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ความพรอมในการพัฒนาตัวแบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของ 4 อําเภอในนครหลวงเวียงจันทน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Readiness in the Development for the Model of Quality Assurance in
Education of Secondary Schools in Four Districts of Vientiane,
the Lao People’s Democratic Republic
แทน พมสิร1ิ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล2
บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพรอม ปญหาอุปสรรค และวิเคราะหประมวลขอเสนอแนะการ
แกไขอุปสรรคในการพัฒนาตัวแบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 4 อําเภอใน
เวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ไดจาก
การศึกษาจากเอกสาร (Documentary research) การสัมภาษณแบบเชิงลึก (In - depth Interview) และการจัด
สนทนากลุม (Focus Group Discussion) ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ครูผูสอน และ
ผูปกครองนักเรียน จํานวน 49 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ และแบบบันทึกการ
สนทนากลุม โดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิจยั พบวา 1) ความพรอมในการพัฒนาตัวแบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 4 อําเภอในเวียงจันทน มีความพรอมนอยถึงปานกลาง โดยดานการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) มีความพรอมนอย ในขณะที่การตรวจสอบคุณภาพ (Quality
Auditing) มีความพรอมปานกลาง 2) ปญหาสําคัญดานการควบคุมคุณภาพ ไดแก โรงเรียนขาดการศึกษาวิเคราะห
มาตรฐานและตัวบงชี้ เพือ่ การประกันคุณภาพภายในตามประกาศกระทรวงการศึกษาและการกีฬา ดานการตรวจสอบ
คุณภาพ ไดแก การตรวจสอบและทบทวนภายในไมมีผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ และไมมีกระบวนการสรางความ
เขาใจในการตรวจสอบคุณภาพ และดานการประเมินคุณภาพ ไดแก การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนโดยใชแบบ
ทดสอบมาตรฐานยังไมมีระบบการประเมินทีเ่ ปนระบบชัดเจน และ3) ขอเสนอแนะการแกไขอุปสรรคในการพัฒนาตัว
แบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 4 อําเภอในเวียงจันทน ประกอบ
ดวย การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ไดแก ระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ
(Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) โดยใชกระบวนการดําเนินงาน 3 ขัน้ ตอน ไดแก
ขั้นการเตรียมการ ขั้นการดําเนินการ และขั้นการรายงานผลการดําเนินงาน
คําสําคัญ : ความพรอม, การพัฒนาตัวแบบ, ประกันคุณภาพการศึกษา
1
2

นักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถิ่น) วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
อาจารยประจํา วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
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Abstract
Purposes of this research were : to examine the readiness, to investigate problems and
obstacles , ,to analyze , and to recommend the solutions for problems and obstacles in the
development for the Model of Quality Assurance in Education of primary schools and secondary
schools in four districts of the Vientiane Capital , Lao People’s Democratic Republic (hereinafter
refers to as “ the model”). In accordance to the aforementioned purposes, this research was
conducted under the qualitative research methodology consisted the document research, in-depth
interview, focus group discussion of 49 directors, deputy directors, teachers, and students’ parents.
In addition, data collected by the tools of interview forms and the memorandums of group
discussions were used for the content analysis.
Results of this research revealed these following information:
1) Minimum to moderate level of the readiness of the model. Readiness in quality control
and quality assurance were found to be at the minimum to moderate level, meanwhile the
readiness in quality auditing was found to be at minimum level. 2) Problem of the quality control
was the lack of analysis of standards and indicators for the internal quality assurance in accordance
to the regulations of Ministry of Education and Sports. Problems of the quality auditing were the
lack of internal auditors and the lack of the procedure for the enhancement of understanding in
auditing .Meanwhile the problem in quality assurance was the lack of speciﬁc system for the
assessment of students’ achievement. 3) Recommendation for the solution for problems and
obstacles of the model was the development for the model of quality assurance in education in
terms of quality control, quality auditing, and quality assurance which were expected to be implemented under the three stages: the preparation, the implementation, and the performance report.
Keywords : readiness, model development, quality assurance in education
บทนํา
สาธารณะรัฐประชาธิปไตย ประชนลาว (สปป.
