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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 พมสิริ1
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) 
 ผลการวิจยัพบวา 1) ความพรอมในการพัฒนาตัวแบบประกันคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 4 อําเภอในเวียงจันทน มีความพรอมนอยถึงปานกลาง โดยดานการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 
และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) มีความพรอมนอย ในขณะท่ีการตรวจสอบคุณภาพ (Quality 
Auditing) มีความพรอมปานกลาง 2) ปญหาสําคัญดานการควบคุมคุณภาพ ไดแก โรงเรียนขาดการศึกษาวิเคราะห 
มาตรฐานและตัวบงชี ้เพ่ือการประกันคณุภาพภายในตามประกาศกระทรวงการศึกษาและการกีฬา ดานการตรวจสอบ
คุณภาพ ไดแก การตรวจสอบและทบทวนภายในไมมีผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ และไมมีกระบวนการสรางความ
เขาใจในการตรวจสอบคุณภาพ และดานการประเมินคุณภาพ ไดแก การประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนโดยใชแบบ
ทดสอบมาตรฐานยงัไมมรีะบบการประเมนิทีเ่ปนระบบชดัเจน และ3) ขอเสนอแนะการแกไขอปุสรรคในการพฒันาตวั
แบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 4 อําเภอในเวียงจันทน ประกอบ
ดวย การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ไดแก ระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ 
(Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) โดยใชกระบวนการดําเนนิงาน 3 ขัน้ตอน ไดแก 
ขั้นการเตรียมการ ขั้นการดําเนินการ และข้ันการรายงานผลการดําเนินงาน

คําสําคัญ : ความพรอม, การพัฒนาตัวแบบ, ประกันคุณภาพการศึกษา

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร (การปกครองทองถิ่น) วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
2 อาจารยประจํา วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 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 imple-
mented 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 ประชาชนปฏวิตัลิาว 
และ รัฐบาลสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวโดย
ไดยดืหลกัอุดมการณลัทธมิารกช – เลนนิ ชืง่เปนแนวทาง
แหงการสรางสรรคระบอบสงัคมนยิมในระบอบประชาธปิไตย
ประชาชนลาว นบัจากประเทศไดเปลีย่นแปลงระบอบการ
ปกครองประเทศลาวไดมีการพัฒนาประเทศโดยเร่ิมจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจากฉบับแรก
จนถึงปจจุบันที่ไดมุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

