยที่สงผลตอ
ความสำเร็จในการจัด การศึกษา 2 ปจจัย คือ ผูบริหารมีภาวะผูนำในการบริหารจัดการ 2) ชุมชนมี
สวนรวมจัด การศึกษาอยางจริง จัง สวนจุด ออนที่สำคัญ คือขาดกระบวนการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเป น สำคัญ และหลั กสูต รสถานศึกษาที่ เหมาะสมกั บบริบทความตอ งการของผูเรียนและ
ทองถิ่น ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนมีขอจำกัดดา นปจ จัยพื้นฐานและขาดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ซึ่ง สงผลตอคุณภาพผูเรียนซึ่งสอดคลองกับอารมณ สนามภู (2549) ที่กลาวถึงปญ หาเรื้อรัง
คือการขาดแคนบุค ลากร (ครูผูสอน) สื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ โดยเฉพาะเทคโนโลยี
เนื่องจากใชจ ำนวนนักเรียนเปนเกณฑในการจัดสรร ปญหาเหลานี้ ทำใหโรงเรียนขาดประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ สวนผลโดยตรงตอคุณภาพการศึกษาของนักเรียน
1.2 ผลการศึกษาวิเคราะหความตองการจำเปนในการประกันคุณ ภาพภายในโดยใชการ
วิจัยเปน ฐาน ซึ่ง ประเมิน ตามองคป ระกอบการประกัน คุณ ภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐานที่
สัง เคราะหจ ากเอกสารแนวคิด ทฤษฎี พบวา โรงเรีย นมีค วามตอ งการจำเปน พัฒ นาการประกั น
คุณภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐานทั้ง โดยภาพรวมและรายองคประกอบทุกองคประกอบ โดยมี
ความตองการจำเปนในการพัฒนา การใชกระบวนกรรวิจัยปฏิบัติการเปน เครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทัง้ ระบบ การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณ ภาพภายในโรงเรียน และการใช
ความรูจ ากการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูงที่สุด สาเหตุสำคัญทำใหเกิดความตองการ
จำเปนในการประกันคุณ ภาพภายในโดยใชการวิจัยเปน ฐานในโรงเรียนมี 2 ประการ คือ 1) ความ
เขาใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการประกันคุณ ภาพการศึกษาและการวิจัย และ 2) ความรูความถนัดใน
วัฒนธรรมการเรียนรูและพัฒนา แนวทางในการสนองความตองการจำเปนที่สำคัญ 4 ประการ คือ
1) การสรางความรวมแรงรวมใจเปลี่ยนแปลงทั้ง ระบบ 2) การปรับเปลี่ยนในทัศนทางการศึกษา
การวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา และ 3) การเปลี่ยนแปลงกระบวนเรียนรูใหสงเสริมการ
พัฒนาคุณ ภาพผูเรียนใหมีความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเองมีนิสัยใฝเรียนรู มีทักษะ
กระบวนการคิด มีความรูและทักษะพื้นฐานที่จำเปนสำหรับการเรียนรูตามหลักสูตรแตละสาระ และ
มีทักษะความสามารถในการทำงานอยางเปนระบบ และพัฒนางานอยางตอเนื่อง และ 4) การบูรณา
การงานประกันคุณภาพภายในเขากับการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่ผลการวิจัยเปน
เชนนี้เนื่องมาจากโรงเรียนมีค วามตองการพัฒนาตนเองใหมีมมาตรฐานสูงขึ้น เสมอภาคกับโรงเรียน
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ทั่วไป แมโรงเรียนมีลักษณะเฉพาะที่เอื้อตอการเรียนรูและพัฒ นาอย า งต อเนื่ องใหถึง เปา หมาย
ความสำเร็จ ไดดวยการใชวิจัยเปนฐานการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ไพฑูรย สิน ลารัตน
(2548) กลาวถึงการจัดการศึกษาที่มีวิจัยเปนฐานวา เปน การจัด การศึกษาที่ใชการวิจัยเปนฐานใน