ลาว) ไดเปลี่ยนระบอบการปกครอง ในวันที่ 2 ธันวาคม
พ.ศ. 2518 ภายใตการนําของพรรค ประชาชนปฏิวตั ลิ าว
และ รัฐบาลสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวโดย
ไดยืดหลักอุดมการณลัทธิมารกช – เลนิน ชืง่ เปนแนวทาง
แหงการสรางสรรคระบอบสังคมนิยมในระบอบประชาธิปไตย
ประชาชนลาว นับจากประเทศไดเปลีย่ นแปลงระบอบการ
ปกครองประเทศลาวไดมีการพัฒนาประเทศโดยเริ่มจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจากฉบับแรก
จนถึงปจจุบันที่ไดมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
38

เพื่อใหประเทศหลุดพนจากความยากจนโดยการสงเสริม
พัฒนาใหเศรษฐกิจขยายตัว และไดตามเปาหมายของ
แผนการขยายตัวเศรษฐกิจแหงชาติ ในระดับเฉลีย่ รอยละ
7% ตอปโดยวัดจากการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวม
ของประเทศ (GDP) เพื่อทําใหประชาชน หลุดพนจาก
ความยากจนและทําใหประเทศพนจากการเปนประเทศ
พัฒนานอยที่สุด ภายในป พ ศ 2563 ตามนโยบายของ
พรรคและรัฐบาล เพือ่ ทําใหประชาชนไดอยูดีกนิ ดีประเทศ
ชาติไดรับการพัฒนาใหมีความเจริญกาวหนา สังคมมี
ความศิวไิ ลช และ ยุตธิ รรมตามเจตนารมณของพรรคและ
รัฐบาลที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แหงชาติในแตละฉบับ (คําพูน แกวสะหวัน, 2554 อางถึง
ใน คําเมิง สีบุญเรือง และเกรียงศักดิ์ บุญญา, 2554)
จากมติทปี่ ระชุมผูบริหารการศึกษาทัว่ ทัง้ ประเทศ
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว ในป ค.ศ. 2008
ระบุวาการพัฒนาการประกันคุณภาพ ทั้งภาครัฐ และ
เอกชนใหสอดคลองกับแผนปฏิรูป ระบบการศึกษาแหง
ชาติ รวมทัง้ การวิจยั และปรับปรุงกฎระเบียบการสอบใน
ทุกชัน้ เรียนใหมีมคี วามซับซอน นักเรียนสามารถทุจริตได
ยากมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความโปรงใส และเปนธรรม
กับระบบการศึกษา จึงมีความจําเปนทีจ่ ะตองมีระบบการ
รับประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหแนใจวานักเรียนไม
วาจะอยูทองถิ่นใดก็ตามจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกัน ดังที่ ศิริรัตน พิมณาคุณ (2559) ไดกลาวถึง
การพัฒนาไววา “ควรมีการทํากลยุทธมาพัฒนาระบบงาน
บริหารกิจการนักเรียน ไดแก ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การ
สังเกต การสัมภาษณ การทดสอบกอนและหลังการอบรม
การวัดความพึงพอใจ การติดตาม ประเมินผล การพัฒนา
ระบบทําใหบุคคลากรมีความรูความเขาใจระบบและไดมี
การแตงตัง้ เจาหนาทีด่ แู ลระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ”
ดังนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา จึงไดอนุมัติ
ใหสรางตัง้ ศูนยรับประกันคุณภาพการศึกษาขึน้ ในวันที่ 22
เมษายน ค.ศ. 2008 ภายใตขอตกลงของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการศึกษาและการกีฬาวาดวยแผนการปฏิบัติ
งาน และการลงพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านของศู น ยรั บ ประกั น
คุณภาพการศึกษา เลขที่ 1438/ สส.จต, ลงวันที่ 10
กรกฎาคม ค.ศ. 2008 เพือ่ เปนเสนาธิการใหกระทรวงการ
ศึ ก ษาธิ ก ารและกี ฬ า การประเมิ น ผลการเรี ย นรู และ
ประกันคุณภาพการศึกษา ใหสถานศึกษาทุกสายทุกชั้น
การเรียน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามมาตรฐานกระทรวง
การศึกษาธิการและกีฬา กําหนดใช นอกจากนี้ ความพรอม
ทีจ่ ะสรางตัวแบบ คุณภาพการศึกษาเพือ่ ใหบรรลุเปาหมาย
ตามแผนแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ป ค.ศ. 2016 2025 อีกประเด็นที่หนึ่ง เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยถึงป ค.ศ. 2020 ใหเหมาะสม
กับสภาพปจจุบันและ สอดคลองกับภาระหนาที่ในแผน

งานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหมีความเปนเอกภาพในขอบเขต
ทัว่ ประเทศ อีกทัง้ สามารถเชือ่ มโยง กับภูมภิ าค และสากล
ประเด็นที่สอง เพื่อกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายและ
มุ งเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ การเมือง –