เพื่อใหประเทศหลุดพนจากความยากจนโดยการสงเสริม
พัฒนาใหเศรษฐกิจขยายตัว และไดตามเปาหมายของ
แผนการขยายตัวเศรษฐกจิแหงชาติ ในระดับเฉล่ียรอยละ 
7% ตอปโดยวัดจากการเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑมวลรวม 
ของประเทศ (GDP) เพ่ือทําใหประชาชน หลุดพนจาก
ความยากจนและทําใหประเทศพนจากการเปนประเทศ
พัฒนานอยท่ีสุด ภายในป พ ศ 2563 ตามนโยบายของ
พรรคและรัฐบาล เพ่ือทําใหประชาชนไดอยดีูกินดปีระเทศ
ชาติไดรับการพัฒนาใหมีความเจริญกาวหนา สังคมมี 
ความศวิไิลช และ ยติุธรรมตามเจตนารมณของพรรคและ
รัฐบาลที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แหงชาติในแตละฉบับ (คําพูน แกวสะหวัน, 2554 อางถึง
ใน คําเมิง สีบุญเรือง และเกรียงศักด์ิ บุญญา, 2554) 
 จากมติทีป่ระชุมผูบริหารการศึกษาท่ัวท้ังประเทศ
ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชนลาว ในป ค.ศ. 2008 
ระบุวาการพัฒนาการประกันคุณภาพ ทั้งภาครัฐ และ 
เอกชนใหสอดคลองกับแผนปฏิรูป ระบบการศึกษาแหง
ชาต ิรวมทัง้การวจัิย และปรบัปรุงกฎระเบยีบการสอบใน
ทกุชัน้เรียนใหมมีคีวามซบัซอน นกัเรยีนสามารถทจุริตได
ยากมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความโปรงใส และเปนธรรม
กบัระบบการศึกษา จงึมคีวามจําเปนท่ีจะตองมรีะบบการ
รับประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหแนใจวานักเรียนไม
วาจะอยูทองถ่ินใดก็ตามจะไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ใกลเคียงกัน ดังที่ ศิริรัตน พิมณาคุณ (2559) ไดกลาวถึง
การพฒันาไววา “ควรมกีารทาํกลยุทธมาพฒันาระบบงาน
บรหิารกจิการนักเรยีน ไดแก ประชมุเชิงปฏบัิตกิาร การ
สงัเกต การสมัภาษณ การทดสอบกอนและหลงัการอบรม
การวดัความพงึพอใจ การตดิตาม ประเมนิผล การพฒันา
ระบบทาํใหบคุคลากรมีความรูความเขาใจระบบและไดมี
การแตงตัง้เจาหนาท่ีดูแลระบบไดอยางมีประสทิธภิาพ” 
ดังนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา จึงไดอนุมัติ 
ใหสรางต้ังศนูยรบัประกันคณุภาพการศกึษาข้ึนในวนัท่ี 22 
เมษายน ค.ศ. 2008 ภายใตขอตกลงของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการศึกษาและการกีฬาวาดวยแผนการปฏิบัติ
งาน และการลงพื้นท่ีปฏิบัติงานของศูนยรับประกัน
คุณภาพการศึกษา เลขที่ 1438/ สส.จต, ลงวันที่ 10 
กรกฎาคม ค.ศ. 2008 เพ่ือเปนเสนาธิการใหกระทรวงการ
ศึกษาธิการและกีฬา การประเมินผลการเรียนรูและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ใหสถานศึกษาทุกสายทุกชั้น 
การเรียน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามมาตรฐานกระทรวง
การศึกษาธิการและกีฬา กาํหนดใช นอกจากน้ี ความพรอม
ทีจ่ะสรางตวัแบบ คณุภาพการศกึษาเพือ่ใหบรรลเุปาหมาย
ตามแผนแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย ป ค.ศ. 2016 - 
2025 อีกประเด็นที่หน่ึง เพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยถึงป ค.ศ. 2020 ใหเหมาะสม
กับสภาพปจจุบันและ สอดคลองกับภาระหนาที่ในแผน

งานของรัฐท่ีจัดต้ังข้ึนใหมีความเปนเอกภาพในขอบเขต
ทัว่ประเทศ อีกทัง้สามารถเชือ่มโยง กับภูมภิาค และสากล 
ประเด็นที่สอง เพื่อกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายและ 
มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ การเมือง – 
แนวคิด การกอสราง และ สวัสดิการ ของการศึกษาใหมี
คุณภาพ สุขอนามัย และวัฒนธรรม ใหบรรลุตามเปาหมาย
(กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา, 2013) 
 ในขณะเดียวกันการจัดการศึกษาของลาว ยังมี
ปญหาหลายประการ ซึง่ยงัไมตอบสนองและยงัไมเอ้ือตอ
การพัฒนา ประเทศไดสมบรูณมากนัก ดังนั้น บุคคลใน
วงการศกึษาจงึไดแสวงหาวธิกีารตางๆ ทีจ่ะสรางความเชือ่
ม่ัน ในคณุภาพการศกึษา โดยเนนการพฒันาคุณภาพการ
ศกึษาของโรงเรียนซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมภีาระ หนาทีค่วาม
รับผิดชอบ ตอผูใชบริการทางการศึกษาโดยตรง ใหมีการ
ดําเนินการทั้งดานปจจัย กระบวนการ และ ผลผลิตใหมี
มาตรฐานการศึกษาตามที่กําหนด การประกันคุณภาพ
การศึกษาจึงเปนมาตรฐานหน่ึงท่ีจะทําใหเกิดความเช่ือมัน่ 
และ แกปญหาทีก่ลาวมาได (สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2554 ก)
 นครหลวงเวียงจันทน เปนเมืองหลวงของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ใน นครหลวงเวียงจันทน
ม ี9 ซึง่จะแบงออกเปน 4 เมืองใน 5 เมอืงนอกมีประชากร 
อาศัยอยูอยางหนาแนน และ มีการแขงขันกันในหลาย
รปูแบบ: ดานธรุกิจ ดานการศกึษา ทัง้ขนาดใหญและขนาดเลก็
หากจะสรางโรงเรียนตนแบบ คุณภาพการศึกษา ใน 4 
อาํเภออาจเหมาะสมกวา5 อําเภอนอก เพราะวาทางศนูย
ประกันคุณภาพการศึกษาไดมีเปาหมายใน 4 อําเภอใน 
ในเมอืงหลวงเวยีงจนัทนเพือ่สรางโรงเรยีนตนแบบคณุภาพ
การศึกษาเปน 4 อําเภอแรกในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เนื่องจากวา 4 อําเภอใน เปนอําเภอ 
ใจกลางเมืองหลวงของนครหลวงเวียงจันทนประชากร
หนาแนนมีโรงเรียนท่ีทันสมัย และโรงเรียนขนาดใหญ
หลายแหงกวา 5 อําเภอ
 การศึกษาคร้ังน้ียังมีปญหาหลายประการเชน 
บคุลากร คร ูจาํนวนหน่ึงยงัไมเขาใจในการพัฒนาโรงเรียน
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ตัวแบบคุณภาพการศึกษา และ ยังมีโรงเรียนจํานวนมาก
ยงัไมมคีวามพรอมในการดําเนนิการประกนัคุณภาพ และ 
ยงัมคีวามตองการทีจ่ะไดรบัการพฒันาความร ูความเขาใจ
เก่ียวกบัเร่ืองประกันคณุภาพการศึกษา และ เปนเร่ืองใหม
สาํหรับสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ทางโรงเรยีน
จะตองดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอมการประเมิน 
เพื่อรับรองคุณภาพจากศูนยประกันคุณภาพการศึกษา
กระทรวง ศกึษาธกิารและกฬีา สาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว

วัตถุประสงคการวิจัย
 1.  เพื่อศึกษาความพรอมในการพัฒนาตัวแบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในระดับประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษา 4 อําเภอในเวียงจันทน
 2.  เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคในการพัฒนาตัว
แบบ ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 4 อําเภอในเวียงจันทน
 3.  เพือ่วเิคราะหประมวลขอเสนอแนะการแกไข
อุปสรรคในการพัฒนาตัวแบบประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 4 
อําเภอในเวียงจันทน

ขอบเขตการวิจัย
 1.  ขอบเขตดานเน้ือหา ไดแก ความพรอมใน
การพัฒนาโรงเรียนตัวแบบประกันคุณภาพระดับประถม
ศึกษา และมัธยมศึกษา ของ 4 อําเภอ ในนครหลวง
เวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้ง
นี้ผูวิจัยไดมุงเนนการศึกษา การประเมิน ตัวชี้วัด ในการ
บริหารงานดานตางๆอาทิ ดานการบริหารการพัฒนา
โรงเรียนตัวแบบประกันคณุภาพ ดานวชิาการ ดานอาคาร
สถานที่ ดานส่ิงแวดลอม ดานกฎระเบียบนักเรียน อีกท้ัง
เพื่อวิเคราะหผลการศึกษา เกี่ยวกับประสิทธิผลและ
ประสทิธิภาพของการดาํเนนิงานโรงเรยีนตวัแบบประกนั
คุณภาพระดับมัธยมศึกษา

 2.  พืน้ทีใ่ชในการศกึษา พ้ืนทีใ่ชในการวจัิยครัง้นี้
ไดเลือกขอบเขตพ้ืนที่ ที่จะทําการศึกษาพัฒนา ตัวแบบ
ประกันคุณภาพศึกษาของโรงเรียน ของ 4 อําเภอใน
นครหลวงเวียงจนัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เปนกรณีศึกษา 4 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองสีโค
ตะบอง อําเภอเมอืงใซเสดถา อาํเภอเมอืงจนัทะบุรี อําเภอ
เมืองสีสัดตะนาท ซึ่งเปนอําเภอท่ีมีประชากรหนาแนน
เหมาะแกการศึกษาวิจัยในการพัฒนาตัวแบบประกัน
คุณภาพการศึกษาตามหลักการบริหาร การประคุณภาพ
การศกึษาและ เปนกระบวนการบรหิาร การคมุครองการ
พัฒนาโรงเรียนเพื่อใหบรรลุจุดประสงคในการพัฒนา
คุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่
กําหนดไว