การเรียนรู และดำเนินงาน ซึ่ง นั่ง ชี้ใหเห็นวา ในนิยามนี้ประกอบดวยคำ 2 คำที่เกี่ยวขอกันอยา ง
ตอเนื่อง คือการเรียนรู และการดำเนิน การ “การเรียนรู” ในทางการศึกษามีค วามหมายกินนั ย
ครอบคลุมถึงการเรียนรูของผูเรียนการเรียนรู ของครูและบุคลากรในโรงเรียน และยังครอบคลุมไป
ถึงการเรียนรูขององคกร สวน “การดำเนินงาน” ในหนาที่ขององคกรประเภทโรงเรียนนั้นครอบคลุม
ถึง การบริหารจัด การเกี่ยวกับหลักสูต ร การเรียนการสอน การพัฒนาครูผูสอนและบุค ลากรใน
โรงเรีย น การบริห ารการทรัพ ยากรที่เกี่ยวข องการจัด การศึก ษาทุ กอยา ง ตลอดจนการพัฒ นา
กระบวนการบริหารจัดการภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อใหเอื้อตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของโรงเรียน
2. รูปแบบการประกัน คุณ ภาพภายในโดยใชการวิจัยเปน ฐาน โรงเรียนเทศบาลหนอง
หญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) ประกอบดวยหลักการ แนวคิดทฤษฎีและนิยามศัพท
เฉพาะจุดมุง หมายของรูปแบบ และขั้นตอนการดำเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) การ
พัฒ นามาตรฐานประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึกษา 3) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อประกัน
คุณ ภาพ 4) การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง และ 5) การประเมิน และใชผล
พัฒนาคุณ ภาพภายในสถานศึกษา ทั้ง นี้เนื่องมาจากรูปแบบการประกันคุณภาพภายในโดยใชการ
วิจัยเปน ฐาน โรงเรีย นเทศบาลหนองหญา ม า (โรงเรียนกี ฬาเทศบาลเมือ งรอยเอ็ด ) ได ทำการ
วิเคราะหสังเคราะหเอกสาร และสรางองคประกอบของรูปแบบ ศึกษาความคิดเห็นของผูเชียวชาญ
ซึ่งสอดคลองกับ Gann (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง ชาติ, 2545; อางอิง จาก Gann,
1998) ซึ่ง เสนอระบบการตั้ ง เป า หมายสำหรับโรงเรียนในวัน พรุง นี้ (Targets for Tomorrow’s
Schools) โดยนิยามการตั้ง เปาหมายก็คือ การกำหนดมาตรฐานคุณ ภาพ (Qality Standards) มี
ขั้น ตอนการดำเนิน งานเชน เดีวกับระบบการประกันคุณ ภาพภายในโรงเรียน เพียงแต Gann ให
ความหมายและใหตัวอยา งการตั้งเปาหมายในหลายมิติ ไดแก หลักสูตร บริบทของโรงเรียนบุคลากร
การเงิน และงบประมาณ ความรวมมือจากผูปกครองและชุมชน ตัวอยา งที่สอง เปนผลงานชอง
Tschanen-Moran และคณ ะ (สำนั ก งานค ณ ะกรรมการศึ ก ษ าแห ง ชาติ , 2545; อ า งอิ ง
Tschannen-Moran and others, 2000) เปนการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยใช
การรวมพลั ง (Collaboration) ทำให เ กิ ด องค ก ารแห ง การเรี ย นรู การวิ จั ย เป น กรณี ศึ ก ษา
Brandonburg High School โดยนักวิจัยไดศึกษากระบวนการปฏิรูปเพื่อพัฒนาโรงเรียนสัปดาห
ละ 1-2 วัน ทุกสัปดาหเปนเวลาหนึ่งป โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวาคณะครูและ
ผูบริหาร ไดปฏิบัติงานในหนาที่โดยใชการรวมพลังทุกขั้น ตอน เริ่มตน แตการกำหนดเปาหมายการ
วางแผนการปฏิบัติงาน การแกปญหาในการดำเนินงาน และการปรับปรุงการดำเนินงาน ผลจากการ
ดำเนิน งานแบบรวมพลัง ทำใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู โรงเรียนพัฒนาเปน องคการแหงการเรียนรู
โดยสมบูรณ และสอดคลองกับ Sallinen (สำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาแห งชาติ, 2545;
