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 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือจัดกลุมและคนหาคุณลักษณะของกลุมโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไดรับการ
ประเมินภายนอกรอบสองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลการศึกษาแลว จํานวน 
23,377 โรงเรียน โดยใชขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งเปนขอมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลการศึกษา ระหวางป พ.ศ.2549 – 2552 ประกอบดวย 3 
ดาน 14 มาตรฐาน การวิเคราะหจัดกลุมใชเทคนิคสถิติการวิเคราะหจัดกลุม (Cluster Analysis) ผล
การศึกษาสรุปไดดังนี้ 
 จากการวิเคราะหผูวิจัยสามารถแบงโรงเรียนออกมาไดเปน 4 กลุม มีลักษณะดังนี้ กลุมท่ี 1 
เปนโรงเรียนที่มีคุณภาพดีเยี่ยม มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในทุกมาตรฐานสงูกวากลุมอืน่ ๆ 
โดยมีสมาชิก 6,819 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 29.17 ดังนั้นจึงตั้งชื่อกลุมที่ 1 วา “กลุมโรงเรียนท่ีมี
คุณภาพดีเยี่ยม”  กลุมที่ 2 เปนกลุมโรงเรียนที่มีคะแนนประเมินในทุกมาตรฐานสูงรองมาจากกลุม
แรก มีสมาชิก 9,655 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 41.30 ดังนั้นจึงตั้งชื่อกลุมที่ 2 วา “กลุมโรงเรียนที่มี
คุณภาพดีมาก” กลุมที่ 3 เปนกลุมที่มีคะแนนประเมินในทุกมาตรฐานรองลงมาจากกลุมที่ 2 มี
สมาชิก 5,541 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 23.70 ดังนั้นจึงตั้งชื่อกลุมท่ี 3 วา “กลุมโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ
ดี” และกลุมที่ 4 เปนกลุมโรงเรียนที่มีคะแนนประเมินในทุกมาตรฐานต่ําท่ีสุด มีสมาชิก  1,362 
โรงเรียน คิดเปนรอยละ 5.83 ดังนั้นจึงตั้งชื่อกลุมที่ 4 วา “กลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพพอใช” 
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The aim of this study was to group schools in clusters and to characterize them based on 

14 standards of 3 categories of the Educational Standards of second External Quality Assessment 

at the basic education level. The subjects of this study were 23,377 schools, which offered 

kindergarten and primary education levels and were already assessed (for the second round) by 

the Office for National Education Standards and Quality Assessment (public Organization) during 

2006 – 2009. This study used secondary data form the data base of Office for National Education 

Standards and Quality Assessment and applied cluster analysis to analyze data. 

  The study found that all 23,377 schools can be grouped into 4 groups. According to the 

assessment scores of each group, the group can be ranked form the highest score group to the 

lowest score group, which can be named as the excellent quality group(6,819 schools, 29.17%), 

the best quality group (9,655 schools, 41.30%), the good quality group(5,541 schools, 23.70%)  

and the fair quality group(1,362 schools, 5.83%), respectively. 
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บทที่ 1 
 
 

บทนํา 
 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย ผูที่ไดรับการศึกษายอม

มีโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน ไดรับเกียรติในสังคม และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
จึงสามารถกลาวไดวาประเทศที่อุดมดวยประชากรท่ีสําเร็จการศึกษาระดับสูง ยอมแสดงถึง
ความกาวหนาในการพัฒนาประเทศอยางมีศักยภาพในระยะเวลาอันสั้น ดวยเหตุนี้รัฐบาลได
ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษา จึงกําหนดใหประชาชนในประเทศมีสิทธิไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดเนนถึงความสําคัญ
ของสิทธิและหนาท่ีทางการศึกษาไวอยางชัดเจนตามมาตรา 10 วา “การจัดการศึกษาตองจัดให
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับรองการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐตอง
จัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  
2545)    

องคประกอบสําคัญที่ทําใหประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมอารยประเทศนั้นมี
หลายประการ องคประกอบที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งคือ ทรัพยากรมนุษย หากประเทศชาติมี
ประชากรที่มีความรูความสามารถ มีคุณภาพแลว ประเทศนั้นยอมมีความเจริญกาวหนาอยาง
แนนอน ประชากรที่มีคุณภาพนั้นจะตองมีทั้งความรูความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรมอันพึง
ประสงค  จึงจะทําใหประเทศชาติพัฒนาในทุกดาน กลาวคือ  นอกจากจะตองพัฒนาความรู
ความสามารถของประชากรแลว ยังตองพัฒนาจิตใจของคนในสังคมใหเปนคนดี มีศีลธรรม สังคม
จึงจะอยูรวมกันอยางมีความสุข ดังนั้นอาจจะกลาวไดวา การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญในการ
พัฒนามนุษย การศึกษามุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทั้งทางดานสติปญญา ดานจิตใจและดานสงัคม 
ควบคูกันไป หรือที่นิยมเรียกวา “เกง ดี มีสุข” 



2 
 

จากที่กลาวมาแลวนั้น  จะเห็นไดวาการศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญเปนอยางมากในการ

พัฒนาประเทศ  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานตาง ๆ ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  

ตองดําเนินการคูแลและควบคุมใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  เพื่อ

ตอบสนองตอความตองการของชุมชนและสังคม  จึงจําเปนตองมีหนวยที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ดูแลควบคุมคุณภาพของการจัดการศึกษาทั้งระบบ  ซึ่งตรงตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ

การศึกษา แหงชาติ  พ.ศ.2542 ปรับปรุง 2545 หมวด 6 โดยเฉพาะในมาตรา 48 ที่กําหนดวา 

 

“มาตรา  48  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาและไดถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมี  การจัดทํา

รายงานประจําป  เสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และเปดเผย

ตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ

รองรับการประกันคุณภาพภายนอก” (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  

2545)    

 

นอกจากจะเปนการสนองตอบเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแลว การ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษายังถือวาเปนกระบวนการที่สําคัญ เพราะการประกันคุณภาพ

การศึกษาเปนการแสดงใหเห็นถึงมาตรฐานคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหชุมชน  

ผูปกครอง  หรือสาธารณชนทราบ  เพื่อใชในการตัดสินใจเลือกเขามาศึกษาในสถานศึกษา  ท่ีสําคัญ  

การประกันคุณภาพเพื่อการรับรองมาตรฐานนั้นเปนกระบวนการที่จะชวยตรวจสอบระบบการ

บริหารจัดการของสถานศึกษาเพื่อใหเห็นถึงผลการดําเนินงาน จุดบกพรอง รวมทั้งการนําผลการ

ประเมินไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาตอไป 

สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษามี 2 ระบบ คือ การประกันคุณภาพภายใน และการ

ประกันคุณภาพภายนอก  โดยการประกันคุณภาพภายในนั้นสถานศึกษาจะดําเนินการประเมิน

กันเอง โดยผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูเปนผูประเมิน  สวนการประกันคุณภาพภายนอกจะมีผู

ประเมินจากภายนอกสถานศึกษา  โดยมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลการศึกษาเปน

ผูดําเนินการ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549) ไดเสนอแนวคิดและหลักการ

จัดการศึกษาใหบรรลุตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัย แบงออกเปน 4 ดานคือ 1) ดานคุณภาพผูเรียน 2) ดานการเรียนการสอน/การ

เรียนรู 3) ดานการบริหารและการจัดการศึกษา และ 4) ดานการพัฒนาชุมชนแหงการเรียนรู 
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มาตรฐานการศึกษาแตละดาน ไดระบุตัวบงชี้สะทอนคุณภาพการศึกษาที่ตองการใหเกิดขึ้นใน

สถานศึกษา ดังนั้นเพื่อใหการจัดการศึกษาบรรลุมาตรฐานที่กําหนดและเชื่อมโยงกับภาระงานจริง

ในสถานศึกษา ในจุดเริ่มตนสถานศึกษาควรปฏิบัติ ดังนี้ ประการแรก  ประชาสัมพันธมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย  รวมทั้งมาตรฐานของเขตพื้นที่ท่ีกําหนดเพิ่มเติมใหครูและบุคลากร

ในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองรับทราบ ลําดับที่สอง วิเคราะหและ

สังเคราะหผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากทุกสวนที่มี ลําดับตอมาคือ ระดมสรรพกําลัง

และสรางพลังความรวมมือ คิดกิจกรรม/โครงการ หรือกําหนดมาตรฐานใหเกิดการปฏิบัติโดยเร็ว 

ขั้นตอมาคือ กําหนดมาตรฐานหรือเปาหมายการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตอมาจัดทํา

แผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจําป ลําดับตอมา ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานที่

กําหนดไว ลําดับสุดทายคือ การประเมินผลการปฏิบัติงาน (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 

2549)  

ดังนั้นสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการพัฒนาคุณภาพของตนเอง โดยใหมีการบริหาร

จัดการทํางานที่เนนคุณภาพ มีระบบการประเมินผลภายในผสมผสานอยูในกระบวนการบริหารและ

การจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง

ตลอดเวลา เปนการสรางความมั่นใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนไปตาม

มาตรฐานการศึกษาที่กําหนด จากนั้นจึงจัดทํารายงานผลใหผูที่เกี่ยวของรับทราบทุกป และตอง

ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อชี้จุดแข็ง จุดออนใหสถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพตอไป 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543ก)  

จากที่จุดเริ่มตนของการประกันคุณภาพคือพระราชบัญญัติการศึกษา หมวดที่ 6 มาตราที่ 

47-51 ไดกําหนดเกี่ยวกับรูปแบบและหลักเกณฑของมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

และไดจัดใหมีการประเมินคุณภาพจากองคกรภายนอกอยางนอยหนึ่งครั้งในระยะเวลาหาป ซึ่ง

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของไทยนั้นไดแบงเปน 2 ระบบคือการดําเนินการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาทุกแหงตองปฏิบัติ และการดําเนินการประเมินคุณภาพ

ภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากองคกรภายนอกซึ่งเปนหนาที่ของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ในการดําเนินการประเมินภายนอกแก

โรงเรียนและสถานศึกษาตางๆที่รับผิดชอบ ซึ่งที่ผานมาก็ไดดําเนินการไปแลว ในการประเมิน

คุณภาพภายนอกสถานศึกษาเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบแรก ในชวงเวลา 4  ป พ.ศ. 

2544-2548 และรอบสอง  ตั้งแต  พ.ศ. 2548 – 2552 เปนระยะเวลา  4 ป  ซึ่งมีสถานศึกษาไดรับการ

ประเมินแลวทั้งสิ้นกวา 29,000  แหง ในจํานวนนี้มีสถานศึกษาที่เปดสอนตั้งแตระดับอนุบาลจนถึง
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ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 20,875 แหง  

สรุปผลไดดังนี้   

1  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย มีสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินภายนอกรอบ

สอง จํานวน 26,368 แหง ผลการประเมินดังนี้ 

1)  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(โรงเรียนสาธิต) ไดรับการรับรองมากที่สุดจํานวน 20 แหง จาก 21 แหง คิดเปนรอยละ 95.24 

2)  สถานศึกษาที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจํานวน 4,831 แหง สวน

ใหญเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยูนอกเมือง และสวนใหญสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3)  มาตรฐานที่ตองไดรับการพัฒนาในดานคุณภาพผูเรียน ไดแก ความสามารถใน

การคิด  การใฝรูใฝเรียน ดานผูบริหารไดแก การพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน การบริหาร

จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในดานครูผูสอน ไดแก  ความสามารถของครูผูสอน

ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญเชนกัน 

2  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาประถมศึกษาและ/หรือมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาที่รับการ

ประเมินภายนอกรอบสองแลว จํานวน 28,938 แหง สรุปผลการประเมินดังนี้ 

1)  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาประถมศึกษาและ/หรือมัธยมศึกษา ในสังกัดสํานัก

การศึกษากรุงเทพมหานครไดรับการรับรองมากที่สุด 

2)  สถานศึกษาที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจํานวน 5,232 แหงสวน

ใหญเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยูนอกเมือง และสวนใหญสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3)  มาตรฐานที่ตองไดรับการพัฒนาในดานคุณภาพผูเรียน ไดแก ความสามารถใน

การคิดเปน แกปญหาเปน การใฝรูใฝเรียน รักการเรียนและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดาน

ผูบริหาร ไดแก การพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน การบริหารจัดการเรียนการสอนโดยเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ในดานครูผูสอน ไดแก ความสามารถของครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอน

อยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญเชนกัน 

จากผลการประเมินระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานรอบสองที่ผานมาพบวา  สถานศึกษาสวน

ใหญที่ไมไดมาตรฐานเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยูนอกเมือง ดังนั้นทั้งตัวสถานศึกษาเอง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจนไปถึงระดับกระทรวง  และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน หรือ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่นตางๆที่โรงเรียนหรือสถาบันสังกัดอยู นาจะมีสวนชวยในการผลักดัน หรือ

สงเสริมใหโรงเรียนหรือสถาบันไดดําเนินการนําผลที่ไดจากการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช
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ประโยชนใหมากที่สุด เพื่อตอบสนองวัตถุประสงคของการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

และเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนด และจะสงผลตอเนื่องไปยังการพัฒนา

คุณภาพของผูเรียน ใหไดเติบโตเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถสนองความตองการของสังคม

และพัฒนาประเทศชาติใหเจริญตามจุดหมายที่กําหนดได  

การที่จะพัฒนาการศึกษาใหไดรับมาตรฐานในทุกๆดานนั้นจะตองคํานึงปจจัยหลายๆดาน

และปจจัยที่ถือเปนสิ่งที่สําคัญคืองบประมาณ ซึ่งคอนขางจะมีอยูอยางจํากัดนั้น การใชงบประมาณ

ท่ีมีอยูอยางจํากัดเพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดนั้นเปนสิ่งที่ทุกหนวยงานตองการเปนอยางยิ่ง และ

การที่ไดทราบถึงลักษณะของสิ่งที่ตองการพัฒนานั้นวามีคุณลักษณะอยางไร มีความคลายหรือมี

ความแตกตางกันอยางไรในแตละพื้นที่ จึงจําเปนที่จะตองมีการจัดกลุมโรงเรียนที่มีความคลายกัน

อยูกลุมเดียวกัน และโรงเรียนที่มีความแตกตางกันอยูกลุมตางกัน ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถพัฒนา

โรงเรียนหรือกลุมโรงเรียนดังกลาวไปพรอมๆกันและตรงกับความตองการของแตละกลุมโรงเรียน

มากที่สุด ซึ่งจะเปนการลดทั้งระยะเวลา ลดงบประมาณ และสามารถพัฒนาไดตรงกับความตองการ

ของโรงเรียน โดยที่จะคํานึงถึงความแตกตางของแตละกลุมโรงเรียนดวย  

งานวิจัยครั้งนี้จึงไดดําเนินการจัดกลุมและคนหาคุณลักษณะของกลุมโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษาที่เปดสอนทั้งในระดับปฐมวัยและประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยใชขอมูลผลการประเมินภายนอกรอบสองจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินผลการศึกษา (สมศ.) เพื่อนําผลที่ไดใชในการวางแผนแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นใน

กลุมของโรงเรียนที่ประสบปญหาที่แตกตางกันแตละกลุมตอไป 

 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหการจัดกลุมโรงเรียนตามผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอก รอบสอง : ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานซึ่งมีวัตถุประสงคดังนี้  

เพื่อจัดกลุมและคนหาคุณลักษณะของกลุมโรงเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนใน

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไดรับการประเมินภายนอกรอบสองจาก

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาแลว 
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1.3  ขอบเขตของการวิจัย 

 

1.3.1  ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ โรงเรียนที่เปดสอนทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ที่

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 23,377 โรงเรียน 
 

 1.3.2  ตัวแปร  
ตัวแปรที่ใชในการจําแนกกลุม คือมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกใน

ระดับปฐมวัย 14 มาตรฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 มาตรฐาน ทั้งสองระดับใชมาตรฐาน

เหมือนกันแตอาจมีตัวบงชี้ท่ีตางกัน โดยเปนผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองที่ไดจาก

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ของโรงเรียนซึ่งเปดสอนทั้งในระดับปฐมวัยและ

ประถมศึกษา ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก (สํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน),  2549) 

1.3.2.1  ตัวแปรมาตรฐานดานผูเรียน 7 ตัวแปร ประกอบดวย  

1)  มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  

2)  มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  

3)  มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี 

และกีฬา  

4)  มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี

วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน   

5)  มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  

6)  มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการ

เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

7)  มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางานสามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