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1.  ไดขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับระดับความ
พรอมของการพัฒนาโรงเรียนตัวแบบประกันคุณภาพ 
ในระดับมัธยมศึกษาใน 4 อําเภอในนครหลวงเวียงจันทน 
เพื่อนําไปสูการวางแผนพัฒนาโรงเรียนตัวแบบตอไป
 2. ไดทราบถึงปญหาของการพัฒนาโรงเรียนตวั
แบบประกนัคณุภาพ ในระดบัมธัยมศกึษาใน 4 อาํเภอใน
นครหลวงเวียงจันทน
 3. มีองความรูดานขอเสนอแนะในการพัฒนา
โรงเรียนตัวแบบประกันคุณภาพ ในระดับมัธยมศึกษาใน 
4 อําเภอในนครหลวงเวียงจันทน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
 ดวยการศึกษาคร้ังนี ้มงุใชระเบียบวิจยัเชงิคณุภาพ
โดยกรณีศึกษา การสัมภาษณเชิงลึก และจัดสนทนากลุม 
เครือ่งมอืทีใ่ชในการศกึษาจงึประกอบดวย แบบสมัภาษณ
ก่ึงโครงสราง (semi – structured interview) และแนว
คําถามสนทนากลุม เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกและรายระ
เอียดที่ครอบคลุมโจทยการวิจัย รวมถึงเครื่องมือสําหรับ
การบันทึกขอมูลภาคสนาม
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สรุปผลการวิจัย
 1. ความพรอมในการพัฒนาตัวแบบประกัน
คณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนในระดบัประถมศกึษาและ
มธัยมศกึษา 4 อําเภอในเวยีงจนัทน มคีวามพรอมนอยถงึ
ปานกลาง โดยดานการควบคุมคุณภาพ (Quality Con-
trol) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
มีความพรอมนอย ในขณะที่การตรวจสอบคุณภาพ 
(Quality Auditing) มีความพรอมปานกลาง
 2.  ปญหาอปุสรรคในการพฒันาตัวแบบ ประกนั
คณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนในระดบัประถมศกึษาและ
มัธยมศึกษา 4 อําเภอในเวียงจันทน ประกอบดวย
  2.1  ดานการควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control) มีปญหาที่สําคัญ ไดแก (1) โรงเรียนขาดการ
ศึกษาวิเคราะห มาตรฐานและตัวบงช้ี เพ่ือการประกัน
คณุภาพภายในตามประกาศกระทรวงการศกึษาและการ
กฬีา (2) ไมมกีารศึกษา วเิคราะห สภาพปญหาและความ
ตองการจําเปนของสถานศกึษา แตยงัขาดความเปนระบบ 
ทําใหไดขอมูลสารสนเทศไมถูกตอง และไมเพียงพอ (3) 
จัดโครงสรางหรือระบบบริหารสถานศึกษาไมครอบคลุม 
และไมเอือ้ตอการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศกึษา (4) การปฏิบัติตามแผนปฏบิติัการประจาํ
ปไมเปนไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกาํหนดไวทัง้ในสวนของ
โครงการ/ กิจกรรม
  2.2 ดานการตรวจสอบคุณภาพ (Quality 
Auditing) มปีญหาทีสํ่าคัญ ไดแก (1) ไมมผูีรับผิดชอบใน
การตรวจสอบ และไมมีกระบวนการสรางความเขาใจใน
การตรวจสอบคุณภาพ (2) ไมมีคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในหรือมีแตไมมีผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับการขึ้น
ทะเบียนจากตนสังกัด เขามารวมดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน 
  2.3  ดานการประเมินคุณภาพ (Quality 
Assessment) มีปญหาท่ีสําคัญ ไดแก 1) ไมมีระบบการ
ประเมินท่ีเปนระบบชัดเจน 2) ไมมีการเผยแพรรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในตอตนสังกัด/ผูเกี่ยวของ 3) ไมมี
การสงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรในสถานศึกษามี

ความรูความเขาใจและตระหนักในความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมุงการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 3.  ขอเสนอแนะการแกไขอปุสรรคในการพัฒนา
ตัวแบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 4 อําเภอในเวียงจันทนที่
สําคัญ ไดแก 
  3.1 การควบคมุคณุภาพ (Quality Control)
ไดแก 1) ศกึษาวเิคราะหมาตรฐานและตวับงชีว้าดวยการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกระทรวง
ประกาศใช 2) ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและความ
ตองการจําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบโดยใช
ขอมูลตามสภาพจริง 3) กําหนดวิสัยทศันพันธกจิและเปา
หมายดานตางๆ โดยมุงเนนท่ีคุณภาพผูเรียนท่ีสะทอน
คุณภาพความสาํเร็จอยางชดัเจนและเปนรปูธรรม โดยทกุ
ฝายใสวนรวม 4) จัดทําแผน กําหนดวิธีดําเนินกิจกรรม
โครงการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานของสถานศึกษาโดยใช
กระบวนการวิจยัหรือผลการวิจยัหรือขอมูลท่ีอางองิไดให
ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรฯ การจัดประสบการณ
เรียนรูกระบวนการเรียนรูการสงเสริมการเรียนรูการวัด
และประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการบริหารเพ่ือให
บรรลุเปาหมายมาตรฐานตามท่ีกําหนดไว
  3.2 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit
ing) ไดแก 1) กาํหนดผูรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบ
คณุภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 2) ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา
อยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 3) รายงานและนําผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชประโยชนในการ
ปรับปรุงพัฒนา 4) เตรียมการและใหความรวมมือในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตน
สังกัด
  3.3 การประเมินคณุภาพ (Quality Assess-
ment) ไดแก 1) ใหมีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
อยางนอย 3 คนที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่
หนวยงานตนสังกัดข้ึนทะเบียนไวอยางนอย 1 คน เขามา
มีสวนรวมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายในของ
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สถานศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 2) ดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ของสถานศกึษาโดยใชวธิกีารและเครือ่งมอืทีห่ลากหลาย
และเหมาะสม 3) สรุปและจัดทํารายงานประจําปท่ีเปน
รายงานประเมนิคณุภาพภายในของสถานศกึษาทีส่ะทอน
คณุภาพผูเรียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศึกษา
ตามรูปแบบท่ีหนวยงานตนสังกัดกําหนด 4) นําเสนอ
รายงานตอคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใหความ
เหน็ชอบ 5) เผยแพรรายงานตอสาธารณชนหนวยงานตน
สังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 6) สงเสริมแนวคิดเร่ือง
การประกนัคุณภาพการศกึษาทีม่งุการพฒันาคุณภาพการ
ศกึษาอยางตอเนือ่งใหเกดิข้ึนกับครแูละบคุลากรทุกคนใน
สถานศกึษาและพฒันาสถานศกึษาใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรูจนเปนวัฒนธรรมในการทํางานปกติของสถาน
ศึกษา 7) นําผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
จากการประเมนิตนเอง/ตนสงักดัมาวเิคราะห สงัเคราะห 
เลือกสรรขอมูลสารสนเทศเพ่ือนําไปใชประโยชนตอการ
พัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนตอเนื่อง 8) เผย
แพรผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปล่ียนเรียน
รูเพื่อใหเกิดการพัฒนา
  3.4 กระบวนการดําเนินงาน ประกอบดวย 
ขัน้การเตรียมการ ขัน้การดําเนินการ และข้ันการรายงาน
ผลการดําเนินงาน 

อภิปรายผล
 จากผลการศึกษาวิจัยมีประเด็นสําคัญท่ีควรนํา
มาอภิปรายผล ดังนี้
 1. ความพรอมในการพัฒนาตัวแบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยม
ศกึษา 4 อําเภอในเวียงจันทน มคีวามพรอมนอยถงึปานกลาง
โดยดานการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการ
ประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) มีความพรอม
นอย ในขณะทีก่ารตรวจสอบคณุภาพ (Quality Auditing) 
มคีวามพรอมปานกลาง ทัง้น้ี อาจเน่ืองมาจากการประกนั
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา และ