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อางอิง จาก Sallinen, 1994) ซึ่ง ไดประยุกตหลักการประกันคุณ ภาพภายในสถานศึกษากับโมเดล
ปฏิสัมพันธ (Interactive Model) ไดเปนรูปแบบการประกันคุณภาพอิงโมเดลปฏิสัมพันธ ลักษณะ
เดนของรูปแบบการประกันคุณภาพแบบนี้คือระบบการประกันคุณ ภาพจากระดับลางสูระดับบนโดย
สมบูรณ และการที่บุค ลากร ไดมีกิจ กรรมการทำงานรวมพลัง การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการรับ
ผลสำเร็จ ของงานอา งเท า เทีย มกัน และนอกจากนี้ ยัง สอดคลอ งกับ ไพฑู รย สิ นลารัต น (2545)
กลาวถึงการจัดการศึกษาที่มีวิจัยเปนฐานวา เปนการจัดการศึกษาที่ใชการวิจัยเปนฐานในการเรียนรู
และดำเนินงาน ซึ่งนั่นชี้ใหเห็นวา ในนิยามนี้ ประกอบดวยคำ 2 คำ ที่เกี่ยวของกันอยางตอเนื่อง คือ
การเรียนรูและการดำเนินการ “การเรียนรู” ในทางการศึกษา มีความหมายกินนัยครอบคลุมถึง การ
เรียนรูของผูเรียน การเรียนรูของครูและบุคลากรในโรงเรียน และยังครอบคลุมไปถึง การเรียนรูของ
องคกร สวน “การดำเนินงาน” ในหนา ที่ขององคกรประเภทโรงเรียนนั้นครอบคลุมถึง การบริหาร
จัดการเกี่ยวกับหลักสูต รการเรียนการสอน การพัฒนาครูผูสอนและบุคลากรในโรงเรียน การบริหา
รัดการทรัพยากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทุกอยาง ตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหาร
จัด การภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อใหเอื้อตอการประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน
และสอดคล อ งกั บ Hassel (2002) ที่ ก ล า วว า แม โรงเรี ย นจะไม ไ ด รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น
Comprehensive School Refrom แตก็สามารถใชกระบวนการที่เขาแนะนำ สรางความยั่นยื่นใน
การพัฒนาเพื่อยกเวนระดับคุณภาพของนักเรียนสูงขึ้น ดวยการดำเนินงานปกติของโรงเรียนเอง เปน
การปฏิรูปการศึกษาแบบองครวม เปนกระบวนการจัดพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ ที่ใชการวิจัยเปน
ฐานในการดำเนินงานทุกดาน โดยมุงใหเกิดผล ที่คุณ ภาพผูเรียนเปนสำคัญ การดำเนินงาน ปฏิรูป
แบบองครวมในสหรัฐอเมริกาในป 2001 มีลักษณะเปนการบูรณาการงานทุกดา นโดยมีคุณ ภาพ
นักเรียนเปนแกนเพื่อใหเกิดการปรับปรุงองคประกอบทางการศึกษาทุกดา นใหตอบสนองเปา หมาย
โดยใชการวิจัยเปน ฐานการพัฒนา โดยกระทรวงศึกษาธิการมีรูปแบบการปฏิรูปหลายรูปแบบให
โรงเรียนเลือกใชใ หเหมาะสมกับโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงตองมีกระบวนการโดยดึง เอาผูมีสวน
เกี่ยวของเขามามีสวนรวมตัด สินใจ ใหต รงตามความตองการจำเปนของโรงเรียน บนพื้นฐานของ
ขอมูลที่ถูกตองโดยเนนวิธีการที่เปนวิทยาศาสตร ขั้นตอนการดำเนิน งาน ปรกอบดวยขั้นตอนสำคัญ
ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 พื้นฐานองคกร (Laying the groundwork) เปนการกำหนดและรวบรวมผูมีสวน
รวมในการพัฒนาซึ่ง เปน ขั้น นิยามผูมีสวนไดสวนเสียและกำหนดบทบาทหนาที่ที่ค วรจะเปน โดย
คณะทำงานในโรงเรียน ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสถานการณปจจุบันของโรงเรียน (Ecaluating Your
Current Situation) เปน การวิเคราะหความตองการจำเปนในการพัฒนา เชน คุณ ภาพนักเรียนที่
ตองการ ครู โรงเรียน ชุมชน ทรัพยากร และแผนงานที่จำเปน ขั้น ตอนที่ 3 การพัฒนาโปรไฟลิ่ง