1.3.2.2  ตัวแปรมาตรฐานดานครู 2 ตัวแปร ประกอบดวย  

1)  มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ 

และมีครูเพียงพอ  

2)  มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน อยางมี

ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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1.3.2.3  ตัวแปรมาตรฐานดานผูบริหาร 5 ตัวแปร ประกอบดวย  

1)  มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหาร

จัดการ  

2)  มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการ

บริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา  

3)  มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย

เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

4)  มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น 

มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 

5)  มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ

ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

 

1.3.3  ขอบเขตดานระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิจัยครั้งนี้ใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดย

วิธีการขอความอนุเคราะหขอมูลจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน)(สมศ.) ซึ่งเปนขอมูลผลการประเมินคุณภาพรอบสอง ระหวางป พ.ศ. 2549-2552 

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

การวิจัยครั้งนี้เปนการจัดกลุมโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ

ภายนอกในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้นับวามีความสําคัญและประโยชนอยางยิ่งทั้งในดานการ

พัฒนาการศึกษา หรือพัฒนาประเทศ โดยสามารถกลาวไดดังนี้  

1  สามารถแบงกลุมโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน โดยใชมาตรฐาน เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนเกณฑ 

และหาคุณลักษณะของแตละกลุม เพื่อนําไปใชในการแกไขปญหา ในการวางแผนและดําเนินการ

พัฒนาโรงเรียนในระดับประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2  สามารถนําขอมูลที่ไดนําไปเผยแพรเพื่อใชประโยชนในการพัฒนา ปรับปรุงแกไข ใน

โรงเรียนที่มีลักษณะใกลเคียงได  
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3  ขอมูลที่ไดสามารถเปนสารสนเทศสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพ

การศึกษา เชน สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  

(สมศ.) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการ เปนตน  

4  สามารถนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาระบบการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาที่ สอนใน

วิชาครุศาสตร ศึกษาศาสตรหรือทางการศึกษา เชน การบริหารการศึกษา การวัดและประเมินผล

การศึกษา หรือการวิจัยทางการศึกษา เปนตน โดยการกําหนดหลักสูตร วิชาเรียนที่ผลการวิจัยพบวา

ควรไดรับการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 2 
 
 

แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 

การวิจัยเรื่องการวิเคราะหการจัดกลุมโรงเรียนตามผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ
สอง: ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน โดยใช
ขอมูล ผลการประเมินภายนอกสอง ระหวาง ป 2549-2552 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของดังนี้ 

2.1 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
2.2 ระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
2.3 แนวคิดและวิธีการดําเนินการ ในการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.4 การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
2.5 มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง: ระดับการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน รอบสอง (พ.ศ. 2549-2552)  
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2544-2549) ประกาศวิสัยทัศนการ

พัฒนาประเทศไทยในอนาคต 20 ปขางหนาวา มีจุดมุงหมายเนนการแกปญหาความยากจนและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของประเทศใหเกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยูดีมีสุข
ของคนไทย” และสรางคานิยมรวมใหคนไทยตระหนักถึงความจําเปน และปรับเปลี่ยนกระบวนการ
คิด ทัศนคติ และกระบวนการทํางาน โดยยึด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญานําทางให 



10 
 

เอื้อตอการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการประเทศแบบใหมที่มุงสูประสิทธิภาพและคุณภาพ   

แลวกาวตามโลกไดอยางรูเทาทัน และไดกําหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงคในอนาคตวาเปน 

สังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) 

1  สังคมคุณภาพ ท่ียึดหลักความสมดุล ความพอดี สามารถสรางคนทุกคนใหเปนคนดีคน

เกง พรอมดวยคุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสํานึกสาธารณะ พ่ึงตนเองได คนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี มีความสุข อยูในสภาพแวดลอมที่ดี มีเมืองและชุมชนนาอยู มีระบบดีมีประสิทธิภาพ ระบบ

เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ มีความเขมแข็งและแขงขันได ไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและสมดุลกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบการเมืองการปกครองโปรงใส เปนประชาธิปไตย 

ตรวจสอบได และมีความเปนธรรมในสังคมไทย 

2  สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ท่ีเปดโอกาสใหคนไทยทุกคนสามารถคิดเปนทําเปน 

มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต รูเทาทันโลก เพื่อพรอมรับกับการ

เปลี่ยนแปลง สามารถสั่งสมทุนทางปญญา รักษา และตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางเหมาะสม 

3  สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกันดํารงไวซึ่งคุณธรรมและคุณคาของเอกลักษณ

สังคมไทยที่พ่ึงพาเกื้อกูลกัน รูรักสามัคคี มีจารีตประเพณีท่ีดีงาม มีความเอื้ออาทร รักภูมิใจในชาติ

และทองถิ่น มีสถาบันครอบครัวที่เขมแข็ง ตลอดจนเครือขายชุมชนทั่วประเทศจากนโยบาย

ระดับชาติสูระดับการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดสังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพดังกลาว รัฐจึงกําหนด

นโยบายขอหนึ่งในแผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ที่เนนการปฏิรูปการเรียนรู

เพื่อพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ โดยเล็งเห็นวาโลกอนาคตเปนโลกของสังคมแหง

ความรูที่เนนคุณภาพของการบริการ แตในปจจุบันคุณภาพของผลผลิต  (คือผูเรียน) จากระบบ

การศึกษายังอยูในระดับที่ไมนาพอใจ เหตุที่เปนเชนนี้เพราะระบบการศึกษาของประเทศไทยยังไม

อยูในฐานะที่จะสรางคนที่มีคุณภาพที่ดี หากประเทศไทยประสงคจะพัฒนาคนใหมีปญญา คิดเปน 

ทําเปน แกปญหาเปน ใหกระบวนการเรียนรูสัมพันธกับวิถีชีวิตจริง เพื่อแกปญหาความยากจน และ

ปญหาอื่น ๆ และอยูไดอยางมีศักดิ์ศรีในสังคมโลก จําเปนตองสรางพื้นฐานดวยการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ดวยเหตุนี้แผนการศึกษาชาติจึงกําหนดเปาหมายที่เจาะจงถึงคุณภาพคนและคุณภาพ

สถานศึกษาวา  

1)  ผูเรียนตองเปนคนเกงที่พัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพเปนคนดี และมีความสุข  

2)  ครูทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3)  ผูบริหารสถานศึกษาและครูทุกคนไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ  

4)  สถานศึกษาทุกแหงมีการประกันคุณภาพการศึกษา 
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จะเห็นไดวา รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมาก เพราะ

การศึกษาเปนการพัฒนาคน และกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดํารงอยูอยางยั่งยืนตอง

อาศัยระบบการประกันคุณภาพเปนกลไกขับเคลื่อน จึงไดตราไวในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไวในหมวดที่ 6 วาดวยมาตรฐานและ

การประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา 47 – 51) โดยที่มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการ

ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก สวนระบบ หลักเกณฑและวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงในสวนที่เกี่ยวกับสถานศึกษา

โดยตรง กําหนดไวในมาตรา 48 วา ใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และใหถือวา การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน

สังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา อีกทั้งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

นอกจากนี้ หากพิจารณาในอีกมุมหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะพบวาอดีตที่ผาน

มา กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเปนผูกําหนดระบบหลักเกณฑ และ

วิธีการใหสถานศึกษาถือปฏิบัติ เชน กําหนดหลักสูตรระดับตาง ๆ ระบบการวัดและการประเมินผล

การเรียน การใหใชหนังสือเรียนตามที่กําหนด เปนตน ดังนั้น สถานศึกษาจึงมีทิศทางการพัฒนาที่

ชัดเจนไปในทางเดียวกัน สวนระดับคุณภาพการศึกษาอาจแตกตางกันไปตามศักยภาพ แตปจจุบันมี

การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปยังสวนภูมิภาคจนถึงระดับสถานศึกษา กลาวคือสถานศึกษา

สามารถจัดทําหลักสูตรเองได โดยคํานึงถึงสภาพความตองการและปญหาของชุมชนนั้น ๆ ดังนั้น 

แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหงจึงแตกตางกันไป หากไมกําหนดเปาหมายการ

พัฒนาที่ชัดเจนไว คุณภาพสถานศึกษาแตละแหงก็จะเกิดความเหลื่อมล้ํากันมากขึ้น ผูปกครองและ

ชุมชนอาจไมม่ันใจวาบุตรหลานของตนจะไดรับโอกาสในการเรียนรูไดเทาเทียมกันหรือไม ดวย

เหตุนี้จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาควบคูกันไป 

โดยสรุปแลวเหตุผลหลักที่จําเปนตองมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ก็คือระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา จะชวยสรางความมั่นใจใหแกผูปกครองและชุมชนวาเมื่อสงบุตรหลาน

เขาเรียนในสถานศึกษาแหงนั้นแลว บุตรหลานของเขาจะไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคและไดรับ

การพัฒนาอยางตอเนื่องตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดขึ้น 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

มาตรา 47 ประกอบดวย 2 ระบบคือ ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ

ภายนอก 

 

  2.1.1   ระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ระบบการประเมินผล และการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือ

โดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ, 2545) 

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบดวยการพัฒนาคุณภาพ การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ จากระบบดังกลาวกระทรวงศึกษาธิการไดจําแนก

ภาระงานใหเห็นชัดวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนภาระงานปกติของสถานศึกษาซึ่งมี

ภาระงานหลัก 8 ประการ ไดแก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549) 

1  การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  

3  การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา 

4  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

5  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

6  การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด  

7  การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 

8  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

อยางไรก็ตาม แมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จะเปนภาระงานปกติของ

สถานศึกษา เพียงแตจัดกระบวนการทํางานใหเปนระบบ และพัฒนาอยางตอเนื่อง ยังมีสถานศึกษา

จํานวนไมนอยที่ปรากฏวามิไดใหความสําคัญ ดวยความเขาใจที่คลาดเคลื่อนวาการประกันคุณภาพ

เปนภาระงานที่เพิ่มขึ้น อีกทั้ง การดําเนินงานในบางเรื่อง เชน การจัดระบบสารสนเทศ การจัดทํา

รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป เปนตน ยังเปนเรื่องที่สถานศึกษาตองมีการพัฒนาอีกมาก 

  

2.1.2  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assurance) หมายถึง การ

ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจาก
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ภายนอกโดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคล หรือหนวยงาน

ภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรอง เพื่อเปนการประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา ประกอบดวย 

1) การตรวจสอบคุณภาพที่ผานกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 

2) การประเมินคุณภาพ 

3) การใหการรับรอง 
 

 
  

 

ภาพที่ 2.1  ระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

แหลงที่มา:  สถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ, 2542 

 

2.1.3  ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

การประกันคุณภาพภายใน เปนการตรวจสอบ การควบคุม การติดตาม ประเมินผลคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดย

หนวยงาน ตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายใน คือ   

มีการวางระบบงานที่มีระบบและกลไกชัดเจน มีการดําเนินงานรวมทั้งมีการพัฒนาฐานขอมูลใน

ดานตางๆ   สวนการประกันคุณภาพภายนอกเปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม 

การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระทําโดยสํานักงานภายนอก
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หรือผูประเมินภายนอก เพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาใหดีย่ิงขึ้นการ

ประกันคุณภาพภายใน จะเนนการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดาน

ตางๆ ของปจจัยนําเขา (Input) และกระบวนการ (Process) สวนการประกันคุณภาพภายนอกจะเนน

การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในดานตางๆ ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ

(Outcome) ดังนั้นการประกันคุณภาพภายในยอมสงผลถึงการประกันคุณภาพภายนอกโดยตรง 

การประเมินคุณภาพภายนอกจะใชตัวบงชี้ตามมาตรฐานตางๆ ในการประเมินผลการ

ดําเนินงานของสถานศึกษา รวมทั้งการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ซึ่งในการประเมินตองคํานึงถึง

ปรัชญา พันธกิจ และลักษณะการเรียนการสอนของแตละสถาบันการศึกษา โดยสถาบันการศึกษา

จะตองมีการจัดทํารายงานประจําป เตรียมเอกสาร ขอมูลในดานตางๆ รวมถึงขอมูลตามตัวบงชี้ และ

รายงานการประเมินตนเองอยางนอย ๓ ปการศึกษา โดยสามารถจัดทําในรูปแบบ CD–ROM หรือ 

E-SAR (Electronic Self Assessment Report) เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอกจากสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือ สมศ. ตอไป 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 2.2   ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

แหลงที่มา: สถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ, 2542 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา มาตรา 49 ไดกําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษาเรียกโดยยอวา “สมศ.” มีฐานะเปนองคการมหาชน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 

117 ตอนที่ 99 ก เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 4 พฤศจิกายน 2543  

วัตถุประสงคของการจัดตั้งสํานักงาน เพื่อพัฒนาเกณฑและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทํา

การประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความ

มุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย

การศึกษาแหงชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545) 

 

2.1.4   ความสําคัญและประโยชนของการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1.4.1  เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถาบันการศึกษาอยางตอเนื่องสูมาตรฐานสากล 

2.1.4.2  การใชทรัพยากรในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.1.4.3  การบริหารจัดการสถาบันการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิผล อันจะทําให

การผลิตผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ การสรางผลงานวิจัย และการใหบริการวิชาการ เกิดประโยชน

สูงสุด และตรงกับความตองการของสังคมและประเทศ 

2.1.4.4  ผูเรียน/นักศึกษา ผูปกครอง ผูจางงาน และสาธารณชนมีขอมูลสําหรับการ
ตัดสินใจที่ถูกตองและเปนระบบ 

2.1.4.5  สถาบันการศึกษา หนวยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาลมีขอมูลที่ถูกตอง

และเปนระบบในการกําหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการศึกษา 

 

2.2  ระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

 

ระบบการศึกษาในแตละประเทศยอมแตกตางกันไป สวนใหญยึดแนวทางมาตรฐาน

เดียวกัน เพื่อประโยชนในการเทียบเคียงระหวางกันได ย่ิงสังคมโลกพัฒนาไปมากเทาใดความ

ใกลชิดที่เกิดขึ้นจากพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโทรคมนาคม ก็ย่ิงทําใหแตละ

ประเทศมีระบบการศึกษาใกลเคียงกันมากเทานั้น ในเรื่องนี้จะกลาวถึงระบบการศึกษาของประเทศ

ไทยเปนสําคัญ ตามสาระตอไปนี้ (ปรัชญา เวสารัชช, 2549) 
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2.2.1   รูปแบบของการจัดการศึกษา 

 รูปแบบการศึกษาที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดนั้นแบงออกเปน 

3 รูปแบบใหญๆ ไดแก การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ง 

ปรัชญา เวสารัชช (2549) ไดอธิบายไวดังนี้ 

1  การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาที่กําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร

ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน

การศึกษาในระบบเชนนี้ หมายถึงการศึกษาที่จัดรูปแบบไวแนนอนเปนเกณฑมาตรฐานเดียวกัน

สวนใหญจัดในโรงเรียน วิทยาลัยมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเรียกอยางอื่น ซึ่งเรารูจัก

คุนเคยกันดีอยูแลว การศึกษาในระบบอาจจัดในชั้นเรียนหรือเปนการศึกษาทางไกลก็ได 

2  การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย 

รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญ

ของการสําเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา

และความตองการของบุคคลแตละกลุมตัวอยางของการศึกษานอกระบบ ไดแก การศึกษานอก

โรงเรียน การฝกอบรมหลักสูตรตางๆ เปนตน 

3  การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาที่ใหผูเรียน ไดเรียนรูดวยตนเองตามความ

สนใจ ศักยภาพความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณสังคม สภาพแวดลอมสื่อ

หรือแหลงความรูอื่นๆการศึกษารูปแบบนี้มีความยืดหยุนสูง เปดโอกาสใหผูสนใจเรียนรูสามารถ

เลือกเนื้อหาที่สนใจเปนประโยชนกับตนได และสามารถใชเวลาที่ปลอดจากภารกิจการงานอื่น

ศึกษาเลาเรียนได จึงเรียกวาเปนการศึกษาตามอัธยาศัย ท้ังนี้รูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัยมี

หลากหลาย เชน การฟงบรรยายพิเศษ การศึกษาจากเอกสาร การเยี่ยมชม การชม การสาธิต การรับ

ฟงรายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน การสืบคนเนื้อหาสาระจากอินเทอรเน็ตหรือ