แนวคิด การกอสราง และ สวัสดิการ ของการศึกษาใหมี
คุณภาพ สุขอนามัย และวัฒนธรรม ใหบรรลุตามเปาหมาย
(กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา, 2013)
ในขณะเดียวกันการจัดการศึกษาของลาว ยังมี
ปญหาหลายประการ ซึง่ ยังไมตอบสนองและยังไมเอือ้ ตอ
การพัฒนา ประเทศไดสมบรูณมากนัก ดังนั้น บุคคลใน
วงการศึกษาจึงไดแสวงหาวิธกี ารตางๆ ทีจ่ ะสรางความเชือ่
มัน่ ในคุณภาพการศึกษา โดยเนนการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของโรงเรียนซึง่ เปนหนวยงานทีม่ ภี าระ หนาทีค่ วาม
รับผิดชอบ ตอผูใชบริการทางการศึกษาโดยตรง ใหมีการ
ดําเนินการทั้งดานปจจัย กระบวนการ และ ผลผลิตใหมี
มาตรฐานการศึกษาตามที่กําหนด การประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงเปนมาตรฐานหนึง่ ทีจ่ ะทําใหเกิดความเชือ่ มัน่
และ แกปญหาทีก่ ลาวมาได (สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554 ก)
นครหลวงเวียงจันทน เปนเมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน นครหลวงเวียงจันทน
มี 9 ซึง่ จะแบงออกเปน 4 เมืองใน 5 เมืองนอกมีประชากร
อาศัยอยูอยางหนาแนน และ มีการแขงขันกันในหลาย
รูปแบบ: ดานธุรกิจ ดานการศึกษา ทัง้ ขนาดใหญและขนาดเล็ก
หากจะสรางโรงเรียนตนแบบ คุณภาพการศึกษา ใน 4
อําเภออาจเหมาะสมกวา5 อําเภอนอก เพราะวาทางศูนย
ประกันคุณภาพการศึกษาไดมีเปาหมายใน 4 อําเภอใน
ในเมืองหลวงเวียงจันทนเพือ่ สรางโรงเรียนตนแบบคุณภาพ
การศึกษาเปน 4 อําเภอแรกในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เนื่องจากวา 4 อําเภอใน เปนอําเภอ
ใจกลางเมืองหลวงของนครหลวงเวียงจันทนประชากร
หนาแนนมีโรงเรียนที่ทันสมัย และโรงเรียนขนาดใหญ
หลายแหงกวา 5 อําเภอ
การศึกษาครั้งนี้ยังมีป ญหาหลายประการเชน
บุคลากร ครู จํานวนหนึง่ ยังไมเขาใจในการพัฒนาโรงเรียน
39
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ตัวแบบคุณภาพการศึกษา และ ยังมีโรงเรียนจํานวนมาก
ยังไมมีความพรอมในการดําเนินการประกันคุณภาพ และ
ยังมีความตองการทีจ่ ะไดรับการพัฒนาความรู ความเขาใจ
เกีย่ วกับเรือ่ งประกันคุณภาพการศึกษา และ เปนเรือ่ งใหม
สําหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทางโรงเรียน
จะตองดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมการประเมิน
เพื่อรับรองคุณภาพจากศูนยประกันคุณภาพการศึกษา
กระทรวง ศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพรอมในการพัฒนาตัวแบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา 4 อําเภอในเวียงจันทน
2. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคในการพัฒนาตัว
แบบ ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 4 อําเภอในเวียงจันทน
3. เพือ่ วิเคราะหประมวลขอเสนอแนะการแกไข
อุปสรรคในการพัฒนาตัวแบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 4
อําเภอในเวียงจันทน
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก ความพรอมใน
การพัฒนาโรงเรียนตัวแบบประกันคุณภาพระดับประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษา ของ 4 อําเภอ ในนครหลวง
เวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้ง
นี้ผูวิจัยไดมุงเนนการศึกษา การประเมิน ตัวชี้วัด ในการ
บริหารงานดานตางๆอาทิ ดานการบริหารการพัฒนา
โรงเรียนตัวแบบประกันคุณภาพ ดานวิชาการ ดานอาคาร
สถานที่ ดานสิ่งแวดลอม ดานกฎระเบียบนักเรียน อีกทั้ง
เพื่อวิเคราะหผลการศึกษา เกี่ยวกับประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานโรงเรียนตัวแบบประกัน
คุณภาพระดับมัธยมศึกษา
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2. พืน้ ทีใ่ ชในการศึกษา พืน้ ทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้
ไดเลือกขอบเขตพื้นที่ ที่จะทําการศึกษาพัฒนา ตัวแบบ
ประกันคุณภาพศึกษาของโรงเรียน ของ 4 อําเภอใน
นครหลวงเวียงจันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เปนกรณีศึกษา 4 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองสีโค
ตะบอง อําเภอเมืองใซเสดถา อําเภอเมืองจันทะบุรี อําเภอ
เมืองสีสัดตะนาท ซึ่งเปนอําเภอที่มีประชากรหนาแนน
เหมาะแกการศึกษาวิจัยในการพัฒนาตัวแบบประกัน
คุณภาพการศึกษาตามหลักการบริหาร การประคุณภาพ
การศึกษาและ เปนกระบวนการบริหาร การคุมครองการ
พัฒนาโรงเรียนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคในการพัฒนา
คุ ณ ภาพใหเปนไปตามมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่
กําหนดไว
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดขอมู ล สารสนเทศเกี่ ย วกั บ ระดั บ ความ
พรอมของการพัฒนาโรงเรียนตัวแบบประกันคุณภาพ
ในระดับมัธยมศึกษาใน 4 อําเภอในนครหลวงเวียงจันทน
เพื่อนําไปสูการวางแผนพัฒนาโรงเรียนตัวแบบตอไป
2. ไดทราบถึงปญหาของการพัฒนาโรงเรียนตัว
แบบประกันคุณภาพ ในระดับมัธยมศึกษาใน 4 อําเภอใน
นครหลวงเวียงจันทน
3. มีองความรูดานขอเสนอแนะในการพัฒนา
โรงเรียนตัวแบบประกันคุณภาพ ในระดับมัธยมศึกษาใน
4 อําเภอในนครหลวงเวียงจันทน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ดวยการศึกษาครัง้ นี้ มุงใชระเบียบวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยกรณีศึกษา การสัมภาษณเชิงลึก และจัดสนทนากลุม
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษาจึงประกอบดวย แบบสัมภาษณ
กึ่งโครงสราง (semi – structured interview) และแนว
คําถามสนทนากลุ ม เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกและรายระ
เอียดที่ครอบคลุมโจทยการวิจัย รวมถึงเครื่องมือสําหรับ
การบันทึกขอมูลภาคสนาม
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สรุปผลการวิจัย
1. ความพรอมในการพัฒนาตัวแบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 4 อําเภอในเวียงจันทน มีความพรอมนอยถึง
ปานกลาง โดยดานการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
มี ค วามพรอมนอย ในขณะที่ ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพ
(Quality Auditing) มีความพรอมปานกลาง
2. ปญหาอุปสรรคในการพัฒนาตัวแบบ ประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 4 อําเภอในเวียงจันทน ประกอบดวย
2.1 ดานการควบคุมคุณภาพ (Quality
Control) มีปญหาที่สําคัญ ไดแก (1) โรงเรียนขาดการ
ศึกษาวิเคราะห มาตรฐานและตัวบงชี้ เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในตามประกาศกระทรวงการศึกษาและการ
กีฬา (2) ไมมีการศึกษา วิเคราะห สภาพปญหาและความ
ตองการจําเปนของสถานศึกษา แตยังขาดความเปนระบบ
ทําใหไดขอมูลสารสนเทศไมถูกตอง และไมเพียงพอ (3)
จัดโครงสรางหรือระบบบริหารสถานศึกษาไมครอบคลุม
และไมเอือ้ ตอการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา (4) การปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั กิ ารประจํา
ปไมเปนไปตามกรอบระยะเวลาทีก่ าํ หนดไวทัง้ ในสวนของ
โครงการ/ กิจกรรม
2.2 ดานการตรวจสอบคุณภาพ (Quality
Auditing) มีปญหาทีส่ าํ คัญ ไดแก (1) ไมมีผรัู บผิดชอบใน
การตรวจสอบ และไมมีกระบวนการสรางความเขาใจใน
การตรวจสอบคุณภาพ (2) ไมมีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในหรือมีแตไมมีผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียนจากตนสังกัด เขามารวมดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน
2.3 ดานการประเมินคุณภาพ (Quality
Assessment) มีปญหาที่สําคัญ ไดแก 1) ไมมีระบบการ
ประเมินที่เปนระบบชัดเจน 2) ไมมีการเผยแพรรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในตอตนสังกัด/ผูเกี่ยวของ 3) ไมมี
การสงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษามี

ความรูความเขาใจและตระหนักในความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มุงการพัฒนาอยางตอเนื่อง
3. ขอเสนอแนะการแกไขอุปสรรคในการพัฒนา
ตัวแบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 4 อําเภอในเวียงจันทนที่