วิธี ก ารปฏิ รู ป แบบองค ร วม (Profiling Your Comprehensive Reform Approach) เป น การ
กำหนดมาตรฐานและตัวชีว้ ัดการพัฒนาเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานเลือกวิธีการปฏิรูปที่เหมาะสม หรือ
เพื่อออกแบบยุทธวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและนำไปสูการบรรลุเปาหมาย ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการ
ตั ด สิ น ใจ (Decision Making) หมายถึ ง ตั ด สิ น ใจว า จะเลื อ กวิธี ก ารพั ฒ นาแบบใดแบบหนึ่ ง ที่
สอดคลองกับบริบทความตองการจำเปนของโรงเรียน
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3. ผลประเมินคุณภาพตามาตรฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ) โดยภาพรวมคะแนนเฉลี่ยของคุณ ภาพกอนพัฒนาตารูปแบบการประกันคุณ ภาพ
ภายในสถานศึกษาโดยใชการวิจัยเปนฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญา มา (โรงเรียนกีฬาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ) เทา กับ 15.94 และคะแนนเฉลี่ยของคุณ ภาพโดยภาพรวมหลัง จากใชรูปแบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใชการวิจัยเปนฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียน
กีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) เทา กับ 26.71 และมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นรอยละ 78.03 ซึ่งหมายความวา
รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใชการวิจัยเปนฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญา
มา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ) ทำใหผลการดำเนินงานตามมาตรฐานประกัน คุณ ภาพ
ภายในสถานศึ กษาโรงเรี ย นเทศบาลหนองหญ า ม า (โรงเรีย นกี ฬ าเทศบาลเมื อ งร อ ยเอ็ ด ) มี
ประสิทธิผลระดับมากที่สุด ทั้ง นี้เนื่องมาจากรูปแบบที่พัฒนาขึ้น เปน รูปแบบที่สรา งมาจากหลักการ
และทฤษฎีรวมถึงการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ โดยคำนึงถึงความถูกตอง ความสะดวก ความเปน
ประโยชน และความเป น ไปได และกิจ กรรมตามรู ป แบบเป น การจั ด กิจ กรรมการพั ฒ นาการ
ดำเนิ น การประกัน คุณ ภาพภายใน ดา นการบริห ารและการจัด การศึก ษามีล ำดับ ขั้น ตอนการ
ดำเนิน งาน ประกอบดวย ผูบริหารและครูรวมกันวางแผนกำหนดแนวปฏิบัติใ นการดำเนิน การ
พัฒนา จัดหาเครื่องมือที่ทใชใ นการประเมิน ผลตามมาตรฐานและตัวบงชี้ มีการดำเนิน การปฏิบัติ
ตามแผนที่ กำหนดไว ในระหวา งการประชุ มมีการระดมสมอง รวมกับอภิป รายและแสดงความ
คิด เห็ น ในกิ จ กรรมการพัฒ นาของบุค คลอื่ น และปรั บปรุง แก ไขขอบกพรองในการจั ด กิ จ กรรม
บุค ลากรมีค วามกระตือรือรนในการทำงานเปนอยา งดีและสามารถดำเนิน การเปนที่นาพอใจ แลว
รวมกัน สรุปปญ หาและแนวทางในการแกไ ขปญ หาจากการดำเนินงาน โดยผูรับผิด ชอบในแตละ
กิจกรรมจะพยายามดำเนินการใหไดมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ สุวิมล วองวาณิช (2551) อธิบายวา
การประกันคุณ ภาพการศึกษาโดยใชวิจัยเปน ฐานในการดำเนิน งาน เปนวิธีการที่มุงพัฒนาคุณ ภาพ
ผูเรียนเปนสำคัญโดยอาศัย “ขอมูลสารสนเทศ” เปน ฐานสำคัญในการตัดสินใจพัฒนาองคประกอบ
ในการศึกษาของโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อใหทุกกลไกแสดงบทบาทรวมกัน พัฒนาคุณภาพผูเรียนตาม