แหลงเรียนรูตางๆ เปนตน เนื่องจากรัฐมีหนาที่รวมกับชุมชนจัดแหลงเรียนรู ผูบริหารและครูควรเขา

มามีสวนใกลชิดรวมมือกับประชาชนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตดวยรูปแบบวิธีการตาง ๆ 

โดยสรุป ระบบการจัดการศึกษาของประเทศมี 3 รูปแบบใหญๆ ไดแก การศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งมีเปาหมายที่จะสนองความตองการและความ

พรอมที่แตกตางกันของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดการศึกษาอยางทั่วถึง และไดรับประโยชนจากการจัด

การศึกษาอยางสูงสุด ซึ่งนอกจากจะจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการที่หลายหลายของ

ผูเรียนแลว ยังตองมีการแบงระดับการศึกษาเพื่อใหการจัดการศึกษาสามารถพัฒนาผูเรียนไดอยาง

เต็มศักยภาพตามระดับพัฒนาการของผูเรียนในแตละวัย 
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 2.2.2   ระดับการศึกษา 

 การจัดการศึกษาอาจแบงออกไดหลายระดับแลวแตวัตถุประสงคของผูจัด เชน แบง

ออกเปนการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา เปนตน พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 แบงการศึกษาออกเปน 2 ระดับ ไดแก การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

และการศึกษาระดับอุดมศึกษา สําหรับการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบงเปนสองระดับ คือระดับต่ํา

กวาปริญญาและระดับปริญญา (ปรัชญา เวสารัชช, 2549) 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากกฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับและประเภทการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 ไดแบงการศึกษาในระบบที่เปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบงออกเปน 

3 ระดับ คือ การศึกษาระดับกอนประถม การศึกษาระดับประถม การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซึ่ง

ระดับมัธยมแบงไดเปน 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ

มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ประเภทสามัญศึกษา กับประเภท

อาชีวศึกษา ซึ่งการศึกษาระดับกอนอุดมศึกษา การศึกษาคนควาในเรื่องการประเมินคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา ระดับกอนอุดมศึกษานี้ มีขอบเขตตั้งแตการศึกษาของเด็กระดับกอน

ประถมศึกษา อันไดแก ระดับเด็กเล็กและอนุบาล ระดับประถมศึกษา จนถึงการประเมินคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ทั้งมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยม-

ศึกษาตอนปลาย และการอาชีวศึกษาที่มีการจัดขึ้นในระดับมัธยมศึกษา เพื่อรับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (กมล สุดประเสริฐ, 2544) 

1  ระดับกอนประถมศึกษา ไดแกเด็กเล็กประมาณอายุ 3 ขวบถึง 5 ขวบ ปจจุบันมี

ความคิดเห็นวาเด็กระดับนี้เปนเด็กที่อยูในระยะที่ตองไดรับการเอาใจใสอยางดีที่สุด การเรียนการ

สอนในระดับนี้จัดเปนการเตรียมหรือสรางความพรอมและวุฒิภาวะในดานตางๆ ท้ังทางดาน

รางกาย อารมณ สังคม และจิตใจ การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงควรมุงเนนการ

ประเมินโครงการ หรือระบบการอบรมเลี้ยงดูทั้งระบบ คือ ทั้งดานปจจัยเบื้องตน ดานกระบวนการ/

วิธีการตลอดจนดานผลลัพธในการจัดการอบรมเลี้ยงดูใหมีความพรอมและวุฒิภาวะ 

2  ระดับประถมศึกษา ไดแกเด็กที่อายุระหวาง 6 - 11 ขวบหรือ 7 - 12 ปที่เขาเรียน

ตั้งแตชั้นประถมปที่ 1 ถึงชั้นประถมปที่ 6 เด็กระดับประถมศึกษาเปนระดับที่จะตองไดรับการ

สงเสริมใหพัฒนาสติปญญาดานตางๆ ทั้งในทางมิติสัมพันธ กายสัมพันธ ดนตรี ภาษา การคิด

คํานวณ การปรับเขาสังคมและทางการรูตนและปรับตนเอง การประเมินคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาโครงการพัฒนานักเรียนในดานตางๆ แลว ยังตองมุงเนนการประเมินทักษะของการ

สื่อสารดานตางๆ ไดแก การอาน การเขียน ทักษะการคิดเลข และการคิดวิเคราะหวิจารณ 



18 
 

3  ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ไดแกเด็กอายุระหวาง 12 - 17 ปซึ่งกําลังยางเขา

สูวัยรุนจนถึงวัยรุนที่ตองการอยากรูอยากเห็นและเผชิญตอความเสี่ยงตางๆ สนใจในการเขาสูโลก

อาชีพและการทํางาน และรายละเอียดในวิชาเฉพาะตางๆ มากขึ้น การประเมินคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาระดับนี้อาจมุงสูการประเมินความถนัดและความสามารถในการปฏิบัติงานดาน

ตางๆ ของนักเรียนมากยิ่งขึ้น 

  
 2.2.3   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษา 

การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนการเตรียมความพรอมสําหรับบุคคล เพื่อการดํารงชีวิตไดอยางมี

คุณภาพในสังคม แตอาจไมเพียงพอในการประกอบอาชีพ ยกเวนอาชีพที่ไดรับการอบรมฝกฝนมา

จากครอบครัว หรือจากสภาพแวดลอมวัยเยาว การศึกษาระดับนี้ถือเปนเงื่อนไขจําเปนที่รัฐตองดูแล

จัดหาให หรือสงเสริมใหเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือประชาชนรวมจัดใหมีขึ้น และ

ถือวาประชาชนทุกคนควรตองผานการศึกษาระดับพื้นฐานหากมองสภาพตามความเปนจริง 

ประชาชนยังไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมครบถวน รัฐก็ตองกําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับเปน

ขั้นต่ําไวกอน สําหรับประเทศไทยไดกําหนดการศึกษาภาคบังคับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไวเกาป 

ซึ่งรัฐตองกํากับดูแลใหเกิดผลใหไดมากที่สุด หลังจากนั้นก็ควรยกระดับการศึกษาภาคบังคับให

สูงขึ้นในโอกาสตอไปใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดวาประกอบดวย การศึกษาไมนอยกวาสิบสองปกอนระดับอุดมศึกษา

การ แบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(มาตรา 16) ตามมาตรา 18 กําหนดใหการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานใหจัดใน

สถานศึกษา คําวา สถานศึกษานั้นมีความหมาย 3 ประการ ซึ่ง ปรัชญา เวสารัชช (2549) ไดอธิบาย

ไวดังนี้ 

1  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็ก

กอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออยางอื่น 

 2  โรงเรียน ไดแก โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบัน

พุทธศาสนาหรือศาสนาอื่น 

 3  ศูนยการเรียน ไดแก สถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล  

ครอบครัวชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน

ศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห และสถาบันทาง

สังคมอื่นเปนผูจัดการจัดการสถานศึกษานั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
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กําหนดใหมีคณะกรรมการและผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบโดยแตละโรงเรียนตองมี

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 

กรรมการประกอบดวย ผูแทนผูปกครองผูแทนครูผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ (มาตรา 40) โดยผูบริหารสถานศึกษาเปน

กรรมการและเลขานุการสําหรับโรงเรียนเอกชนซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

กําหนดใหเปนนิติบุคคลก็ตองมีคณะกรรมการบริหารดวยเชนกัน ประกอบดวยผูบริหาร

สถานศึกษาเอกชน ผูรับใบอนุญาต ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนครู ผูแทนศิษยเกา 

และผูทรงคุณวุฒิการจัดการสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการและผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบนั้น 

โดยทั่วไปผูอํานวยการสถานศึกษา จะทําหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการ สิ่งที่ตองทําความ

เขาใจรวมกันคือ การแยกบทบาทระหวางคณะกรรมการกับผูบริหาร คณะกรรมการมีสวนรวม

ตัดสินใจกําหนดนโยบายทิศทาง ใหความเห็นชอบการตัดสินใจสําคัญของสถานศึกษา และกํากับ

ใหผูบริหารปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑหรือระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของสถานศึกษา แต

ผูบริหารมีหนาที่บริหารและตองรับผิดชอบในการตัดสินใจดําเนินการของตน ความรับผิดชอบนี้ไม

อาจปดเลี่ยงไปใหคณะกรรมการ (ปรัชญา เวสารัชช, 2549) 

 

2.3  แนวคิดและวิธีการดําเนินการ ในการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตาม

ภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนการสรางความ

ม่ันใจใหผูรับบริการโดยตรง ไดแก ผูเรียนและผูปกครอง และบริการทางออม ไดแก สถาน

ประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวมวาการดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ 

และทําใหผูเรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด การ

ประกันคุณภาพมีแนวคิดอยูบนพื้นฐานของการ “ปองกัน” ไมใหเกิดการทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพ

และผลผลิตไมมีคุณภาพในการดําเนินการเพื่อใหมีการประกันคุณภาพ การศึกษาตามความหมาย

ขางตน ควรมีการศึกษาขั้นตอนการดําเนินงานตามแนวคิดหลักตอไปนี้ (สมศักดิ์  จันทร, 2552) 

 

2.3.1  แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่ไดมีการพัฒนากันอยูในขณะนี้ มีแนวคิดเพื่อ

สงเสริมและเสนอแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยมีการดําเนินงาน 3 ขั้นตอน 

ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549) 
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1  การควบคุมคุณภาพ เปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพและการพัฒนาสถานศึกษา

ใหเขาสูมาตรฐาน 

2  การตรวจสอบคุณภาพเปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไป

ตามมาตรฐานที่กําหนด 

3  การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยหนวยงานที่

กํากับดูแลในเขตพื้นที่ และหนวยงานตนสังกัดในสวนกลาง ซึ่งถึงแมจะเปนบุคคลภายนอก แตก็ยัง

ถือวาเปนการประเมินภายใน เพราะดําเนินการโดยหนวยงานที่อยูในสายการบริหารของ

สถานศึกษา ซึ่งจะดําเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินสถานศึกษาเปนระยะ ๆตามที่กําหนดโดย

หนวยงานตนสังกัด เพื่อใหความชวยเหลือ และสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาการพัฒนาคุณภาพ

อันเปนการเตรียมความพรอมกอนรับการประเมินภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนองคการมหาชน  

 
2.3.2  ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ: ระดับกอนอุดมศึกษา 

ประเทศชาติจะพัฒนาไปอยางมั่นคงถาวรนั้นตองอาศัยกําลังคนในชาติท่ีมีความรู 

ความสามารถ อันเปนผลมาจากการไดรับการศึกษาอบรมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนสําคัญ มี

หลายๆครั้งที่เรามองเห็นวาการศึกษาเปนเพียงดอกผลของการเศรษฐกิจ นั่นก็คือ เราคิดเอาเองวา ถา

บานเมืองมีความเจริญในดานเศรษฐกิจดีขึ้น จะทําใหมีการศึกษาดีขึ้นดวยคือเห็นวาเศรษฐกิจตองดี

กอนแลวการศึกษาจึงจะดีตาม แตแทจริงแลวเราคงตองมองวาการศึกษาเปนไดท้ังสองอยาง คือเปน

ดอกผลจากเศรษฐกิจ ในเวลาเดียวกันมันก็เปนเมล็ดพันธุ ที่ทําใหเศรษฐกิจของชาติเจริญไดดวยดวย

ความตองการ ที่จะใหพลเมืองของชาติมีคุณภาพสังคมจึงเรียกรองใหโรงเรียน และสถานศึกษาซึ่ง

เคยชินตอการจัดการศึกษาแบบเลือกสรรเฉพาะคนเกง ใหหันมาจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพในการพัฒนาคนทุกๆ หมูเหลา ระบบการจัดการศึกษาที่ดําเนินการอยูกําลังไดรับการ

พิจารณาจากสังคมถึงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจนในหลายประเทศ ไดมีการสรางวิสัยทัศน

ทางการศึกษาแลวนําไปสูการปฏิรูปการศึกษาของตน การปฏิรูปการศึกษาของประเทศตางๆเหลานี้ 

ลวนมีเปาหมายไปสูการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษาของตัวผูเรียนใหได

มาตรฐานที่วางไวเปนสําคัญ (กมล สุดประเสริฐ, 2541) 

2.3.2.1  องคประกอบที่สงผลตอการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

โรงเรียนหรือสถานศึกษาภายใตการนําของผูบริหารโรงเรียน ทําหนาที่พัฒนาเด็ก

และผูเรียนใหเปนไปตามจุดมุงหมายและเนื้อหาของหลักสูตรที่ทางการหรือโรงเรียนไดกําหนดไว
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องคประกอบสําคัญของระบบโรงเรียนที่มีผลตอคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สามารถพิจารณา

วิเคราะหในเชิงระบบ (System Analysis) ไดเปนสามสวน คือ (กมล สุดประเสริฐ, 2541) 

1)  ปจจัยเบื้องตน 

ปจจัยเบื้องตนของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ที่สงผลตอคุณภาพของ

การศึกษาซึ่งควรนําเอามาวิเคราะหใหเห็นเปนปญหาในเชิงคําถามของการวิจัย พอสรุปได

ดังตอไปนี้  

(1)  ผูเรียน โรงเรียนหรือสถานศึกษา มีกลุมผูเรียนที่เปนกลุมปกติ

หรือไม หรือเปนกลุมที่มีการคัดเลือกเอาแตผูที่มีประสบการณดีๆ ไปหมดแลวหรืออยางไร พอแม

ผูปกครองของกลุมผูเรียน สนับสนุนและเขามารวมกิจกรรมการเรียนการสอนอยางไรบางหรือไม 

(2)  ครู โรงเรียนหรือสถานศึกษามีกลุมครูที่มีโครงสรางที่ถูกตอง เชน มี

ครูท่ีมีประสบการณในการสอนวิชาตางๆ ครบครัน มีครูฝมืออาชีพและครูชํานาญการที่ทําหนาที่

เปนพี่เลี้ยงแกครูใหม อยางสมดุลหรือไมอยางไร 

(3)  หลักสูตร สื่อ วัสดุอุปกรณ โรงเรียนหรือสถานศึกษามีหลักสูตร สื่อ 

หนังสือวัสดุ อุปกรณการเรียนการสอนเอาไวครบครันหรือไม (หรือวายังตองวิ่งซื้อหาปตอป) 

โรงเรียนหรือสถานศึกษายังปลอยใหขาดศูนยสื่อที่ไมอยูในสภาพเปนโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ดี

หรือไมอยางไร 

(4)  งบประมาณ การเงิน โรงเรียนหรือสถานศึกษามีงบประมาณ การเงิน

ท่ีเพียงพอในการดําเนินงานตลอดปหรือไม งบประมาณคิดเปนรายหัวที่เหมาะสมหรือไม มีการหา

รายไดเพิ่มเติมหรือไมอยางไร 

(5)  การบริหารจัดการการศึกษา โรงเรียนหรือสถานศึกษามีระบบ

บริหารจัดการหรือไมมีคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือไม อยางไร มี

ประชาชนเขามารวมในการบริหารจัดการหรือไม 

2)  องคประกอบดานกระบวนการ 

กระบวนการตางๆ ในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนองคประกอบสําคัญของ

ระบบโรงเรียน ปญหา ในเชิงคําถามวิจัยในกระบวนการเหลานี้จึงเปนเรื่องสําคัญเชนกันซึ่ง กมล 

สุดประเสริฐ (2541) ไดอธิบายรายละเอียดไวดังนี้ 

(1)  วิสัยทัศน โรงเรียนหรือสถานศึกษาและชุมชนโรงเรียนมีการสราง

วิสัยทัศนใหเห็นจุดหมายทิศทางของการทํางานรวมกันของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือไม

อยางไร 
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(2)  ภาระหนาที่ โรงเรียนหรือสถานศึกษามีการกําหนดภาระหนาที่ใน

การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน อาคารสถานที่ บริการนักเรียนใหแกคณะ

ผูปฏิบัติงานหรือไมอยางไร 

(3)  งานสําคัญที่ตองปฏิบัติ โรงเรียนหรือสถานศึกษามีการกําหนดงาน

หลักที่ตองพัฒนา (Key Performance Areas) ในสาขาตางๆ โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนจุดเนน

หรือไมอยางไร 

(4)  เปาหมาย มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนหรือสถานศึกษากําหนด

เปาหมายมาตรฐานการศึกษาจากงานหลักเหลานั้นหรือไมอยางไรมีเปาหมายในดานการเรียนการ

สอนที่ชัดเจนตรงกันหรือไมวาจะใหเด็ก/ผูเรียนมีความเปนเลิศในดานอะไรและดวยวิธีการใด 

(5)  แผนยุทธศาสตร โรงเรียนหรือสถานศึกษามีการกําหนดแผน

ยุทธศาสตรในการบริหารจัดการการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียน และการประเมิน

โครงการตางๆ เพื่อนําไปสูเปาหมายและมาตรฐานที่กําหนด หรือไม อยางไร มีนวัตกรรมใดบางที่มี

ประโยชนตอการเรียนการสอน เชน แผนปรับปรุงโรงเรียน (School Improvement Plan) หรือไม 

(6)  การปฏิบัติงาน โรงเรียนหรือสถานศึกษามีการปฏิบัติงานตามแผน

ยุทธศาสตรอยางไรบาง โรงเรียน/สถานศึกษาใชขอมูลในการบริหารจัดการและพัฒนาการเรียนการ

สอนจากฐานขอมูลนักเรียนหรือไมอยางไร 

(7)  การติดตามประเมินผล โรงเรียนหรือสถานศึกษามีระบบการติดตาม

ประเมินผลหรือไม อยางไร มีการนําเอาผลการเรียนมาวิเคราะหใหรูแจงเห็นจริงบางหรือไมอยางไร 

(8)  การตอบสนองกลับ โรงเรียนหรือสถานศึกษามีการนําเอาผลการ

ติดตามประเมินผลมาจัดทํารายงานใหสาธารณชนไดทราบหรือไมอยางไร และนํามาใชในการ

กําหนดวิสัยทัศน วางเปาหมายการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาใหมบางหรือไม 

3)  องคประกอบดานผลลัพธ 

ผลลัพธหรือผลผลิตที่บังเกิดขึ้นในตัวเด็ก/ผูเรียนในดานตางๆ ที่เกี่ยวกับ

มาตรฐานการศึกษาก็คือ (กมล สุดประเสริฐ, 2541) 

มาตรฐานดานเนื้อหาวิชา โรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน

ได 

มาตรฐานในเนื้อหาวิชาเปนอยางไร มีความเปนเลิศในเนื้อหาวิชาดาน

ใดบาง  

มาตรฐานดานการปฏิบัติงานของนักเรียน โรงเรียนหรือสถานศึกษา

จัดการเรียนการสอนได 
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มาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักเรียนเปนอยางไร ทักษะการอานเปน

อยางไร ทักษะการเขียนเปนอยางไร ทักษะการคิดเลขเปนอยางไร และทักษะการคิดวิเคราะห

วิจารณเปนอยางไร เปนตน 

มาตรฐานดานโอกาสการเขาเรียน โรงเรียนหรือสถานศึกษาจัดใหนักเรียนไดมี

โอกาสในการเขาเรียนสูพหุปญญาดานตางๆ ไดมากนอยเพียงใด หรือวาเนนแคการเรียนภาษาและ

คณิตศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 ระบบการศึกษาที่ตองมีการประเมินในสวนตางๆ  

 

 
ปจจุบันเกือบทุกประเทศในโลกตางยังมอบหมายใหโรงเรียน เปนองคกรที่สําคัญในการ

พัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามเปาหมายและมาตรฐานที่วางไว แมแตประเทศไทยเองก็ไดมอบหมาย

ใหโรงเรียนดําเนินการเรียนการสอนตามแนวทาง หรือจุดมุงหมายของหลักสูตรที่

กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว และไดกําหนดใหโรงเรียนเปนผูประเมินผลการเรียนของนักเรียน

เองโดยยึดหลัก “ผูใดสอนผูนั้นสอบ” (ซึ่งในสมัยกอนนั้นระทรวงศึกษาธิการเปนผูสอบไลปลายป)  

การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

การประเมินภายในและภายนอก 

 
ปจจัยปอน กระบวนการ ผลผลิต 

ครู 

นักเรียน 

หลักสูตร 

สื่อ 

เงิน 

การจัดการ 

การสรางความรู พหุปญญา 

การสอนแบบบูรณาการเปนเรื่อง 

มาตรฐาน 

การคิด 

การทํา 

เจตคติและ 

คุณธรรม 

อาน เขียน คิดคํานวณ คิดวิเคราะห

ทักษะที่จําเปน 
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การที่โรงเรียนและครูทําหนาที่วัดผลประเมินผลเอง นับเปนการกระจายความรับผิดชอบ 

ในการบริหารจัดการดานวิชาการ ซึ่งโรงเรียนจะตองรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานการเรียนการ

สอนของตน แตก็ยังเปนที่นาแคลงใจในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา หากบุคลากรและ

องคประกอบของระบบโรงเรียนเหลานั้นขาดความรับผิดชอบ และไมเกื้อหนุนตอคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาอยางเพียงพอ การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจึงมีความจําเปน ทั้ง

ในดานการประเมินภายในที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาและหนวยงานเจาสังกัดจัดขึ้น เพื่อเปนการ

นําเอาผลการประเมินมาใชปรับปรุงการเรียนการสอนอยางทันทวงที และการประเมินภายนอกที่

หนวยงานการศึกษาที่เกี่ยวของ และเปนอิสระเปนผูจัดขึ้นเพื่อเปนการตรวจสอบและเปรียบเทียบ

กันเพื่อใหเกิดความมั่นใจวารัฐ โรงเรียนหรือสถานศึกษา จัดการศึกษาที่ไดคุณภาพและมีมาตรฐาน

ทัดเทียมกัน  

 2.3.2.2  ผลที่อาจเกิดขึ้นหากขาดการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 กมล สุดประเสริฐ (2541) ไดกลาวถึงปญหาที่จะเกิดขึ้นหากขาดซึ่งการการ

ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วาหากไมมีการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เราจะไมสามารถประกันไดเลยวา การบริหารจัดการในโรงเรียนตางๆ เหลานั้นมีประสิทธิภาพที่

สมบูรณเอื้อตอการเรียนการสอน อันจะนําไปสูคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่พึงพอใจ เปนที่

ยอมรับกันวาทั่วไปวา กระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียน

หรือสถานศึกษานั้นมีความสลับซับซอนที่ตองอาศัยนักวิชาการการศึกษา ผูรู/ภูมิปญญาจากชุมชน

ท้ังภาครัฐและเอกชนเขาชวยเหลือเปนอันมาก การจัดการศึกษาที่ปลอยใหเปนหนาที่ของโรงเรียน

และครูฝายเดียวอาจไมสนองตอบความตองการของชุมชนและประเทศชาติซึ่งการมีสวนรวมของ

ชุมชนทุกระดับมีสวนกระตุนใหการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษา และการเรียนการ

สอนนอกสถานศึกษาไดดําเนินไปอยางตอเนื่อง การติดตามและประเมินผลอยางมีสวนรวมของ

ชุมชน จะชวยใหการทํางานของครูและโรงเรียนไมหลงทิศทางอีกตอไป แตกลับจะชวยสงเสริมให

โรงเรียนหรือสถานศึกษาไดพัฒนาไปตามเปาหมายและทิศทาง ท่ีเกิดจากวิสัยทัศนของชุมชน

เหลานั้น การขาดการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาชี้ใหเห็นความบกพรองในการบริหาร

จัดการการศึกษา ที่ผูบริหารในระดับตางๆ มิไดมุงเนนที่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเทาที่ควร 

สงผลใหกําลังคนของชาติขาดความรูความสามารถที่จะแขงขันในสังคมโลก ขาดความรูท่ีจะ

แสวงหาขอมูลขาวสาร ไมสามารถสื่อสารที่ถูกตองขาดทักษะในการอาน การเขียน การคิดคํานวณ 

การคิดวิเคราะหดวยเหตุและผล อันเปนผลใหประเทศชาติตองตกอยูในสภาวะวิกฤต ทั้งในดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการวิกฤตในดานการศึกษาเอง 
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2.3.3  การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและกลุมบุคคล

หลายกลุมหลายฝายทั้งในสวนกลางและระดับทองถิ่น ไดดําเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อ

การประเมินคุณภาพภายนอก : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีสาระที่สอดคลองกับความมุงหมาย

และหลักการ รวมทั้งแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 และ

ไดรับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีแลวในการประชุมเมื่อ วันที่ 4 มกราคม  2543 และวันที่ 

25 มกราคม 2543 (สถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ, 2543) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐานเพื่อใชเปนกรอบในการประเมินคุณภาพภายนอก และเปนแนวทางใหหนวยงานและ

สถานศึกษามุงพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานตางๆ เพิ่มขึ้นเพื่อใหบรรลุตาม

เปาหมายที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (สถาบันสงเสริมการประเมิน

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ, 2543) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดดําเนินการพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดย

ศึกษาวิเคราะหขอมูลจากเอกสารเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาไทยวิสัยทัศน ความเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลก ลักษณะของสังคมไทยและคนไทยที่พึงประสงค เปาหมายและแนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 

ฉบับที่ 8 รวมทั้งหลักการและจุดมุงหมายตามหลักสูตรของแตละระดับการศึกษา แลวสังเคราะห

จัดทําเปนรางมาตรฐานการศึกษา (สถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

แหงชาติ, 2543) 

หลังจากนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดจัดประชุมระดมความคิดและ

สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลหลายฝายเพื่อปรับปรุงรางมาตรฐานและจัดทําตัวบงชี้ ดังนี้ จัด

ประชุมระดมความคิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2541 โดยเชิญผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของและ

ผูทรงคุณวุฒิประมาณ 60 คนมารวมกันพิจารณาและปรับปรุงรางมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลอง

กับเปาหมายการพัฒนาการศึกษาของชาติ แลวจัดทําตัวบงชี้เชิญผูแทนและนักวิชาการที่รับผิดชอบ

ในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของหนวยงานตางๆ ไดแก กรมวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาติ กรมสามัญศึกษา กรมพลศึกษากรมอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล สภาสถาบันราชภัฏ  กรมการศาสนา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรมการศึกษา

นอกโรงเรียน ทบวงมหาวิทยาลัย  สํานักการศึกษากรุงเทพ-มหานคร สํานักบริหารการศึกษา

ทองถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน และกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน รวมทั้งผูบริหาร
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สถานศึกษาและครูของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูปกครองจํานวนประมาณ 60 

คน มารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2541 เพื่อชวยกันปรับปรุงรางมาตรฐาน

การศึกษาและตัวบงชี้ใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาการศึกษาของชาติและจัดทําตัวบงชี้

จําแนกตามระดับการศึกษา  (สถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ, 

2543) 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดประมวลและสังเคราะหความคิดเห็นของทุก

กลุมทุกฝาย แลวปรับปรุงรางมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ แลวนําไปจัดทําโพล (Poll) กับ

ประชาชนทั่วประเทศ  จํานวน 21,437 คนเพื่อสํารวจความคิดเห็นและจัดลําดับความสําคัญของราง

มาตรฐานและตัวบงชี้  ซึ่งจากผลการสํารวจพบวา ประชาชนมากกวารอยละ 90เห็นดวยกับ

มาตรฐานและตัวบงชี้แตละขอดําเนินการปรับปรุงรางมาตรฐานและตัวบงชี้โดยพิจารณาปรับแก

และตัดตัวบงชี้บางขอออกเพื่อลดความซ้ําซอน แตยังคงไวซึ่งวัตถุประสงคและความตองการของ

ทุกฝายที่เกี่ยวของ เพื่อใหมีความเหมาะสมและนําไปปฏิบัติในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

รางมาตรฐานการศึกษาที่สํานักงานฯ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและกลุมบุคคลหลายกลุมหลาย

ฝายพัฒนาขึ้นนี้มีสาระสอดคลองกับความมุงหมายและหลักการ รวมทั้งแนวการจัดการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เปนสําคัญโดยมีทั้งหมด 27 มาตรฐาน 91 ตัวบงชี้ แบง

ออกเปน 3 ดาน คือมาตรฐานดานผูเรียน มาตรฐานดานกระบวนการ และมาตรฐานดานปจจัย  

หลังจากนั้น ไดนําเสนอรางมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก :ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ท้ัง 27มาตรฐาน และมาตรฐานที่พิจารณาคัดเลือกเพื่อเปนมาตรฐานสําหรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกในรอบแรก 17 มาตรฐาน ตอคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติในการประชุมครั้งที่ 

3/2542 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2542 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่เสนอ โดยให

คัดเลือกมาตรฐานที่มีความสําคัญเปนมาตรฐานหลักและใหเนนมาตรฐานดานกระบวนการ สําหรับ

การประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก แลวใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดจัดลําดับความสําคัญของรางมาตรฐาน

การศึกษา โดยพิจารณาทั้งในประเด็นที่เปนมาตรฐานที่มีความสําคัญ และเปนมาตรฐานหลักที่

สะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของมาตรฐานอื่นรวมทั้งสามารถประเมินผลไดอยางชัดเจนและมี

ประสิทธิภาพ แลวสรุปเปนมาตรฐานการศึกษาเพื่อใชในการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก 

สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10  มาตรฐาน 42 ตัวบงชี้ โดยไดมีการนําตัวบงชี้บางขอของมาตรฐาน

ท่ีตัดออก มาเพิ่มไวในบางมาตรฐานเพื่อใหมีความครอบคลุม แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ

พิจารณาในคราวประชุมเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2543 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการราง

มาตรฐานการศึกษาทั้ง 27 มาตรฐาน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรก 10 

มาตรฐาน และใหกระทรวงศึกษาธิการปรึกษาหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในทางปฏิบัติ 

 จากการปรึกษาหารือระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ  ไดขอใหเพิ่มมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบ

แรกอีก 4 มาตรฐาน เปน 14 มาตรฐาน และเสนอใหมีการปรับตัวบงชี้บางตัวใหสอดคลองกับ

มาตรฐาน โดยนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีทราบในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2543 ซึ่ง

มาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการขอเพิ่มเติม ไดแก (สถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ, 2543) 

 ซึ่งมาตรฐานการศึกษาฉบับนี้ เปนมาตรฐานที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการ ซึ่ง

สํานักงานฯ จะไดประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงตัวบงชี้ใหมีความชัดเจนและ

สอดคลองในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้นตอไป  

 

2.4  การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

       การศึกษา  (องคการมหาชน) (สมศ.) 

 

2.4.1  แนวคิดและหลักการของการประเมินคุณภาพภายนอก 

 การประเมินคุณภาพภายนอก คือ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยผูประเมินภายนอกที่ไดรับการ

รับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยผูประเมินภายนอกที่

ไดรับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

หรือ สมศ. เพื่อมุงใหมีคุณภาพดีย่ิงขึ้น ผูประเมินภายนอกมีความเปนอิสระ และเปนกลาง ไมมี

ผลประโยชนขัดแยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกจะนําไปสูการเขาถึงคุณภาพการศึกษาดวย

ความเปนกลาง เพื่อสรางสรรคพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางแทจริง (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543ข) 

การประเมินภายนอกของ สมศ. เปนการประเมินโดยใชรูปแบบ "กัลยาณมิตรประเมิน"   

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

1  เพื่อตรวจสอบ ยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมิน

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 

2  เพื่อใหไดขอมูลซึ่งชวยสะทอนใหเห็นจุดเดน - จุดดอยของสถานศึกษา เงื่อนไขของ

ความสําเร็จ  และสาเหตุของปญหา 
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3  เพื่อชวยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา

และหนวยงานตนสังกัด 

4  เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอยาง

ตอเนื่อง 

5  เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตอ

หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

 

 2.4.2  ความสําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก 

การประเมินคุณภาพภายนอก   มีความสําคัญและมีความหมายตอสถานศึกษาหนวยงานที่

เกี่ยวของและสาธารณชน  ดังตอไปนี้ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน), 2550) 

ประการที่ 1 เปนการสงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาเขาสูเกณฑมาตรฐานและพัฒนาตนเอง 

ใหเต็มศักยภาพอยางตอเนื่อง 

ประการที่ 2 เพิ่มความมั่นใจและคุมครองประโยชนใหผูรับบริการทางการศึกษาวา

สถานศึกษาไดจัดการศึกษามุงสูคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่เนนใหผูเรียนเปนคนดี มี

ความสามารถ และมีความสุขเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 

ประการที่ 3 สถานศึกษาและหนวยงานที่กํากับดูแล เชน คณะกรรมการสถานศึกษา 

หนวยงานตนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของและชุมชนทองถิ่นมี

ขอมูลที่จะชวยตัดสินใจในการวางแผนและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ใหเปนไปในทิศทางที่ตองการและบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 

ประการที่ 4 หนวยงานที่เกี่ยวของในระดับนโยบายมีขอมูลสําคัญในภาพรวมเกี่ยวกับ

คุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัด เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนด

แนวนโยบายทางการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

  

2.4.3  กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 การดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการดําเนินการโดย

หนวยงานที่รับผิดชอบในการประเมินภายนอกซึ่งอาจเปนนิติบุคคล คณะบุคคลหรือ

สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งสมศ. 