สําคัญ ไดแก
3.1 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
ไดแก 1) ศึกษาวิเคราะหมาตรฐานและตัวบงชีว้ าดวยการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กระทรวง
ประกาศใช 2) ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและความ
ตองการจําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบโดยใช
ขอมูลตามสภาพจริง 3) กําหนดวิสยั ทัศนพันธกิจและเปา
หมายดานตางๆ โดยมุงเนนที่คุณภาพผูเรียนที่สะทอน
คุณภาพความสําเร็จอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม โดยทุก
ฝายใสวนรวม 4) จัดทําแผน กําหนดวิธีดําเนินกิจกรรม
โครงการทีส่ อดคลองกับมาตรฐานของสถานศึกษาโดยใช
กระบวนการวิจยั หรือผลการวิจยั หรือขอมูลทีอ่ างอิงไดให
ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรฯ การจัดประสบการณ
เรียนรูกระบวนการเรียนรูการสงเสริมการเรียนรูการวัด
และประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการบริหารเพือ่ ให
บรรลุเปาหมายมาตรฐานตามที่กําหนดไว
3.2 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit
ing) ไดแก 1) กําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 2) ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 3) รายงานและนําผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชประโยชนในการ
ปรับปรุงพัฒนา 4) เตรียมการและใหความรวมมือในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตน
สังกัด
3.3 การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) ไดแก 1) ใหมีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
อยางนอย 3 คนที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่
หนวยงานตนสังกัดขึ้นทะเบียนไวอยางนอย 1 คน เขามา
มีส วนรวมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของ
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สถานศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 2) ดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของสถานศึกษาโดยใชวิธกี ารและเครือ่ งมือทีห่ ลากหลาย
และเหมาะสม 3) สรุปและจัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาทีส่ ะทอน
คุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษา
ตามรูปแบบที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด 4) นําเสนอ
รายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานใหความ
เห็นชอบ 5) เผยแพรรายงานตอสาธารณชนหนวยงานตน
สังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ 6) สงเสริมแนวคิดเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาทีม่ งการพั
ุ
ฒนาคุณภาพการ
ศึกษาอยางตอเนือ่ งใหเกิดขึน้ กับครูและบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู จนเปนวัฒนธรรมในการทํางานปกติของสถาน
ศึกษา 7) นําผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
จากการประเมินตนเอง/ตนสังกัดมาวิเคราะห สังเคราะห
เลือกสรรขอมูลสารสนเทศเพื่อนําไปใชประโยชนตอการ
พัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนตอเนื่อง 8) เผย
แพรผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลีย่ นเรียน
รูเพื่อใหเกิดการพัฒนา
3.4 กระบวนการดําเนินงาน ประกอบดวย
ขัน้ การเตรียมการ ขัน้ การดําเนินการ และขัน้ การรายงาน
ผลการดําเนินงาน
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัยมีประเด็นสําคัญที่ควรนํา
มาอภิปรายผล ดังนี้
1. ความพรอมในการพัฒนาตัวแบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยม
ศึกษา 4 อําเภอในเวียงจันทน มีความพรอมนอยถึงปานกลาง
โดยดานการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการ
ประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) มีความพรอม
นอย ในขณะทีก่ ารตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing)
มีความพรอมปานกลาง ทัง้ นี้ อาจเนือ่ งมาจากการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา และ