เปาหมาย โดย “ขอมูลที่มคี ุณ ภาพ” จะนำไปสูการตัด สินใจที่ดี ขอมูลที่ใ ชในการพัฒนาคุณ ภาพ
โรงเรียนมาจาก 2 แหลง คือ ขอมูลจากการประเมิน และขอมูลจากการวิจัย ขอมูลสารสนเทศจาก
การประเมินทำใหรูวา เปา หมายของโรงเรียนประสบผลมากนอยเพียงใด มีจุด ออนจุด แข็ง ที่ใด และ
จะตองพัฒนาไปในทิศทางใด ในขณะที่ขอมูลจากการวิจัยเปนการเปด โลกทัศนใหผูเกี่ยวของไดเห็น
หนทางที่เปนไปไดในการพัฒนาโรงเรียน ขณะที่ไมรูวาปญหาที่เกิด ขึ้นกับนักเรียนจะแกไขไดอยางไร
การวิจัยจะเปนเครื่องมือชวยใหคำตอบดังกลาว และจากการทดลองใชรูปแบบ พบวา ในมาตรฐานที่
3 ผูเรี ยนมี ทั กษะในการแสวงหาความรูด วยตนเองรัก เรีย นรูแ ละพั ฒ นาตนเองอย า งตอ เนื่ อ ง
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปน ระบบคิดสรางสรรค ตัดสิน ในแกปญหาได
อยางมีสติสมเหตุผล มาตรฐานที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑสูงกวา
กอนการทดลองใชรูปแบบการประกันคุณภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนพื้นฐานสำหรับโรงเรียน ทั้ง
3 มาตรฐาน ทั้ง นี้เนื่องมาจากรูปแบบที่สรา งขึ้น เปน รูปแบบที่มุง พัฒนาผูเรียนใหมีคุณ สมบัติของ
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บุคคลแหงการเรียนรู ซึ่งรูปแบบการประกันคุณภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐาน โรงเรียนเทศบาล
หนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) นี้ไดสง เสริมใหครูจัด กระบวนการเรียนรูโดยใช
วิจัยเปน ฐาน ที่ ประกอบด วยกระบวนการกำหนดประเด็น การศึก ษาที่ ตองการหาคำตอบ เก็ บ
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ จัด การขอมูลหรือวิเคราะหขอมูลสรางองคความรูหรือขอคน พบใหมจาก
ขอมูลนำขอคน พบไปแกปญ หาหรือสรา งสรรคผลงานใหม เพื่อใหต อบสนองมาตรฐานคุณ ภาพ
ผูเรียนที่จำเปนในสัง คมโลกปจจุบันจึงทำใหมาตรฐานดา นผูเรียนทั้ง 3 มาตรฐานสูงขึ้น กวา กอนใช
รูปแบบ ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548) ที่กลาวถึงการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐานในบริบทของโรงเรียน ครอบคลุมถึงเหตุผลความจำเปน
ที่ตองจัด การเรียนการสอนโดยใชการวิจัย เปน ฐานและสอดคลองกับพระราชบั ญ ญั ติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 การจัดการเรียนมาตราที่ 24 วรรค 5 ความวา “การจัดการศึกษาตอง
สง เสริมใหผู สอนสามารถจั ด บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวก
เพื่อใหผูเรียนเกิด การเรียนรูและมีค วามรอบรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจจะเรียนรูไปพรอม ๆกัน
จากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ” จึงเห็น ไดวาการจัดการเรียนการสอน
โดยผูเรียนใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งในกระบวนการเรียนรูเปนเรื่องสำคัญเพราะเปน แนวทางหนึ่งใน
การพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการแสวงหาความรู และทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต
4. ผลการศึกษาความคิด เห็นของผูใชรูปแบบการประกันคุณภาพภายในโดยใชการวิจัย
เปนฐาน โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด)
4.1 ผลประเมินความคิด เห็นตอประโยชนมีระดับมากที่สุดสอดคลองกับผลการสะทอน