ไดเริ่มกระบวนการคัดเลือกผูประเมินภายนอกโดยวิธีการจัดใหมีการฝกอบรมผูประเมินภายนอก 

2.4.3.1  ผูประเมินภายนอก 
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1)  ประเภทของผูประเมินภายนอก โดยผูประเมินภายนอกในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 3 ประเภทดวยกันคือ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน), 2549) 

ประเภทที่ 1 นิติบุคคล กระบวนการในการคัดเลือกผูประเมินภายนอก

ประเภทที่ 1 สมศ. มีคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาคุณสมบัติในเบื้องตน แลวดําเนินการสอบคัดเลือก

เขารับการฝกอบรม ผูที่จะผานการอบรมและไดรับการรับรองจาก สมศ.  

 ประเภทที่ 2 คณะบุคคล อยูในระหวางการพิจารณาระบบ คุณสมบัติ และ

เกณฑในการคัดเลือก 

ประเภทที่ 3 สถาบันอุดมศึกษา ผูประเมินที่มาจากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเปน

ผูทรงคุณวุฒจากคณะครุศาสตร /ศึกษาศาสตร ทั่วประเทศ ทั้งนี้ ตองผานการอบรม และไดรับการ

รับรองเปนผูประเมินภายนอกจาก สมศ.  ทั้งนี้การดําเนินการคัดเลือกผูประเมินภายนอกทั้ง 3 

ประเภทดังกลาว ยังไมเพียงพอตอการรับรองการประเมินภายนอก ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองมี

ความรูความสามารถทางดานการประกันคุณภาพ การวิจัยการวัดและการประเมินผล รวมไปถึงการ

พัฒนาตัวบงชี้ และความรูทางดานการศึกษาในปจจุบัน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษาจึงเห็นควรใหมีการรับรองผูประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เรียน

จบหลักสูตรตามขอกําหนดของสํานักงาน(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา(องคการมหาชน), 2546) 

2)  บทบาทและหนาที่ของผูประเมินภายนอก 

ในการประเมินคุณภาพภายนอก ผูประเมินภายนอกจะตองปฏิบัติงานอยาง

มืออาชีพโดยยึดถือบทบาทในลักษณะ “เพื่อนรวมวิชาชีพ” และเปน “กัลยาณมิตร” กับสถานศึกษา

และชุมชนที่ตางฝายตางเรียนรูจากกันและกัน หนาที่สําคัญของคณะผูประเมินภายนอก มีดังนี้ 

(1)  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา สรางความเขาใจและเจตคติที่ถูกตองเกี่ยวกับ

การประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพใหกับบุคลากรของสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ 

(2)  รวบรวมขอมูลและตรวจสอบหลักฐานขอมูลเพื่อยืนยันสภาพความ

เปนจริงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่สถานศึกษาไดรายงานไวในรายงานการประเมิน

ตนเอง และตามหลักฐานที่สะทอนสภาพความเปนจริงที่ไมไดอยูในรายงานการประเมินตนเอง 

(3)  ตรวจสอบกระบวนการและวิธีการที่สถานศึกษาใชในการไดมาซึ่ง

ขอมูลรวมทั้งหลักฐานที่ระบุในรายงานการประเมินตนเองมีความเหมาะสม ครอบคลุม และ

นาเชื่อถือเพียงใด 
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(4)  ตรวจสอบผลการพัฒนาเทียบเคียงกับเปาหมาย/แผนพัฒนาของ

สถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาที่ สมศ. กําหนดเพื่อการประเมินภายนอก รวมทั้งตรวจสอบ

เปาหมาย/แผนพัฒนาที่สถานศึกษาจะดําเนินการตอไป  เพื่อดูความสอดคลองกับผลการประเมิน 

(5) ประมวล วิเคราะหขอมูล และประเมินคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานประเมินภายนอก พรอมทั้งใหขอเสนอแนะแกสถานศึกษา เพื่อนําไปสูการพัฒนาการจัด

การศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

(6)  รายงานผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตอสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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ภาพที่ 2.4  กระบวนการการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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2.4.4   วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 สมศ. ใชวิธีการประเมินภายนอกที่เรียกวา “การประเมินเพื่อยืนยันสภาพจริง” หรือ 

Conformity Assessment ซึ่งมีขั้นตอนในการประเมินตามสภาพจริง นับตั้งแตกอนการตรวจเยี่ยม 

ระหวางการตรวจเยี่ยม และหลังการตรวจเยี่ยม โดยมีรายละเอียดดังนี้ (สํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2549) 

2.4.4.1  กอนการตรวจเยี่ยม 

                     กอนที่จะมีการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ตองมีการแจงความจํานงเพื่อขอรับการประเมิน

ภายนอก โดยสถานศึกษาที่จัดทํารายงานการประเมินตนเองแลว สามารถจัดสงรายงานการประเมิน

ตนเองไปยังหนวยงานตนสังกัด และสําเนาสง สมศ. จํานวน 2 ชุด เพื่อแจงความจํานงขอรับการ

ประเมินภายนอกจากสมศ. ไดทันที  หลังจากนั้น สมศ. จะจัดสรรสถานศึกษาใหหนวยประเมิน

ภายนอก เพื่อจัดเตรียมคณะผูประเมินภายนอกที่ไดรับการรับรอง จากนั้น ทีผูประเมินภายนอกทํา

การรวบรวมและศึกษาวิเคราะหขอมูลจากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อกําหนด

ของเขตการประเมินกําหนดประเด็นและรายการขอมูลที่ตองการจะตรวจสอบ วาตองการขอมูลจาก

แหลงใด และกําหนดวิธีการรวบรวมขอมูล แลวจึงวางแผนการตรวจเยี่ยมและแผนการประเมิน

สถานศึกษากําหนดตารางการปฏิบัติงาน และมอบหมายภาระงานในทีมผูประเมินหลังจากนั้น จึง

นัดวันตรวจเยี่ยมกับสถานศึกษา โดยทีมผูประเมินภายนอกจะแจงกําหนดวันตรวจเยี่ยม และรายชื่อ

ผูประเมินภายนอกตอ สมศ. ซึ่ง สมศ. จะแจงรายละเอียดดังกลาวใหสถาบันทราบอยางนอย

ลวงหนา 2 สัปดาห 

2.4.4.2  ระหวางการตรวจเยี่ยม 

กระบวนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจะใชเวลา 3 วัน โดยในวันแรก (ชวงเชา) ทีมผู

ประเมินจะชี้แจงหลักการและวิธีการในการประเมินภายนอกแกครูและผูบริหารสถานศึกษา 

กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ ใหเกิดความเขาใจถึงวัตถุประสงค หลักการและ

วิธีการของการประเมินภายนอกรวมกัน และแจงใหทราบเกี่ยวกับแผนและตารางการปฏิบัติงาน

ของคณะผูประเมินภายนอก 

ผูประเมินภายนอกจะเก็บขอมูลโดยการสังเกต สัมภาษณนักเรียน ผูสอน ผูบริหาร

กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ และการศึกษาเอกสารหลักฐานตามที่

สถานศึกษาทําขึ้นในการปฏิบัติงานจริง เมื่อไดขอมูลครบถวน จ้ึงวิเคราะหสรุปรายงานผลการ

ประเมิน และรายงานใหสถานศึกษารับทราบดวยวาจา พรอมทั้งใหคําแนะนําและขอเสนอแนะเพื่อ

ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพแกสถานศึกษา โดยเปดโอกาสใหสถานศึกษาไดแสดงความคิดเห็น 
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และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลได (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน), 2550) 

 2.4.4.3  หลังการตรวจเยี่ยม 

หลังจากที่ไดประเมินสถานศึกษาแลว ทีมผูประเมินภายนอกจะรวมกันเขียนรายงาน

การประเมินสถานศึกษา แลวสงสถานศึกษาเพื่อตรวจสอบทักทวง จากนั้นผูประเมินภายนอก

พิจารณาขอทักทวง ของสถานศึกษาและสงรายงานตอ สมศ. เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณารับรอง

รายงานผลการประเมิน และจึงจะจัดสงรายงานใหกับสถานศึกษาและเผยแพรผลการประเมินตอ

สาธารณชน 

ซึ่งขั้นตอนในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ท้ัง 3 ขั้นตอนดังที่กลามาขางตนสามารถ

สรุปเปนแผนภาพไดดังนี้ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ

มหาชน), 2550) 
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ภาพที่ 2.5   ขั้นตอนในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ทั้ง 3 ขั้นตอน 
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2.4.5 วิธีการและเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่

สอง (พ.ศ.2549-2552) 

ตามมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 2545 

กําหนดให สมศ. ตองจัดทําขอเสนอแนะตอตนสังกัดในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของ

สถานศึกษาไมไดมาตรฐานที่กําหนด คณะกรรมการพัฒนาระบบกรประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน จึงไดพิจารณาวิธีการและเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ป 

2549-2552 เพื่อการจําแนกผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวาไดมาตรฐานหรือไม โดยไดรับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสมศ. ในการประชุมครั้งที่ 13/2548 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 โดย

ใหพิจารณาเกณฑตอไปนี้ 

การประเมินอิงเกณฑใหพิจารณาตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาที่ สมศ. 

กําหนด โดยจะมีการสรุปผลการประเมินทั้งในระดับตัวบงชี้และระดับมาตรฐาน 

1)  การประเมินในระดับตัวบงชี้ ใหพิจารณาจากรอยละเฉลี่ยตามเกณฑพิจารณาใน

แตละตัวบงชี้ เปน 4 ระดับ คือ 

รอยละเฉลี่ยตามเกณฑพิจารณาต่ํากวารอยละ 50 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง 

รอยละคาเฉลี่ยตามเกณฑพิจารณาระหวาง รอยละ 50-74 ระดับคุณภาพ    พอใช 

รอยละเฉลี่ยตามเกณฑพิจารณาระหวาง รอยละ 75-89 ระดับคุณภาพดี 

รอยละเฉลี่ยตามเกณฑพิจารณาตั้งแต รอยละ 90 ขึ้นไป ระดับคุณภาพดีมาก 

2)  การประเมินในระดับมาตรฐาน ใหพิจารณาจากคาเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบงชี้ 

ในแตละมาตรฐานเปน 4 ระดับ คือ 

คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบงชี้ ต่ํากวาหรือเทากับ 1.74 ระดับคุณภาพปรับปรุง 

คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบงชี้ ระหวาง 1.75-2.74 ระดับคุณภาพพอใช  

คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบงชี้ ระหวาง 2.74-3.49 ระดับคุณภาพดี 

คาเฉลี่ยของระดับคุณภาพตัวบงชี้ ระหวาง 3.50-4.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

ในการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของสถนศึกษาตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 

สมศ. สถานศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(1)  สถานศึกษามีคาเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพภายนอกไมต่ํากวาระดับดี  ≥  2.75 

ในระบบ 4 คะแนน 

(2)  สถานศึกษามีคาเฉลี่ยของผลประเมินในระดับดีขึ้นไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของ

มาตรฐานที่ประเมิน กลาวคือ ไดระดับดีขึ้นไป ไมต่ํากวา 11 มาตรฐานใน 14 มาตรฐาน 
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(3)  สถานศึกษาไมมีผลประเมินคุณภาพภายนอกของมาตรฐานอยูในระดับ

ปรับปรุง โดยนับเฉพาะมาตรฐานที่ไดระดับปรับปรุงทั้งแบบอิงเกณฑและอิงสถานศึกษา 

 

2.5  มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง: ระดับการศึกษาขั้น 

       พื้นฐาน รอบสอง (พ.ศ. 2549-2552)  

 

2.5.1  มาตรฐานดานผูเรียน  

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกดานผูเรียนมี 7 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี  

มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา    

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี

วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน  

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร    

มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  

มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ

ผูอื่นได และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต  

  

 2.5. 2   มาตรฐานดานครู  

 มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกดานครูมี 2 มาตรฐาน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีครู

เพียงพอ 

มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

และเนนผูเรียนเปนสําคัญ   

 

 2.5.3   มาตรฐานดานผูบริหาร  

 มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกดานผูบริหารมี 5 มาตรฐาน ดังนี้  

มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ    
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มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง และการบริหารงาน อยางเปน

ระบบ ครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา    

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญ  

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตร ท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการ

เรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู    

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการ

พัฒนาการศึกษา  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ

สองระยะ 4  ป (พ.ศ.2549 – 2552)  

ตามที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) 

ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสอง มาเปน

ระยะเวลา 4 ป แลว ตั้งแต พ.ศ.2549 – 2552 ซึ่งมีสถานศึกษาที่ไดรับการประเมินแลวทั้งสิ้น กวา 

29,000 แหง สรุปผลดังนี้ 

1  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีสถานศึกษาที่รับการประเมินภายนอก

รอบสอง จํานวน 26,369 แหง จําแนกสถานศึกษาตามสังกัด คือ 1) สังกัดสํานักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร จํานวน 430  แหง 2) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จํานวน 

2,000 แหง 3) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23,468 แหง 4) สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา(โรงเรียนสาธิต) จํานวน 21 แหง 5)สังกัดกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น(เทศบาล) จํานวน 450 แหง ผลการประเมินดังนี้ 

1)  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต) ไดรับการรับรองมากที่สุด จํานวน 20 แหงจาก 21 แหง คิดเปนรอยละ 

95.24 

2)  สถานศึกษาที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจํานวน 4,831 แหง 

สวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยูนอกเมือง สวนใหญสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

3)  มาตรฐานที่ตองไดรับการพัฒนาในดานคุณภาพผูเรียนไดแก ความสามารถ

ในการคิด การใฝรูใฝเรียน ดานผูบริหารไดแก การพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน การบริหาร

จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในดานครูผูสอน ไดแก ความสามารถของครูผูสอน

ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญเชนเดียวกัน 
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2  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาประถมศึกษาและ/หรือมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาที่

รับการประเมินภายนอกรอบสองแลว จํานวน 28,938  แหง จําแนกสถานศึกษาตามสังกัด คือ 1) 

สังกัดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร จํานวน 435 แหง 2) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน จํานวน 1,503 แหง  3) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 26,490 

แหง 4) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรียนสาธิต) จํานวน 29 แหง 5)สังกัดกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น (เทศบาล) จํานวน 481แหง สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 

1)  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาประถมศึกษาและ/หรือมัธยมศึกษา ในสังกัด

สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ไดรับการรับรองมากที่สุด 

2)  สถานศึกษาที่ไมไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจํานวน 5,232 แหง 

สวนใหญเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยูนอกเมือง สวนใหญสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาเพียงอยางเดียว พบวา 

สถานศึกษาที่ไมไดรับการรับรองสวนใหญสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มี

จํานวน 23 แหง จากที่ไดรับการประเมิน 66 แหง คิดเปนรอยละ 34.85 ซึ่งตางจากสถานศึกษาที่จัด

การศึกษามัธยมศึกษาเพียงอยางเดียวในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไมได

รับการรับรอง จํานวน 321 แหง จากที่ไดรับการประเมิน 2.344 แหง คิดเปนรอยละ 13.69 

3)  มาตรฐานที่ตองไดรับการพัฒนาในดานคุณภาพผูเรียน ไดแก ความสามารถ 

ในการคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน ผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร การใฝรูใฝเรียน รักการเรียนรูและ

เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  ดานผูบริหาร ไดแก การพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน การ

บริหารจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในดานครูผูสอน ไดแก ความสามารถของ

ครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญเชนเดียวกัน 

จากผลการประเมินระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน รอบสองที่ผานมา พบวา 

สถานศึกษาสวนใหญที่ไมไดมาตรฐานเปนสถานศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยูนอกเมืองดังนั้นรัฐบาลควร

เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยางบูรณาการในทุกระดับการศึกษาโดยใชพื้นที่และ

โรงเรียนเปนฐาน ในการบูรณาการทุกมิติ และยึดเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษาเปนหลักในการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนที่ต่ํากวามาตรฐาน โดย

การสงเสริมการแกปญหาคุณภาพการศึกษาในระดับพื้นที่ทองถิ่นเชน การจัดโครงการหนึ่งตําบล