มัธยมศึกษาใน 4 อําเภอนั้น ยังไมไดดําเนินการพัฒนา
ความรูความเขาใจหรือสรางความตระหนักใหกับครูและ
บุคลการทางการศึกษาจงึทําใหมคีวามพรอมในระดับนอย
ถงึปานกลาง สอดคลองกับผลการวิจยัของ สุพฒัน พรมวัง
(2542) ทีไ่ดศึกษาสภาพและปญหาการดาํเนนิงานประกนั
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานประถมศกึษาจงัหวดัสกลนคร ทีพ่บวาสภาพโดย
รวมอยใูนระดับปานกลางและผลการวจิยัของ สารนิ ผดุงสวสัดิ์
(2553) ที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาท่ีมีคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ
แตกตางกัน พบวา สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ทีม่คุีณภาพการจัดการศึกษาระดบัสูง มสีภาพการดําเนนิ
งานประกนัคณุภาพภายใน ครบตามองคประกอบ 8 ดาน 
ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ครอบคลุมและ
สมบูรณกวาโรงเรียนท่ีมีคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
กลางและตํ่า  
 2. ปญหาสาํคญัดานการควบคมุคณุภาพ ไดแก
โรงเรียนขาดการศึกษาวิเคราะห มาตรฐานและตัวบงชี้ 
เพือ่การประกันคณุภาพภายในตามประกาศกระทรวงการ
ศึกษาและการกีฬา ดานการตรวจสอบคุณภาพ ไดแก 
การตรวจสอบและทบทวนภายในไมมผูีรบัผดิชอบในการ
ตรวจสอบ และไมมีกระบวนการสรางความเขาใจในการ
ตรวจสอบคุณภาพ และดานการประเมินคุณภาพ ไดแก 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนโดยใชแบบทดสอบ
มาตรฐานยังไมมีระบบการประเมินที่เปนระบบชัดเจน 
ทัง้น้ี อาจเน่ืองมาจากแบบทดสอบมาตรฐานเปนความรับ
ผิดชอบของหนวยงานตนสังกดัในระดับกระทรวงท่ียงัไมมี
ความชัดเจนในเชิงนโยบายที่ขาดความตอเนื่อง จึงใหให
โรงเรียนและครูผูสอนยังใหความสําคัญคอนขางนอย 
นอกจากนี้ยังขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนการ
ดําเนนิงาน รวมถงึโรงเรยีนสวนใหญยงัมรีะบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยีท่ียังไมทันสมัยจึงใหความสําคัญในเร่ือง
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ดังกลาวนอย สอดคลองกับ Floit (2000) ที่รายงานการ
ประเมินภายนอกและรายงานขอคิดเห็นจากโรงเรียนแบบ
บรูณาการอยางตอเนือ่ง และความพยายามในการพฒันา
หลายอยางยงัไมตอเนือ่งและไมอาจบงบอกไดวาเปนองค
ประกอบของการประกันคุณภาพ Bugg (2000) ที่กลาว
ถึงความสําคัญของงบประมาณวาทรัพยากรทางการเงิน
ทาํใหกระบวนการประกันคณุภาพไมสามารถบรรลุเปาหมาย
และมยุรีย แพรหลาย (2554); เทื้อน ทองแกว (2558) 
ที่พบวาปจจัยอุปสรรคดานนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบัติ คือระบบสารสนเทศท่ีไมเปนปจจุบันและการ
ขาดแคลนบุคลากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 3. ขอเสนอแนะการแกไขอุปสรรคในการพฒันา
ตัวแบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 4 อําเภอในเวียงจันทน 
ประกอบดวย การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ไดแก 
ระบบการควบคมุคุณภาพ (Quality Control) การตรวจ
สอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมิน
คุณภาพ (Quality Assessment) โดยใชกระบวนการ
ดําเนินงาน 3 ขั้นตอน ไดแก ข้ันการเตรียมการ ข้ันการ
ดําเนินการ และขั้นการรายงานผลการดําเนินงาน ท้ังน้ี
อาจเน่ืองมาจากการดําเนินงานเพ่ือใหประสบผลสําเร็จ
นั้นจําเปนตองอาศัยวงจรคุณภาพ หรือ PDCA ในการ
ดาํเนนิงาน โดยการดําเนนิการตามวงจรดังกลาวจะตองมี
ระบบควบคุมคุณภาพ ไดแก การวางแผน (P) เปนการ
ดําเนินการโดยอาศัยขอมูลพื้นฐานตางๆ โดยการมีสวน
รวมอยางรัดกุมเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพบริบท รวมถึง
การสรางความตระหนักใหแกบุคลากรที่เก่ียวของเพ่ือจะ
ใหเกิดทัศนคติที่ดีตอการประกันคุณภาพการศึกษา นั้น 
องคประกอบสําคัญในการดําเนนิงานจะเก่ียวของกับการ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 
ซึง่สอดคลองกับ Harper (2000) ทีพ่บวา 1) การวางแผน
เปนทีมทําใหครูไดมีการพัฒนาตนเองในทางที่ดี ข้ึน 
และทีมงานมีสวนชวยในการพัฒนาโรงเรียนในแนวใหม 
2) การทํางานเปนทีม การสราง ความตระหนักใหแกครู
ใหญของแตละสถานศึกษาในการเปนผูนํากระบวนการ