คิด ที่ผู บริหารโรงเรียน บุ ค ลากรครู ตั วแทนชุมชน และนัก เรีย นรวมกัน สะท อนวา รูปแบบการ
ประกั น คุณ ภาพภายในโดยใชการวิ จัยเปน ฐาน โรงเรียนเทศบาลหนองหญ า ม า (โรงเรียนกีฬ า
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด) ทำใหเขาใจความหมายของการประกัน คุณภาพการศึกษาชัดเจนขึ้น เห็นวา
การประกันคุณภาพเปนเรื่องเดียวกับการเรียนการสอน การวิจัยเปนเรื่องงายและเปนงานปกติที่ครู
ทุกคนทำได การเรียนการสอนโดยใชวิจัยเปน ฐานเปนเรื่องที่ค รูทุกคนทำได การใชรูปแบบการ
ประกั น คุณ ภาพภายในโดยใชการวิ จัยเปน ฐาน โรงเรียนเทศบาลหนองหญ า ม า (โรงเรียนกีฬ า
เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ) ชวยจุด ประกายความคิดสรางสรรคใ นการพัฒนาทั้ง ระบบ โดยที่ตัวแทน
ชุมชนสะทอนวา ภูมิใจที่ไดเขา รวมจัดการเรียนการสอนอยางใกลชิด และภูมิใจที่เสียงของนักเรียน
เสียงของชุมชนไดรับการรับฟง และนำไปใชอยางมีค วามหมาย และผูบริหารโรงเรียนสะทอนวา
รูปแบบนี้ทำใหกลองดำเก็บความลับเรื่องการบริหารหลักสูตรและการสอนที่เนนผูเรียนเปน สำคัญ
หรือการจัด การศึกษาโดยใชวิจัยเปนฐานเผยออกเปน ตน ซึ่งความคิด เห็น ที่สะทอนออกมามีความ
สอดคลองกับผลวิจัยของ Grek และ Ozga (2010) ที่พบวิธีการใชความรูจ ากการวิจัยโดยวิธีบูรณา
การ หรือการพัฒนาแบบองครวมโดยใชการวิจัยเปนฐาน ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรหรือ
แนวทางการพัฒนา ทำใหเกิด การพัฒนาที่ต รงประเด็นและมีประสิทธิภาพ Prew (2009) ที่พบวา
การใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาทำใหเกิดการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบในส
หราชอาณาจักร Mitra และ Cross (2009) ที่วิจัยพบวาการใหนักเรียนไดสะทอนคิดความตองการ
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จำเปนในการพัฒนาของเขาอยา งเปนรูปธรรม และความคิดของนักเรียนไดรับความสนใจนำสูการ
พัฒนา จะสงเสริมความคิด และวัฒนธรรมประชาธิปไตยในสำนึกสวนตัว และสง เสริมใหการพัฒนา
ผูเรียนตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ
4.2 จากผลการวิจัยพบวา ประเด็นการสง เสริมการพัฒนาคุณ ภาพทั้งระบบมีคาเฉลี่ย
ความคิด เห็น ต่ำ กวาประเด็นอื่น ทั้งนี้อาจจะเปน เพราะผูใ หขอมูลเขา ใจวา การพัฒนาทั้งระบบ คือ
พัฒ นาการศึ กษาระดั บ ปฐมวั ยกั บ การศึ กษาขั้ น พื้ นฐานไปพรอ มกั น แต ใ นสภาพจริง ระหวา ง
ดำเนิ น การวิจั ย กลุ มตั วอย า งทดลองใชรู ปแบบฯ ทั้ ง สองโรงเรียนมีป ญ หาขาดครู ผูสอนระดั บ
การศึกษาปฐมวัยตองแกปญหาโดยใหชุมชนชวยดูแลและจัดหาครูพี่เลี้ยงที่ตางจากงบประมาณ ที่ครู
รวมกันสมทบ ดังนั้นจึง มีความคิด เห็นวารูปแบบการประกันคุณภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐาน
ไมสามารถแกปญหาดานการจัดการทรัพยากรครู แตสงเสริมใหเกิด การใชประโยชนทรัพยากรครูที่มี
อยูอยางมีประสิทธิภาพและสงผลตอคุณภาพผูเรียนไดสูงสุด
ขอเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
ในการวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการนำรูปแบบการประกันคุณภาพภายในโดยใชการ
วิจัยเปนฐานโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) ไปใช ดังนี้
1.1 จากผลการวิจัยที่พบวา กิจกรรมการเสริมสรางความรูค วามเขา ใจและเปดโลกทัศน