หนึ่งโรงเรียน รัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณดานครู สื่อ และเทคโนโลยีรวมทั้งการหา

แนวทางความรวมมือจากสังกัดอื่นๆในการเขามาพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ชัดเจนดวย รวมทั้งการ

ดําเนินการถายโอนสถานศึกษาใหกับทองถิ่นและการกระจายอํานาจสูสถานศึกษาที่มีความพรอม

เปนนิติบุคคลซึ่งจะตองดําเนินการอยางจริงจัง 
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2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

วิรุฬห แสงงาม (2543) ไดทําการศึกษาเรื่อง การประกันคุณภาพเพื่อรับรองมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดปตตานี พบวา ปจจัยที่มีผลตอการ

พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดปตตานี คือ ผูบริหารโรงเรียน 

บุคลากร นักเรียน สื่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ และปจจัยที่

สงผลกระทบ หรือเปนปญหาในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดปตตานี คือ การเปลี่ยนบุคลากรของโรงเรียน สภาพการจัดการเรียน

การอสอนที่ไมสอนคลองกับธรรมนูญโรงเรียน ทักษะในการตรวจสอบและประเมินตนเอง ระบบ

การตรวจสอบ การมีสวนรวมในการดําเนินงาน และความรูความเขาใจในแนวทางการประกัน

คุณภาพ 

ฉัตรชัย ตะปนตา (2544) ไดศึกษาเรื่อง การเตรียมโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 6 จากการศึกษา พบวา

ระดับการดําเนินงานการเตรียมโรงเรียนเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตการศึกษา 6 ทั้ง 6 ดาน คือ    

 1)  การศึกษาและการเตรียมการ  

 2)  การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  

 3)  การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

 4)  การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

 5)  การพัฒนาและปรับปรุง  

 6)  การเตรียมรับการประเมินจากหนวยงานที่กําหนด  

  สวนใหญมีการดําเนินงานอยูในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานจําแนก

ตามขนาดของโรงเรียน พบวา โรงเรียนขนาดเล็กมีการดําเนินงานอยูในระดับปานกลางและ

โรงเรียนขนาดใหญมาการดําเนินงานอยูในระดับมาก 

ศรีวัฒนา ธีระเผาพงษ (2544) ไดทําการศึกษาเรื่องปญหาและความตองการการสนับสนุน

จากหนวยงานภาครัฐในการนําโรงเรียนไปสูการประกันคุณภาพการศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณี

โรงเรียนเอกชนที่เปดสอนระดับประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี จากการศึกษาพบวา 

1  ปญหาและความตองการการสนับสนุนในการนําโรงเรียนไปสูการประกันคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชน   
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1)  ดานปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียน พบวา ในภาพรวมมีระดับปญหาและความ

ตองการไมแตกตางกัน โดยมีปญหาและความตองการอยูในระดับปานกลางและเมื่อแยกเปน

ประเด็นยอยๆ จะพบวามีความแตกตางกันในประเด็นยอยๆ เหลานี้ คือความชัดเจนดานการ

เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเปาหมายของโรงเรียนกับเปาหมายจัดการศึกษาของประเทศและการ

แปลงแนวคิดและอุดมการณทางปรัชญาของโรงเรียนสูการปฏิบัติจริง โดยมีระดับความตองการสูง

กวาระดับปญหาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2)  ดานหลักสูตรการเรียนการสอนในภาพรวม พบวา ไมมีความแตกตางกันระหวาง

ความตองการและระดับปญหาและเมื่อแยกเปนประเด็นยอย ๆ พบวา มีความแตกตางกันในประเด็น

ยอยๆ 7 ขอ ใน 10 ขอ โดยพบวารายขอที่ปญหาและความตองการไมแตกตางกัน ไดแกความเขาใจ

กระบวนการเรียนการสอนมุงพัฒนาการคิดของผูเรียนและความรู ความเขาใจ และความสามารถใน

การจัดทําแฟม (Portfolio) ของนักเรียนใหเปนไปในทิศทางที่ถูกตองตามแนวคิดการปฏิรูป

การศึกษา โดยทั้งหมดมีความตองการและระดับปญหาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3)  ดานบุคลากรในภาพรวมพบวา มีความแตกตางกันระหวางความตองการและระดับ

ปญหาในการนําโรงเรียนไปสูการประกันคุณภาพการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และเมื่อแยกประเด็นยอยๆ พบวา มีความแตกตางกันประเด็นยอยๆ เหลานี้ คือ ความรูความเขาใจ

ของบุคลากรครูตอการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และการ

สรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรครู ในการสนับสนุนใหศึกษาตอการจัดฝกอบรมเพื่อพัฒนา

ตนเอง โดยทั้งหมดมีความตองการสูงกวาระดับปญหาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

4)  ดานทรัพยากรการเรียนการสอนในภาพรวม พบวา มีความตองการและระดับปญหา

และความตองการในการนําโรงเรียนไปสูการประกันคุณภาพการศึกษาไมแตกตางกัน แตเมื่อแยก

เปนประเด็นยอย ๆ พบวา มีความแตกตางกันในประเด็นยอยๆเหลานี้ คือ การจัดทําขอมูลและระบบ

สารสนเทศ เพื่อใชประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การประสาน และการรวมใจ

ของชุมชนในการสนับสนุนแหลงวิทยาการเพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยทั้งหมดมีความ

ตองการสูงกวาระดับปญหาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5)  ดานบริหารและการจัดการ ในภาพรวม พบวา มีความแตกตางกันระหวางความ

ตองการและระดับปญหาและความตองการในการนําโรงเรียนไปสูกันประกันคุณภาพการศึกษา

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อแยกเปนประเด็นยอยๆพบวา มีความแตกตางกันใน

ประเด็นยอยๆ เหลานี้ คือ การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและนําแผนไปสูการปฏิบัติอยางมี

ประสิทธิภาพ การเขียนรายงานผลการปฏิบัติประจําปสูสาธารณชน และการวางแผนงบประมาณ
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ของโรงเรียนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยทั้งหมดมีความตองการสูงกวาระดับปญหาอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

6)  ดานกิจการนักเรียนในภาพรวม พบวา มีความแตกตางกันระหวางความตองการและ

ระดับปญหาและความตองการในการนําโรงเรียนไปสูการประกันคุณภาพการศึกษาอยางมีนัยสําคัญ

ท่ีระดับ 0.05 และเมื่อแยกเปนประเด็นยอย ๆ พบวา มีความแตกตางกันในประเด็นยอยๆเหลานี้ คือ 

การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนารางกาย อารมณสังคม และสติปญญา และรูปแบบและเทคนิค

วิธีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการปูพ้ืนฐานของนักเรียนในอนาคต โดยทั้งหมดมีความ

ตองการสูงกวาระดับปญหาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

7)  ดานสัมฤทธิผลของผูเรียนในภาพรวม พบวา มีความแตกตางกันระหวางความ

ตองการและระดับปญหาและความตองการในการนําโรงเรียนไปสูการประกันคุณภาพการศึกษา

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อแยกเปนประเด็นยอยๆ พบวา มีความแตกตางกันใน

ประเด็นยอยๆ เหลานี้ คือ ผลการเรียนของนักเรียนอยูในระดับที่นาพอใจ เมื่อเทียบกับผลการเรียน

โดยเฉลี่ยของนักเรียนทั่วประเทศ ซึ่งวัดจากการทดสอบมาตรฐาน ผลงานจากการเรียนรูของ

นักเรียนมีความกาวหนาตามลําดับนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูไดรับการแกไข และมีผลในการ

พัฒนาที่ดี และนักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใฝเรียน ใฝรู และศึกษาคนควาดวยตนเองอยางตอเนื่อง

โดยทั้งหมดมีความตองการสูงกวาระดับปญหาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2  การเปรียบเทียบระดับปญหา และความตองการการสนับสนุนจากภาครัฐในการนํา

โรงเรียนไปสูการประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จําแนกตามขนาดของโรงเรียน คุณวุฒิของ

ผูบริหาร และประสบการณในการบริหาร พบวา ไมมีความแตกตางกัน 

อนงนาฏ ใบแสง (2545) ไดทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพภายนอกดาน

กระบวนการตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานคุณภาพของแบบประเมิน จาก

การศึกษาพบวา แบบประเมินทุกฉบับ มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยูในระดับสูง โดยการตรวจสอบ

ความสอดคลองระหวางรองรอยหลักฐานกับตัวบงชี้จากผูเชี่ยวชาญ ไดคาดัชนีความสอดคลองของ

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ อยูระหวาง 0.80-1.00 แบบประเมินทุกฉบับ มีความเที่ยงตรงเชิง

โครงสรางอยูในระดับสูง โดยการตรวจสอบความเหมาะสมของการกําหนดมิติคุณภาพของรองรอย

หลักฐานจากผูเชี่ยวชาญไดคาดัชนีความสอดคลองของความเห็นของผูเชี่ยวชาญ ท้ังในมิติคุณภาพ

ดานความตระหนักถึงความสําคัญ (Awareness) มิติคุณภาพดานความพยายาม (Attempt)และมิติ

คุณภาพดานการบรรลุผลตามเกณฑ (Achievement) มีคาอยูระหวาง 0.80-1.00 แบบประเมินทุก

ฉบับ มีความเชื่อมั่นอยูในระดับสูง โดยการพิจารณาจากคารอยละความสอดคลองของผลการ

ประเมินที่มีความถี่สูง จากการประเมินโดยผูประเมินที่เปนนิติบุคคลภายนอก มีรองรอยหลักฐานที่
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มีคารอยละความสอดคลองของผลการประเมินที่มีความถี่สูงสุดอยูในระดับสูง (มีคารอยละ 65.00-

100.00) จํานวน 79 รายการคิดเปนรอยละ 81.44 และจากการประเมินโดยผูประเมินที่เปนนิติบุคคล

ภายในโรงเรียนรองรอยหลักฐานทุกรายการและในทุกฉบับ ท้ังหมด 97 รายการ มีคารอยละความ

สอดคลองของผลการประเมินที่มีความถี่สูงสุดอยูในระดับสูง (มีคารอยละ 65.00-100.00) ทุก

รายการ คิดเปนรอยละ 100.00 

 อุไร ทองดวง (2545) ไดทําการศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนนํารอง สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพัทลุงจาการศึกษา ผล

การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนนํารองสังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง ตามทัศนะของบุคลากรที่มีประสบการณการทํางานในโรงเรียนปจจุบัน 

ตางกัน พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระดับ .05 ในดานผูเรียน ดานกระบวนการ และ

โดยภาพรวม โดยบุคลากรที่มีประสบการณการทํางานตั้งแต 5 ปขึ้นไป ประเมินการปฏิบัติงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนนํารองสูงกวาบุคลากรที่มี

ประสบการณการทํางานต่ํากวา 5 ป สวนดานปจจัยไมแตกตางกัน และขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนนํารอง สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดพัทลุง พบวาขอที่มีความถี่สูงสุดในแตละดานคือ ดานผูเรียน ควรนํานักเรียน

เขารวมพิธีกรรมทางศาสนา เชน การสวดมนตในวันศุกร การประกอบพิธีกรรมในวันสําคัญตาง ๆ 

อยางตอเนื่อง ดานกระบวนการ ควรจัดทําวารสาร จุลสาร เพื่อประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของ

โรงเรียน ใหผูปกครองและชุมชนรับทราบอยางตอเนื่อง ดานปจจัย ผูบริหารควรปฏิบัติตนเปน

แบบอยางที่ดีตามคุณลักษณะของผูนํา 

นวพร จุทอง (2546) ไดทําการศึกษาเรื่อง ศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาโรงเรียนวิเชียรชม สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จากการศึกษาพบวา 

การเตรียมการกอนดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย การเตรียมความพรอมของ

บุคลากรในโรงเรียน ใหมีความตระหนักถึงคุณคาความสําคัญ และมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพภายใน รวมถึงการประชาสัมพันธใหผูปกครอง รูนโยบายการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อการมีสวนรวมตามบทบาทของผูปกครองในการจัดการศึกษา

ปญหาที่พบในกลุมผูบริหาร ไดแก ความไมชัดเจนเกี่ยวกับโครงสรางและนโยบายการปฏิรูป

การศึกษาของไทย คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมีเวลาปฏิบัติงานไมเต็มที่ ท้ังนี้เพราะมีภารกิจ

ประจําทําใหตองมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขอเสนอแนะ กลุมผูบริหารมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

การจัดทํา เอกสารประกอบการศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา คือควรสรุป เปนประเด็น

หรือขั้นตอนทีสําคัญเพื่องายแกการเขาใจและยนระยะเวลาการศึกษา  คณะกรรมการดําเนินการฝาย
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ตางๆเกี่ยวกับประกันคุณภาพภายใน ควรเปนผูมีความรูติดตามเรื่องราวการประกันคุณภาพ

การศึกษามาโดยตลอดจากการสังเกตการสัมภาษณ กลุมครูตอบคําถามดวยความมั่นใจและทิศทาง

เดียวกัน 

พัชรี กรรมารางกูร (2546) ไดทําการศึกษาเรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนประถมศึกษาสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอหนองใหญจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย

พบวา 

 1   การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการ

ประถมศึกษาอําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี จําแนกตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียนโดยรวม 

มีการดําเนินการอยูในระดับมาก  

 2   การเปรียบเทียบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการ

ประถมศึกษาอําเภอหนองใหญ จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายดานจําแนกตามสถานภาพและขนาด

ของโรงเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

มนัสวีร โนนหัวรอ (2546) ไดทําการศึกษาเรื่อง การประเมินตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน: การประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับลดหลั่น จาก

การศึกษาพบวา ผลการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของมาตรฐานการศึกษาหลักทั้ง 3 ดาน พบวา

มาตรฐานดานผูเรียนมีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด .400 รองลงมา คือ มาตรฐานดานกระบวนการ

มีน้ําหนักความสําคัญ .332 และที่มีน้ําหนักความสําคัญนอยที่สุด คือ มาตรฐานดานปจจัย มีน้ําหนัก

ความสําคัญ .269 

 ผลการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของมาตรฐานดานผูเรียน พบวา มาตรฐานที่  11 ผูเรียน

ปลอดจากสิ่งเสพยติดใหโทษและสิ่งมอมเมา มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด .101 รองลงมา คือ 

มาตรฐานที่ 9 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจต

คติที่ดีตออาชีพสุจริต มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค โดยมี

น้ําหนักความสําคัญ .092 และ .091 ตามลําดับ   

 ผลการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของมาตรฐานดานกระบวนการ พบวามาตรฐานที่ 18 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีน้ําหนักความสําคัญมาก

ท่ีสุด .203 รองลงมา คือ มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษาสงเสริมและพัฒนาบุคลากร/ครูตามความจําเปน

และเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ มาตรฐานที่ 17 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับ

หลักสูตรความตองการของผูเรียนและทองถิ่น โดยมีน้ําหนักความสําคัญเทากันคือ .169 

 ผลการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของมาตรฐานดานปจจัย พบวา มาตรฐานที่ 22 ครูมี

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญมาตรฐานที่ 



44 
 

23 ครูมีความสามารถในการแสวงหาความรู คิดวิเคราะห และสรางองคความรูเพื่อพัฒนาการเรียน

การสอน มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด มีคาเทากัน คือ .126 รองลงมา คือมาตรฐานที่ 21 ครูมี

วิญญาณความเปนครู มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีน้ําหนักความสําคัญ .126 

 ผลการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของตัวบงชี้การศึกษาในแตละมาตรฐานพบวา ตัวบงชี้

ในมาตรฐานดานผูเรียนมีตัวบงชี้ท่ีมีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด 19 ตัวบงชี้ ตัวบงชี้ในมาตรฐาน

ดานกระบวนการมีตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด 12 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ในมาตรฐานดาน

ปจจัยมีตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญมากที่สุด 11 ตัวบงชี้ โดยตัวบงชี้ที่มีน้ําหนักความสําคัญมาก

ท่ีสุด คือ ตัวบงชี้ท่ีวาดวย มีการจัดแนวการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรความตองการ

ของผูเรียน/ทองถิ่น และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ใหสามารถเชื่อมโยงแกปญหาทองถิ่น

ไดและนําไปปฏิบัติไดจริง มีน้ําหนักความสําคัญ .060 รองลงมา คือ ตัวบงบงชี้ที่วาดวย มีความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพยติดและสิ่งมอมเมา และตัวบงชี้ท่ีวาดวย ไมเสพสิ่งเสพยติดและ