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มัธยมศึกษาใน 4 อําเภอนั้น ยังไมไดดําเนินการพัฒนา
ความรูความเขาใจหรือสรางความตระหนักใหกับครูและ
บุคลการทางการศึกษาจึงทําใหมีความพรอมในระดับนอย
ถึงปานกลาง สอดคลองกับผลการวิจยั ของ สุพฒ
ั น พรมวัง
(2542) ทีไ่ ดศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา สั ง กั ด
สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร ทีพ่ บวาสภาพโดย
รวมอยูในระดับปานกลางและผลการวิจยั ของ สาริน ผดุงสวัสดิ์
(2553) ที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงาน
ประกั น คุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม
แผนกสามัญศึกษาที่มีคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ
แตกตางกัน พบวา สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพการจัดการศึกษาระดับสูง มีสภาพการดําเนิน
งานประกันคุณภาพภายใน ครบตามองคประกอบ 8 ดาน
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ครอบคลุมและ
สมบูรณกวาโรงเรียนที่มีคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
กลางและตํ่า
2. ปญหาสําคัญดานการควบคุมคุณภาพ ไดแก
โรงเรียนขาดการศึกษาวิเคราะห มาตรฐานและตัวบงชี้
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในตามประกาศกระทรวงการ
ศึกษาและการกีฬา ดานการตรวจสอบคุณภาพ ไดแก
การตรวจสอบและทบทวนภายในไมมีผรัู บผิดชอบในการ
ตรวจสอบ และไมมีกระบวนการสรางความเขาใจในการ
ตรวจสอบคุณภาพ และดานการประเมินคุณภาพ ไดแก
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู เรียนโดยใชแบบทดสอบ
มาตรฐานยังไมมีระบบการประเมินที่เปนระบบชัดเจน
ทัง้ นี้ อาจเนือ่ งมาจากแบบทดสอบมาตรฐานเปนความรับ
ผิดชอบของหนวยงานตนสังกัดในระดับกระทรวงทีย่ งั ไมมี
ความชัดเจนในเชิงนโยบายที่ขาดความตอเนื่อง จึงใหให
โรงเรียนและครูผู สอนยังใหความสําคัญคอนขางนอย
นอกจากนี้ยังขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนการ
ดําเนินงาน รวมถึงโรงเรียนสวนใหญยังมีระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยีที่ยังไมทันสมัยจึงใหความสําคัญในเรื่อง
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ดังกลาวนอย สอดคลองกับ Floit (2000) ที่รายงานการ
ประเมินภายนอกและรายงานขอคิดเห็นจากโรงเรียนแบบ
บูรณาการอยางตอเนือ่ ง และความพยายามในการพัฒนา
หลายอยางยังไมตอเนือ่ งและไมอาจบงบอกไดวาเปนองค
ประกอบของการประกันคุณภาพ Bugg (2000) ที่กลาว
ถึงความสําคัญของงบประมาณวาทรัพยากรทางการเงิน
ทําใหกระบวนการประกันคุณภาพไมสามารถบรรลุเปาหมาย
และมยุรีย แพรหลาย (2554); เทื้อน ทองแกว (2558)
ที่พบวาปจจัยอุปสรรคดานนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติ คือระบบสารสนเทศที่ไมเปนปจจุบันและการ
ขาดแคลนบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. ขอเสนอแนะการแกไขอุปสรรคในการพัฒนา
ตัวแบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 4 อําเภอในเวียงจันทน
ประกอบดวย การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ไดแก
ระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจ
สอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมิน
คุณภาพ (Quality Assessment) โดยใชกระบวนการ
ดําเนินงาน 3 ขั้นตอน ไดแก ขั้นการเตรียมการ ขั้นการ
ดําเนินการ และขั้นการรายงานผลการดําเนินงาน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการดําเนินงานเพื่อใหประสบผลสําเร็จ
นั้นจําเปนตองอาศัยวงจรคุณภาพ หรือ PDCA ในการ
ดําเนินงาน โดยการดําเนินการตามวงจรดังกลาวจะตองมี
ระบบควบคุมคุณภาพ ไดแก การวางแผน (P) เปนการ
ดําเนินการโดยอาศัยขอมูลพื้นฐานตางๆ โดยการมีสวน
รวมอยางรัดกุมเพื่อใหสอดคลองกับสภาพบริบท รวมถึง
การสรางความตระหนักใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อจะ
ใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการประกันคุณภาพการศึกษา นั้น
องคประกอบสําคัญในการดําเนินงานจะเกีย่ วของกับการ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
ซึง่ สอดคลองกับ Harper (2000) ทีพ่ บวา 1) การวางแผน
เปนที ม ทํ า ใหครู ไ ดมี ก ารพั ฒ นาตนเองในทางที่ ดี ขึ้ น
และทีมงานมีสวนชวยในการพัฒนาโรงเรียนในแนวใหม
2) การทํางานเปนทีม การสราง ความตระหนักใหแกครู
ใหญของแตละสถานศึกษาในการเปนผูนํากระบวนการ

เปลี่ยนแปลง 3) การวางแผนพัฒนาการประกันคุณภาพ
แนวใหมของโรงเรียนตาง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรไมสง
ผลกระทบตอเทคนิควิธีสอน และสอดคลองกับ Atria
(1999) ที่พบวา ครูมีทัศนคติที่ดีตอกระบวนการประกัน
คุณภาพและแผนพัฒนาจะชวยใหการดําเนินงานสําเร็จ
อยางราบรื่น และสิริยากร กองทอง (2559) ที่ศึกษา
กลยุทธการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่มุงเนนแนวคิดการทํางานทางสมองดาน
การบริหารจัดการ สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการขอมูลอยางชาญฉลาด สามารถพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาโดยใชวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA และการมี
สวนรวมของปราชญทองถิน่ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบบูรณาการ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554 ข)
ที่กลาวถึงกระบวนการคุณภาพที่สําคัญที่จะชวยใหการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จเปนอยางดีโดย
ใชกระบวนการคุณภาพ PDCA ในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะ
ขัน้ ตอนการดําเนินการทีจ่ ะตองดําเนินการอยางเปนระบบ
ตั้งแตการวางแผนอยางมีสวนรวม การปฏิบัติตามแผน
การกํากับติดตามประเมินผล และการรายงานผลให
ผูเกี่ยวของทราบ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
จากผลการวิจัยจะเห็นวามีความพรอมนอย
ถึงปานกลาง โดยดานการควบคุมคุณภาพ (Quality
Control) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
มีความพรอมนอย ในขณะทีก่ ารตรวจสอบคุณภาพ (Quality
Auditing) มีความพรอมปานกลาง มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1.1 ดานการควบคุมคุณภาพ โรงเรียนควร
ใหความสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นา
มาตรฐานการศึกษา รองลงมาไดแก การจัดระบบบริหาร
จัดการและสารสนเทศ การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา
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1.2 ดานการประเมินคุณภาพ โรงเรียนควร
เนนใหความสําคัญกับการรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป การประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเรียน
โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน และการนําผลการประเมิน
ไปใชในการวางแผนในปตอไป
1.3 ดานการตรวจสอบคุณภาพ โรงเรียนควร
ประสานการดําเนินงานตรวจสอบจากหนวยงานตนสังกัด
ในการประเมินผลภายใน และควรมีการตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 เนือ่ งจากการวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิง
คุณภาพ ดังนั้น ควรมีการศึกษาในลักษณะเดียวกันแตให
ความสําคัญกับการวิจยั เชิงปริมาณโดยขยายขอบเขตการ
วิจัยใหกวางขึ้น เพื่อจะไดขอมูลสารสนเทศไปวางแผน
พัฒนาตัวแบบประกันคุณภาพการศึกษาในภาพที่กวาง
มากยิ่งขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยนํารองโรงเรียนตัว
แบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาทั้ ง ในระดั บ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
2.3 ควรวิจัยและพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาทัง้ ในระดับประถมศึกษา และ
ระดับมัธยมศึกษา
2.4 ควรศึกษาแนวทางหรือกระบวนการ
ดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
ใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
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