ทางสัง คม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมการศึกษาและการเรียนรูในโลกยุค ปจ จุบัน เปนกุญ แจ
สำคัญ ที่จุดประกายใหผูเกี่ยวของคือครูและชุมชน มีความเขา ใจนิยามของคุณภาพผูเรียนในยุคแหง
การใชวิจัยเปน ฐานในการดำรงชีวิต เขา ใจปรากฏการณตา ง ๆ ที่เปนปญ หาทางสังคมในปจ จุบัน
รวมทั้งจุด ประกาย และสรา งแรงบัน ดาลใจใหเกิด ความคิด สรางสรรคใ นการรวมพัฒนาคุณ ภาพ
ผูเรียน คุณ ภาพโรงเรียนอยางมีความหมายและกระตือรือรนขึ้นในกลุมตัวแทนชุมชนในโรงเรียนที่
เป น กลุม ตั วอย า งใชรู ป แบบฯ ทั้ ง สองโรงเรี ยน จึ ง ชี้ ใ ห เห็น ว า การเปด โลกทัศ น ท างสัง คมและ
การศึกษา เปนกุญ แจสำคัญ ตัวหนึ่ง ในการสง เสริมใหเกิด การใชรูปแบบการประกันคุณ ภาพภายใน
โดยใชการวิจัยเปนฐานอยางมีความหมาย ผูวิจัยจึง เสนอแนะตอโรงเรียน และหนวยงานตนสังกัดที่มี
สวนเกี่ยวของในการสงเสริมใหเกิด การศึกษาที่ใชการวิจัยเปนฐาน ดัง นี้ 1) ควรจัดใหมีการเปดโลก
ทัศนทางการศึกษาและเสริมสรางมโนทัศนการศึกษาในยุคปจ จุบัน ใหผูเกี่ยวของทางการศึกษาไดมี
ความรูความเขา ใจที่จำเปนสำหรับการตีค วาม หรือแปลความหมายปรากฏการณตา ง ๆ ในบริบท
สัง คมปจ จุบัน ซึ่งเปน ปญ หาทีสงผลกระทบตอคุณ ภาพการศึกษา 2) โรงเรียนหรือนหนวยงานที่
จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรในประเด็นที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรกำหนดให
ความสำคัญตอเนื้อหาเรื่องการเปดโลกทัศนใหผูเขาอบรมมีความรูพื้นฐานสำหรับการทำความเขาใจ
บริบทของปญหา สามารถทำนายอนาคตของปญหาและริเริ่มสรางสรรคในการแกปญ หาอยางตรง
ประเด็น

ห น้ า | 247

วารสารการบริหารนิติบคุ คลและนวัตกรรมท้องถิ่น
ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2565

1.2 จากผลการวิจัยที่พบวากระบวนการดำเนินงานที่เปน หัวใจของการบูรณาการภารกิจ
การประกันคุณภาพภายในเขากับงานบริหารจัดการหลักสูตรเปนเนื้อเดียวได กิจกรรมการสะทอน
คุณภาพผูเรียนดวยเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง ประเภทการประเมินแบบองครวม
ที่กำหนดใหนักเรียนวาดภาพและเขียนบรรยายสะทอนคุณคา ความดีงามของตนเอง และตกแตง
ระบายใหสวยงามตรงใจ ซึ่ง เปนหลักฐานเชิง ประจักษชิ้นหนึ่ง ที่สามารถสะทอนคุณ ภาพผูเรียนตา
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไดอยางเปนรูปธรรมจึงเสนอแนะตอการใชรูปแบบฯให
มีประสิทธิภาพดงนี้ 1) ผูใชรูปแบบฯควรใหความสำคัญ กับการใชเครื่องมือประเมินคุณภาพผูเรียน
แบบองครวมนี้ เปน หัวใจสำคัญ เพื่อใหการใชรูปแบบฯใหมีประสิทธิภาพ 2) สงเสริมบุค ลากรครู
พัฒ นารูปแบบการประเมิน คุณ ภาพผูเรียนตามสภาพจริง เปนเครื่องมือวัดผลคุณ ภาพผูเรียนตาม
มาตรฐาน 3) สงเสริมพัฒนาใหครูมี ความสามารถ ในการพัฒนาและใชรูปแบบการวัดผลการเรียนรู
ตามสภาพจริงเปนเครื่องมือวัดและประเมินคุณภาพผูเรียนตามาตรฐาน
1.3 จากผลการวิจัยที่พบวา การจัดกิจ กรรมสะทอนผลงานผูเรียนตอสาธารณชน เชน
การแสดงชิ้นงานการสะทอนคุณภาพตามมาตรฐานดวยเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูแบบองครวม
ของนักเรียน เปน กิจกรรมทีสงเสริมใหเกิดการเรียนรูมโนทัศ นเกี่ยวกับคำวา คุณ ภาพผูเรียน ตาม
มาตรฐาน และยังกอใหเกิดชองทางจัด กิจ กรรมการเรียนรูมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษารวมกันอยางมีค วามหมายระหวางตัวแทนของชุมชนและบุคลากรครูใ น