เปล่ียนแปลง 3) การวางแผนพัฒนาการประกันคุณภาพ
แนวใหมของโรงเรียนตาง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรไมสง
ผลกระทบตอเทคนิควิธีสอน และสอดคลองกับ Atria 
(1999) ที่พบวา ครูมีทัศนคติท่ีดีตอกระบวนการประกัน
คุณภาพและแผนพัฒนาจะชวยใหการดําเนินงานสําเร็จ
อยางราบรื่น และสิริยากร กองทอง (2559) ที่ศึกษา
กลยุทธการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กท่ีมุงเนนแนวคิดการทํางานทางสมองดาน
การบรหิารจดัการ สงเสรมิการใชเทคโนโลยใีนการบรหิาร
จัดการขอมลูอยางชาญฉลาด สามารถพฒันาคณุภาพการ
ศึกษาโดยใชวงจรควบคุมคุณภาพ PDCA และการมี
สวนรวมของปราชญทองถ่ินในการจัดกจิกรรมการเรียนรู
แบบบูรณาการ นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2554 ข) 
ที่กลาวถึงกระบวนการคุณภาพที่สําคัญท่ีจะชวยใหการ
ประกันคณุภาพการศกึษาประสบผลสาํเรจ็เปนอยางดโีดย
ใชกระบวนการคุณภาพ PDCA ในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะ
ขัน้ตอนการดําเนินการท่ีจะตองดําเนินการอยางเปนระบบ 
ต้ังแตการวางแผนอยางมีสวนรวม การปฏิบัติตามแผน 
การกํากับติดตามประเมินผล และการรายงานผลให
ผูเกี่ยวของทราบ

ขอเสนอแนะ
 1.  ขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัย
  จากผลการวิจัยจะเห็นวามีความพรอมนอย
ถึงปานกลาง โดยดานการควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control) และการประเมนิคณุภาพ (Quality Assessment)
มคีวามพรอมนอย ในขณะท่ีการตรวจสอบคุณภาพ (Quality
Auditing) มีความพรอมปานกลาง มีขอเสนอแนะ ดังนี้
  1.1 ดานการควบคุมคุณภาพ โรงเรียนควร
ใหความสําคัญในการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา รองลงมาไดแก การจัดระบบบริหาร
จัดการและสารสนเทศ การดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศกึษา และการจดัทาํแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา
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  1.2 ดานการประเมนิคณุภาพ โรงเรียนควร
เนนใหความสําคัญกับการรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจาํป การประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผเูรียน
โดยใชแบบทดสอบมาตรฐาน และการนําผลการประเมิน
ไปใชในการวางแผนในปตอไป
  1.3 ดานการตรวจสอบคุณภาพ โรงเรยีนควร
ประสานการดาํเนนิงานตรวจสอบจากหนวยงานตนสงักดั
ในการประเมินผลภายใน และควรมีการตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
  2.1 เนือ่งจากการวจิยัครัง้น้ีเปนการวจัิยเชงิ
คุณภาพ ดังนั้น ควรมีการศึกษาในลักษณะเดียวกันแตให
ความสําคัญกับการวิจัยเชิงปรมิาณโดยขยายขอบเขตการ
วิจัยใหกวางขึ้น เพื่อจะไดขอมูลสารสนเทศไปวางแผน
พัฒนาตัวแบบประกันคุณภาพการศึกษาในภาพท่ีกวาง
มากย่ิงขึ้น
  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยนํารองโรงเรียนตัว
แบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท้ังในระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
  2.3 ควรวิจัยและพัฒนาระบบการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษาทัง้ในระดบัประถมศกึษา และ
ระดับมัธยมศึกษา
  2.4 ควรศึกษาแนวทางหรือกระบวนการ
ดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
ใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
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