โรงเรี ยนผู วิจัย จึง เสนอแนะการใชรูป แบบการประกั นคุ ณ ภาพภายในโดยใช การวิจั ยเปน ฐาน
โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ) หรือการสงเสริมการมีสวนรวม
ประกัน คุณ ภาพภายในโดยใชการวิจัยเปน ฐาน ควรเนนการสง เสริมบรรยากาศการเรียนรูรวมกัน
ระหวา งชุมชนกับโรงเรียนดวยกิจ กรรมสะทอนคิดโดยมีชิ้น งานการเรียนรูของนักเรียนเปน สือ่ เพื่อ
เสริมสรางการเรียนรูรวมกันที่มีเปาหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสำคัญ
2. ขอเสอนในการวิจัยครั้งตอไป
ผลวิ จั ยครั้ ง นี้ มี ป ระเด็ น ที่ ผู วิจั ย พบว า ต อ งการศึ ก ษาวิ จัย เพิ่ ม เติ ม บางประเด็ น จึ ง
เสนอแนะ ตามลำดับดังนี้
2.1 การวิจัยครั้งนี้มุงสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนตามมาตราฐานหลักสูตรและมาตรฐาน
การประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึกษา ซึ่ง มีสาระที่สอดคลองกัน ปรากฏวามาตรฐานที่เกี่ยวกับ
คุณภาพผูเรียนตามหลักสูตรยังไมมีพัฒนาการทั้ง สองโรงเรียน ซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากระยะเวลาวิจัย
สั้นเกินไป ผูวิจัย เห็ น วา ประเด็น นี้เปน จุ ด มุง หมายสำคัญ ของการประกัน คุณ ภาพการศึกษา จึ ง
เสนอแนะใหมีการวิจัยศึกษา ถึงชวงเวลาระยะเวลาและเงื่อนไขปจจัยอื่น ๆ ที่จะสงเสริมใหผลการ
เรียนของผูเรียนสูงขึ้นตามเปาหมาย
2.2 การวิจัยครั้งนี้มุงพัฒนาการศึกษาทั้งระบบโดยมีคุณ ภาพผูเรียนเปนเปาหมายสูงสุด
โดยทดลองใชกับโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาแตกตา งกัน คือเปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาสองระดับ
และสามระดับ ผลการวิจัยพบวาทั้ง สองโรงเรียนยังไมสามารถใชรูปแบบการประกัน คุณภาพภายใน
โดยใชการวิจยั เปน ฐาน โรงเรียนเทศบาลหนองหญา มา (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ) ใน
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การศึกษาระดับปฐมวัย ซึ่ง เปน การศึกษาที่มีค วาสำคัญ และจะสง ผลตอการศึกษาเรียนรูของ
ผูเรียนในระดั บสูง ขึ้ น ผู วิจัยจึ ง สนใจและเสนอแนะให มีการวิจัยศึ กษาเงื่อนไข ป จ จั ยที่ส ามารถ
สนับสนุน และพัฒนารูปแบบประกันคุณภาพภายในโดยใชการวิจัยเปนฐานสำหรับการศึกษาปฐมวัย
2.3 การวิจัยครั้ง นี้ไดขอคนพบวา โรงเรียนสามารถใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
เรียน เปน เครื่องมือพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องและมีกิจ กรรมการสะทอนคิดหลัง สอน
เปนเครื่องมือเสริมสรางการเรียนรูรวมกันระหวางบุคลากรในโรงเรียนและตัวแทนชุมชนที่สะทอนให
เห็น ความเปนไปไดใ นการเรียนรูและพัฒนารวมกัน ระหวางโรงเรียนและชุมชนอยางเสมอภาค ซึ่ง
กิจกรรมนี้ทั้งสองฝายตองเสียสละเวลาและทุมเทมากในขณะดำเนินการวิจัย ในขณะที่ผลการศึกษา
ความคิดเห็นตออุปสรรคและปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางวิจัย ครูสะทอนถึงปญหาการจัดการเวลาและ
การถูกรบกวนการดำเนิน งานจากกิจ กรรมที่กำหนดมาจากภายนอกอยูต ลอดเวลา ผูวิจัยจึง เสอน
แนะใหมีการวิจัยศึกษาแนวทางจัดการกับอุปสรรคปญหาภายนอกเพื่อสงเสริมใหการพัฒนายั่งยืน
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