ปลอดจากสิ่งมอมเมาและไมแสวงหาผลประโยชน มีน้ําหนักความสําคัญเทากันคือ .041 

อภินันท บินมามะ (2546) ไดทําการศึกษาเรื่อง การดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส ที่พรอมรับการประเมินจากองคกรภายนอก

จากการศึกษา ปญหาการดําเนินงานดานการควบคุมคุณภาพการศึกษา พบวา ผูที่มีสวนเกี่ยวของใน

การจัดการศึกษา ยังขาดความตระหนักและความรูความเขาใจ ในการดําเนินงานดานการควบคุม

คุณภาพการศึกษา การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษายังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร

เนื่องจากขาดงบประมาณ และการนิเทศ ติดตาม ใชวิธีการที่ไมหลากหลาย ปญหาการดําเนินงาน

ดานตรวจสอบและการประเมิน พบวา บุคลากรขาดความรูความเขาใจในเรื่องการประเมินผล และ

รูปแบบการจัดทําเครื่องมือ การจัดทําสรุปผล รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน มาจากความ

คิดเห็นของบุคลากรภายในโรงเรียนเพียงฝายเดียว และการจัดทําสรุปผลรายงานการประเมินตนเอง

มีขอจํากัดในเรื่องของเวลาจึงรีบเรงในการจัดทํา 

ปญหาดานการประเมินคุณภาพการศึกษา พบวา บุคลากรในโรงเรียนเกิดความวิตก กังวล

ในการรับการประเมินจากองคกรภายนอก เพราะไมม่ันใจในความถูกตองของการดําเนินงานตาม

ความตองการของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และจํานวนเอกสาร

สารสนเทศมีจํานวนมากเกินไป จึงเปนปญหาในการจัดเก็บและดูแลรักษาขอเสนอแนะในการ

ปรับปรุงการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา นั้นหนวยงานตนสังกัดควรสรางความ

ตระหนักในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ ในสวนการ

ประเมินควรประเมินเฉพาะมาตรฐานดานผูเรียน เพราะหากมาตรฐานดานผูเรียนมีคุณภาพ 

มาตรฐานดานอื่นๆ ก็มีคุณภาพตามมาดวย ซึ่งชวยลดภาระของครูในการจัดทําหลักฐานตาม
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มาตรฐานอื่นๆ และควรใหคณะศึกษานิเทศกจังหวัด / อําเภอเปนผูประเมิน แทนบริษัทที่ทาง

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพจัดให เพราะเปนการชวยลดคาใชจายของรัฐ และ

เปนบุคคลที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ปยะมาศ หวังชวยกลาง (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง สมรรถภาพที่พึงประสงคของผู

ประเมินภายนอกในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการศึกษาพบวา 

 1   สมรรถภาพที่พึงประสงคของผูประเมินภายนอกในระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน มีตัวแปร

ท้ังหมด 84 ตัวแปร 

 2   ตัวแปรสมรรถภาพที่พึงประสงคของผูประเมินภายนอกในระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน มี

องคประกอบรวมกัน 7 องคประกอบ คือ  

1)  ความรูความสามารถในการประเมิน  

2)  ความสามารถในการสื่อสารและการทํางานอยางมีสวนรวม  

3)  จรรยาบรรณของผูประเมินภายนอก 

4)  การเปนนักประชาธิปไตย  

5)  ความรูดานการบริหารสถานศึกษา  

6)  ความสามารถในการใหขอมูลปอนกลับแกสถานศึกษา  

7)  ความสามารถทางดานคอมพิวเตอร ซึ่งรวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรได

รอยละ 66.941 

 3   ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสังกัดเดิมของ

สถานศึกษาระหวางสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) กับสังกัดกรม

สามัญศึกษา พบวาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา มีคาเฉลี่ยคะแนน

องคประกอบสูงกวาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) ในองคประกอบดานความรูความสามารถในการประเมินและ

องคประกอบดานความสามารถในการสื่อสารและการทํางานอยางมีสวนรวมอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 และความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามขอ

โตแยงของสถานศึกษาระหวางมีขอโตแยงกับไมมีขอโตแยง พบวาความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาที่มีขอโตแยงมีคาเฉลี่ยคะแนนองคประกอบสูงกวาความคิดเห็นของผูบริหาร

สถานศึกษาที่ไมมีขอโตแยงในองคประกอบดานความสามารถในการสื่อสารและการทํางานอยางมี

สวนรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 



 

บทท่ี  3 
 
 

กรอบแนวคิดและวิธีดําเนินการวิจัย 
  
 
 ในการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหการจัดกลุมโรงเรียนตามผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสอง: ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดและวิธีการวิจัยดังนี้ 
 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 3.2  ระเบียบวิธีวิจัย 
 3.3  ขั้นตอนการจัดการและทําความสะอาดขอมูล 
 3.4  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดกลุมโรงเรียนตามมาตรฐานการศกึษาเพือ่การ
ประเมินคุณภาพภายนอก การศึกษานี้จึงมีกรอบแนวคิด  ดังแสดงในภาพที่  3.1 
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 

  

มาตรฐานการศึกษา 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

28 มาตรฐาน 

ระดับปฐมวัย  (14 มาตรฐาน) 

ระดับประถมศึกษา (14 มาตรฐาน) 

 

การวิเคราะหการจัดกลุม 

(Cluster Analysis) 

 

กลุมโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
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3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 3.2.1   แหลงที่มาของขอมูล 

 ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษาการจัดกลุมโรงเรียน  โดยใชขอมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) ซึ่งเปนขอมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารอบสองของ 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ระหวางป พ.ศ. 

2549 – 2552  มาทําการวิเคราะหขอมูล   

 

 3.2.2   การวัดตัวแปร 

 ตัวแปรประกอบดวยมาตรฐานการศึกษาเพื่อการปะเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 

การศึกษาขั้นพื้นฐานมี 2 ระดับ คือระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ซึ่งแตละระดับ

สามารถแบงได 3 ดาน ไดแก ดานผูเรียน 7 ตัวแปร ดานครู 2 ตัวแปร และดานผูบริหาร 5 ตัวแปร  

รวมแตละระดับ 14 ตัวแปร รวมทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 28 ตัวแปร 

 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดของตัวแปรมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ

ภายนอก:  การศึกษาปฐมวัย 

 

1  ดานผูเรียน 

มาตรฐานที่  1   ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

มาตรฐานที่  2 ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

มาตรฐานที่  3   ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 

มาตรฐานที่  4   

                  

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิด

สรางสรรค  คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

มาตรฐานที่  5   ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

มาตรฐานที่  6   

                  

ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู  และพัฒนาตนเองอยาง

สม่ําเสมอ 

มาตรฐานที่  7  

                              

ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติ

ที่ดีตออาชีพสุจริต 
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ตารางที่ 3.1  (ตอ) 

 

2  ดานครู  

มาตรฐานที่ 8   ครูมีคุณวุฒิ/ความรู  ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

มาตรฐานที่ 9  

                         

ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

3  ดานผูบริหาร 

มาตรฐานที่ 10   ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

มาตรฐานที่ 11  

                          

สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจร ให

บรรลุเปาหมายการศึกษา 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรฐานที่ 13  

                         

สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียน มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒาสถานศึกษา 

 

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดของตัวแปรมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ 

ภายนอก:  ประถมศึกษา 

 

1  ดานผูเรียน 

มาตรฐานที่  1   ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 

มาตรฐานที่  2 ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

มาตรฐานที่  3   ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา 

มาตรฐานที่  4   

                  

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิด

สรางสรรค  คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

มาตรฐานที่  5   ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

มาตรฐานที่  6   

                  

ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู  และพัฒนาตนเองอยาง

สม่ําเสมอ 

มาตรฐานที่  7  

                              

ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติ

ที่ดีตออาชีพสุจริต 
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ตารางที่ 3.2  (ตอ) 

 

2  ดานครู  

มาตรฐานที่ 8   ครูมีคุณวุฒิ/ความรู  ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

มาตรฐานที่ 9  

                         

ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

3  ดานผูบริหาร 

มาตรฐานที่ 10   ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

มาตรฐานที่ 11  

                          

สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบครบวงจร ให

บรรลุเปาหมายการศึกษา 

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

มาตรฐานที่ 13  

                         

สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียน มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒาสถานศึกษา 

 

 

3.3  ข้ันตอนการจัดการและทําความสะอาดขอมูล 

 

 เนื่องจากขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลทุติยภูมิ จึงตองผานกระบวนการจัดการ

จัดการและทําความสะอาดขอมูลใหเปนระบบเพื่อสะดวกตอการวิเคราะหขอมูลซึ่งมีขั้นตอนและ

รายละเอียดดังนี้ 

 1   ดึงขอมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของ

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสอง (พ.ศ.2549 – 2552)   

 2   นําเขาขอมูลในแตละโรงเรียน มาตรวจดูในโปรแกรม Excel เพื่อคนหาและตัดคา

ผิดพลาด คาผิดปกติ เบื้องตน ในขั้นตอนแรก ไดแก คาสูญหาย และคาที่ไมตรงตามจํานวนหนวย

ตัวแปรที่กําหนด 

 3   นําคาที่ไดท้ังหมดคัดลอกเขาสูโปรแกรม SPSS for Windows เขาสูขั้นตอนการวิเคราะห

ขอมูลในขั้นตอไป 
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3.4  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหการจัดกลุมโรงเรียนตามผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ

สอง: ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” มี

แผนในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 การศึกษาลักษณะที่สําคัญและการแจกแจงของตัวแปรตางๆ และการวิเคราะห

ความสัมพันธเบื้องตนของตัวแปร ใชสถิติพรรณนา ไดแก คาความถี่ และรอยละ 

 การจัดกลุมโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจะใชเทคนิค Cluster Analysis ในการวิเคราะหตัวแปรโดยจะทําการจัดกลุม

โรงเรียนทั้ง 23,377 โรงเรียนในแตละมาตรฐาน ซึ่งแบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก การศึกษาปฐมวัย  

และประถมศึกษา  ซึ่งทั้งสองระดับมีตัวแปรเหมือนกัน  ดังนี้  ดานผูเรียน 7 ตัวแปร ดานครู 2 ตัว

แปร และดานผูบริหาร 5 ตัวแปร รวมแตละระดับ 14 ตัวแปร รวมทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 

28 ตัวแปร โดยการวิเคราะหจัดกลุมดวยวิธี K-Means  Cluster Analysis  

 ในการประมวลผลขอมูล  ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for  Windows  

(Statistical Package for the Social Science) (กัลยา วานิชยบัญชา,  2548) และโปรแกรม Climentine 

ในการวิเคราะหประมวลผลขอมูล  

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี  4 
 
 

ผลการศึกษา 
 
 
 บทนี้นําเสนอผลการวิเคราะหการจัดกลุมโรงเรียนตามผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
รอบสอง: ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ซึ่งผลการวิเคราะหจะนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
 4.1  ขอมูลภาพรวมของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.2  ขอมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4.3  ผลการจัดกลุมโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ 
 
4.1  ขอมูลภาพรวมของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
 
ตารางที่ 4.1 ขอมูลภาพรวมของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ขอมูล จํานวน รอยละ 
ภาค 
     ภาคกลาง 
     ภาคตะวันตก 
     ภาคตะวันออก 
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ภาคเหนือ 
     ภาคใต 
     รวม 

 
2,746 
1,337 
1,501 
9,845 
5,368 
2,580 

23,377 

 
11.7 
5.7 
6.4 

42.1 
23.0 
11.0 
100 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ) 

 

ขอมูล จํานวน รอยละ 

ท่ีตั้ง 

     ในเมือง 

     นอกเมือง 

     รวม 

 

ขนาด 

    ขนาดเล็ก 

     ขนาดกลาง 

     ขนาดใหญ 

     ขนาดใหญพิเศษ 

     รวม 

 

3,341 

20,036 

23,377 

 

13,308 

4,712 

290 

67 

23,377 

 

14.3 

85.7 

100 

 

78.3 

20.2 

1.2 

0.3 

100 

 

จากตารางที่ 4.1  ขอมูลภาพรวมของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพบวา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปดสอนใน

ระดับชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปที่ 6 ท่ีไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง มีทั้งหมด 

23,377 โรงเรียน ซึ่งตั้งอยูในภาคตาง ๆ ไดดังนี้ ภาคกลาง 2,746 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 11.7 ภาค

ตะวันตก 1,337 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 5.7 ภาคตะวันออก 1,501  โรงเรียน คิดเปนรอยละ 6.4 ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 9,845 โรงเรียน  คิดเปนรอยละ 42.1  ภาคเหนือ 5,368 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 

23.0 และภาคใต 2,580 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 11.0 ตั้งอยูในเขตเมือง 3,341 โรงเรียน คิดเปนรอย

ละ 14.3 และตั้งอยูนอกเขตเมือง 20,036  โรงเรียน คิดเปนรอยละ 85.7 แบงตามขนาดของโรงเรียน

ไดดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็ก   13,308 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 78.3 โรงเรียนขนาดกลาง 4,712 

โรงเรียน คิดเปนรอยละ  20.2 โรงเรียนขนาดใหญ 290 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 1.2 และโรงเรียน

ขนาดใหญพิเศษ  67 โรงเรียน คิดเปนรอยละ  0.3   
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4.2  ขอมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน 

 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 

 

 การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน : ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา มีโรงเรียนที่ไดรับการประเมินครบทั้งระดับปฐมวัย

และระดับประถมศึกษาทั้งสิ้น 23,377 โรงเรียน ซึ่งผลเปนดังนี้   

  

ตารางที่ 4.2   คาเฉลี่ย และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและ 

                          ประถมศึกษา 
 

ปฐมวัย ประถมศึกษา เฉลี่ย 

มาตรฐาน 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 
3.2957 .36188 3.3744 .32885 3.3351 .34536 

มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีสุขนิสัย 

สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
3.3482 .34472 3.406 .3167 3.3771 .35137 

มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพ

และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี 

และกีฬา 

3.323 .3728 3.2516 .35803 3.2873 3.655 

มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความ 

สามารถในการคิดวิเคราะห  คิด

สังเคราะห มีวิจารณญาณ มี

ความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง

และมีวิสัยทัศน 

2.7835 .59335 2.6602 .57626 2.7185 .58480 

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและ

ทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 
3.0832 .45522 2.7323 .61753 2.9077 .53628 
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ตารางที่ 4.2   (ตอ) 

 

ปฐมวัย ประถมศึกษา เฉลี่ย 
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะใน

การแสวงหาความรูดวยตนเอง รัก

การเรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง

สม่ําเสมอ 

2.9199 .52684 2.8827 .54931 2.9013 .53807 

มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีทักษะใน

การทํางาน รักการทํางาน สามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติ

ที่ดีตออาชีพสุจริต 

3.1730 .41111  3.269  .3447   3.221  .37790  

มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู 

ความสามารถตรงกับงานที่

รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 

3.123 .7002  3.285  .3774  3.204  .5388  

มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถ

ในการจัดการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

3.000 .7917  2.7957  .69256  2.8978  .74213  

มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะ

ผูนําและมีความสามารถในการ

บริหารจัดการ 

3.39 .449  3.39  .449  3.39  .449  

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการ

จัดองคกร/โครงสรางและการ

บริหารงานอยางเปนระบบ ครบ

วงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

3.21 .510  3.21  .510  3.21  .510  
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ตารางที่ 4.2   (ตอ) 

 

ปฐมวัย ประถมศึกษา เฉลี่ย 
มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 
คาเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการ

จัดกิจกรรมและการเรียนการสอน

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.14 .549  3.14 .504  3.14  .526 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามี

หลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียน  มี

สื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการ

เรียนรู 

3.01  .617  3.06  .548  3.035  .5825  

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษา

สงเสริมความสัมพันธและความ

รวมมือกับชุมชนในการพัฒนา

การศึกษา 

3.38  .419  3.38  .149  3.38  .284  

 

จากตารางที่ 4.2 พบวา คาเฉลี่ย ของมาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถ

ในการบริหารจัดการ มีคาสูงที่สุดคือ 3.39 รองลงมา คือมาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาสงเสริม

ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา มีคา  3.38 และที่มาตรฐานที่ 4 

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิด

ไตรตรองและมีวิสัยทัศน เปนมาตรฐานที่มีคาเฉลี่ย  ต่ําที่สุด คือ 2.7835 แสดงใหเห็นวา การจัดการ

เรียนการสอนควรเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มี

ความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน  

 เมื่อเปรียบเทียบระหวางระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา พบวา ระดับปฐมวัย มี

คะแนนเฉลี่ยในดานผูเรียน สูงกวาระดับประถมศึกษาถึง 4 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมี

สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬามาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 

มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร และมาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะใน

การแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ  สวนระดับประถม
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ศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย ในดาน ผูเรียน สูงกวาระดับปฐมวัย ใน 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 1 

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคมาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย

และสุขภาพจิตที่ดี และ มาตรฐานที่ 7 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต แสดงใหเห็นวา ผูเรียนในระกับประถมศึกษา มีมี

คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และมีทักษะ

ในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต มากกวา

ผูเรียนในระดับปฐมวัย  จะเห็นไดวา มาตรฐานในดานผูเรียนที่เกี่ยวของกับทักษะในการดําเนินชีวิต

นั้น ระดับประถมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับปฐมวัย สวนมาตรฐานที่เกี่ยวของกับอารมณ 

จิตใจ หรือสุนทรียภาพนั้น ระดับปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประถมศึกษา 

ดานครู พบวามาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและ

มีครูเพียงพอนั้น ระดับปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยนอยกวาระดับประถมศึกษา อาจจะเปนเพราะวา 

ปจจุบันมีครูที่จบเอกปฐมวัยนอยมาก ครูผูสอนในระดับปฐมวัยนั้นไมมีวุฒิการศึกษาดานปฐมวัยมา

โดยตรง สวนครูผูสอนในระดับประถมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกวาเพราะครูสวนใหญในโรงเรียน

ประถมศึกษานั้นมักจะไดสอนตามเอก หรือวุฒิทางการศึกษาที่ตนมี  

ดานผูบริหาร สวนใหญคะแนนเฉลี่ยของระดับปฐมวัยและประถมศึกษาจะเทากัน มีเพียง

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียน มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการ

เรียนรู เทานั้นที่ระดับประถมศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากการที่โรงเรียน

ขาดแคลนผูที่มีความรูดานการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนั้นการจัดทําหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน 

และการจัดการเรียนการสอนนั้นจึงไมถูกตองตามหลักสูตร 

 

ตารางที่  4.3  จํานวนโรงเรียน (รอยละ) จําแนกตามที่ตั้ง และระดับคุณภาพ  

 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง ที่ต้ัง 

ปฐมวัย 
ประถม

ศึกษา 
ปฐมวัย 

ประถม

ศึกษา 
ปฐมวัย 

ประถม

ศึกษา 
ปฐมวัย 

ประถม

ศึกษา 

ในเมือง 
772 

(23.11) 

557 

(16.67) 

2,255 

(67.49) 

2,496 

(74.71) 

310 

(0.93) 

288 

(8.62) 

4 

(0.12) 

0 

(0) 
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ตารางที่ 4.3  (ตอ) 

 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง ท่ีตั้ง 

ปฐมวัย 
ประถม

ศึกษา 
ปฐมวัย 

ประถม

ศึกษา 
ปฐมวัย 

ประถม

ศึกษา 
ปฐมวัย 

ประถม

ศึกษา 

นอกเมือง 
3,759 

(18.76) 

2,609 

(13.02) 

14,017 

(69.96) 

15,497 

(77.35) 

2,216 

(11.06) 

1,919 

(9.58) 

44 

(0.22) 

11 

(0.05) 

รวม 
4,531 

(19.38) 

3,166 

(13.54) 

16,272 

(69.61) 

17,993 

(76.97) 

2,526 

(10.81) 

2,207 

(9.44) 

48 

(0.21) 

11 

(0.05) 

 

จากตารางที่ 4.3 พบวา โรงเรียนสวนใหญตั้งอยูนอกเมือง และมีผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกสวนใหญอยูในระดับ ดี ทั้งในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โรงเรียนที่ตั้งอยูใน

เมืองมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับดีมาก รอยละ 23.11 ในระดับปฐมวัย และรอยละ 

16.67 ในระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในเมืองทั้งหมด ซึ่งมีสัดสวนที่สูงกวาโรงเรียนที่

ตั้งอยูนอกเมืองที่มีเพียงรอยละ 18.76 ในระดับปฐมวัย และรอยละ 13.02 ในระดับประถมศึกษาของ

โรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเมืองทั้งหมด  โรงเรียนที่ตั้งอยูในเมืองมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูใน

ระดับดี รอยละ 67.49 ในระดับปฐมวัย และรอยละ 74.71 ในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนที่

ตั้งอยูในเมืองทั้งหมด ซึ่งมีสัดสวนที่ต่ํากวาโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเมืองที่มีรอยละ 69.96 ในระดับ

ปฐมวัย และรอยละ 77.36 ในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเมืองทั้งหมด  โรงเรียน

ท่ีตั้งอยูในเมืองมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับ พอใช รอยละ 0.93 ในระดับปฐมวัย 

และรอยละ 8.62 ในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนที่ตั้งอยูในเมืองทั้งหมด ซึ่งมีสัดสวนที่ต่ํากวา

โรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเมืองที่มีรอยละ 11.06 ในระดับปฐมวัย และรอยละ 9.58 ในระดับประถมศึกษา

ของโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเมืองทั้งหมด  โรงเรียนที่ตั้งอยูในเมืองมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก

อยูในระดับ ปรับปรุง รอยละ 0.12 ในระดับปฐมวัยของโรงเรียนที่ตั้งอยูในเมืองทั้งหมด และไมมี

โรงเรียนที่ตั้งอยูในเมืองโรงเรียนใดมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับ ปรับปรุง ใน

ระดับประถมศึกษา ซึ่งมีสัดสวนที่ต่ํากวาโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเมืองที่มีรอยละ 0.22 ในระดับปฐมวัย 

และรอยละ 0.05 ในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเมืองทั้งหมด    
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จะเห็นไดวา โรงเรียนที่มีที่ตั้งอยูในเมืองมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกสูงกวาโรงเรียน

ท่ีมีที่ตั้งอยูนอกเมือง ท้ังนี้ อาจเนื่องมาจากความพรอมของโรงเรียนในเมืองที่มีการแขงขันกันสูงทํา

ใหแตละโรงเรียนตองพัฒนาตนเองใหมีคุณภาพเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใหผูปกครองนําบุตรหลานเขา

มาเรียน อีกทั้งโรงเรียนที่มีที่ตั้งอยูในเมืองยังมีความพรอมในเรื่องของการจัดหาสื่อการเรียนการ

สอน ในเรื่องความความรวมมือของผูปกครองและชุมชนในการจัดการเรียนการสอน และเปนที่รู

กันดีวาผูปกครองที่อยูในเมืองมักจะมีการศึกษาและประกอบอาชีพที่ดีกวาผูปกครองที่อยูนอกเมือง 

ดังนั้น การดูแลเอาใจใสในตัวบุตรหลานจึงสามารถทําไดดีดวา ทําใหผูเรียนที่อยูโรงเรียนในเมืองจึง

มีความพรอมและมีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ดีกวาผูเรียนที่อยูในโรงเรียนนอกเมือง 

 

ตารางที่ 4.4  จํานวนโรงเรียน (รอยละ) จําแนกตามขนาดของโรงเรียนและระดับคุณภาพ  

 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช ปรับปรุง ขนาด

โรงเรียน 
ปฐมวัย 

ประถม 

ศึกษา 
ปฐมวัย 

ประถม 

ศึกษา 
ปฐมวัย 

ประถม 

ศึกษา 
ปฐมวัย 

ประถม 

ศึกษา 

เล็ก 
2,952 

(16.12) 

2,072 

(11.07) 

13,005 

(71.03) 

14,266 

(77.92) 

2,303 

(12.58) 

1,959 

(1.70) 

48 

(0.26) 

11 

(0.06) 

กลาง 
1,375 

(29.18) 

925 

(19.63) 

3,121 

(66.24) 

3,546 

(75.25) 

216 

(4.58) 

241 

(5.12) 

0 

(0) 

0 

(0) 

ใหญ 
150 

(51.72) 

121 

(41.73) 

133 

(45.86) 

162 

(55.86) 

7 

(2.41) 

7 

(2.41) 

0 

(0) 

0 

(0) 

ใหญพิเศษ 
54 

(80.60) 

48 

(71.64) 

13 

(19.40) 

19 

(28.36) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

รวม 
4,531 

(19.38) 

3,166 

(13.54) 

16,272 

(69.61) 

17,993 

(76.97) 

2,526 

(10.81) 

2,207 

(9.44) 

48 

(0.21) 

11 

(0.05) 
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 จากตารางที่ 4.4 พบวา โรงเรียนขนาดเล็กสวนใหญ มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยู

ในระดับ ดี คือ รอยละ 71.03 ในระดับปฐมวัย และรอยละ 77.92 ในระดับประถมศึกษา รองลงมา

คือระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 16.12 ในระดับปฐมวัย และรอยละ 11.07 ในระดับประถมศึกษา มี

เพียงรอยละ 0.26 ในระดับปฐมวัย และรอยละ 0.06 ในระดับประถมศึกษาที่มีผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกอยูในระดับปรับปรุง 

 โรงเรียนขนาดกลางสวนใหญมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับ ดี คือ รอยละ 

66.24 ในระดับปฐมวัย และรอยละ 75.25 ในระดับประถมศึกษา รองลงมาคือระดับดีมาก คิดเปน

รอยละ 29.18 ในระดับปฐมวัย และรอยละ 19.63 ในระดับประถมศึกษา มีเพียงรอยละ 4.58 ใน

ระดับปฐมวัย และรอยละ 5.12 ในระดับประถมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูใน

ระดับพอใช และไมมีโรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนใดมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับ

ปรับปรุง 

 โรงเรียนขนาดใหญสวนใหญมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับ ดีมาก คิดเปน 

รอยละ 51.72 ในระดับปฐมวัย และรอยละ 41.73 ในระดับประถมศึกษา รองลงมาคือระดับดี คิด

เปนรอยละ 45.86 ในระดับปฐมวัย และรอยละ 55.86 ในระดับประถมศึกษา มีเพียงรอยละ 2.41 ใน

ระดับปฐมวัย และรอยละ 2.41 ในระดับประถมศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูใน

ระดับพอใช และไมมีโรงเรียนขนาดใหญโรงเรียนใดมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับ

ปรับปรุง 

 โรงเรียนขนาดใหญพิเศษสวนใหญมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับ ดีมาก คิด

เปน รอยละ 80.60 ในระดับปฐมวัย และรอยละ 71.64 ในระดับประถมศึกษา รองลงมาคือระดับดี 

คิดเปนรอยละ 19.40 ในระดับปฐมวัย และรอยละ 28.36 ในระดับประถม ไมมีโรงเรียนขนาดใหญ

พิเศษโรงเรียนใดมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับพอใชและปรับปรุง 

 เมื่อศึกษาระดับคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพภายนอกตามขนาดของโรงเรียนแลว

พบวา โรงเรียนขนาดเล็กมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับที่ต่ํากวาโรงเรียนขนาดอื่น ๆ 

และมีบางสวนที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับ      “ปรับปรุง” ซึ่งมีเพียงโรงเรียน

ขนาดเล็กเทานั้นที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับ “ปรับปรุง” เมื่อดูจากระดับ

คุณภาพ “ด ีมาก” พบวาเมื่อขนาดของโรงเรียนใหญขึ้น โอกาสที่จะมีระดับคุณภาพของผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกในระดับ “ดีมาก” ก็จะมีมากขึ้นดวย และโอกาสที่จะมีผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกอยูในระดับปรับปรุงก็จะมีนอยลงไปดวย ดังนั้นจึงพอสรุปไดวา ขนาดของ

โรงเรียนมีผลตอระดับคุณภาพของการประเมินคุณภาพภายนอก โดย เมื่อขนาดของโรงเรียนใหญ

ขึ้น จะความเปนไปไดวาจะมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับ “ดีมาก” 
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4.3  ผลการจัดกลุมโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ 

 

 การจัดกลุมโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาจํานวน 23,377 โรงเรียน เพื่อตองการจัดกลุม

โรงเรียนที่มีลักษณะคุณภาพของโรงเรียนคลายกันใหอยูในกลุมโรงเรียนเดียวกัน โดยการวิเคราะห

จะใชมาตรฐานทั้ง 28 มาตรฐาน (ระดับปฐมวัย 14 มาตรฐาน  และระดับประถมศึกษา 14 

มาตรฐาน) เปนตัวแปรทั้ง 28 ตัวแปร โดยใชวิธีการรวมกลุม ดวยวิธี K-Means โดยคํานวณหา

ระยะหางดวยวิธีการวิธี Euclidean Distance และไดกําหนดจํานวนกลุม(Cluster) ที่ตองการ  โดย

ผูวิจัยไดทําการแบงกลุมดังนี้ 

 ผลการจัดกลุมโดยจัดเปน 4, 5, และ 6 กลุม เพื่อหาจํานวนกลุม (Cluster) ที่เหมาะสม ซึ่งมี

รายละเอียดดังนี้  

 

ตารางที่ 4.5  จํานวนกลุม และ คา Silhouette ของแตละกลุม 

 

จํานวนกลุม คา Silhouette 

4  0.246  

5  0.238  

6  0.224  

 

 

 จากตารางที่ 4.5 พบวา การแบงกลุมโรงเรียนเปน 4 ใหคา Silhouette สูงที่สุดคือ 0.246 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดจํานวนกลุมที่จะใชวิเคราะหเปน 4 กลุม   

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

ตารางที่ 4.6  ขนาดของกลุม (Cluster)  

 

กลุม จํานวน รอยละ 

กลุมที่ 1  6,819  29.17 

กลุมที่ 2  9,655  41.30 

กลุมที่ 3 5,541 23.70 

กลุมที่ 4 1,362 5.83 

รวม 23,377  100  

 

จากตารางที่ 4.6 แสดงการจัดกลุมโรงเรียนดวยตัวแปรมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมิน

คุณภาพภายนอก : ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โดยกําหนดจํานวนกลุมเปน 4 กลุม ซึ่งกลุมที่ 1 

มีสมาชิก 6,819 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 29.2 กลุมที่ 2 มีสมาชิก 9,655 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 41.3 

และกลุมที่ 3 มีสมาชิก 5,541 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 23.7  กลุมที่ 4 มีสมาชิก 1,362 โรงเรียน คิด

เปนรอยละ 5.8  โดยกลุมที่ 1 เปนกลุมที่ไดคะแนนประเมินคุณภาพสูงที่สุด และกลุมที่ 4 เปนกลุมที่

ไดคะแนนประเมินคุณภาพต่ําที่สุด 

 จากผลการจัดกลุมโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก  

พบวา  สามารถแบงกลุมโรงเรียนไดเปน 4 กลุม โดยแตละกลุมไดรับคะแนนประเมินเรียง

ตามลําดับคะแนนเฉลี่ยของแตละมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้ 
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ปร
ะถ
ม 

ศึก
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 ผู
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จากตารางที่ 4.7 จะเห็นไดวา ในแตละกลุมมีความแตกตางกันที่ระดับคะแนนเฉลี่ยในแต

ละมาตรฐานแตกตางกัน ดังนี้ 

กลุมที่ 1 มีระดับคะแนนเฉลี่ยในทุกมาตรฐานอยูในระดับสูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมอื่นๆ 

และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยรวมในทุกมาตรฐานทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 

โดยมาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมี

ความสามารถในการบริหารจัดการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 ทั้งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 

รองลงมา ไดแก มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนใน

การพัฒนาการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.72 ทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา และมาตรฐานที่

คะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุดในระดับปฐมวัย ไดแก มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน สวนมาตรฐานที่มี

คะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุดในระดับประถมศึกษา ไดแก มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปน

ตามหลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ย 2.93 

 กลุมที่ 2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยในทุกมาตรฐานเปนอันดับ 2 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกวา

คะแนนเฉลี่ยรวมในทุกมาตรฐานทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษาโดยมาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ย

สูงที่สุด ไดแก มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ มี

คะแนนเฉลี่ย 3.36 ท้ังระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา รองลงมา ไดแก มาตรฐานที่ 14 

สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 

3.35 ท้ังระดับปฐมวัยและประถมศึกษา และมาตรฐานที่คะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก มาตรฐานที่ 4 

ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิด

ไตรตรองและมีวิสัยทัศน มีคะแนนเฉลี่ย 2.85 ในระดับปฐมวัย และมีคะแนนเฉลี่ย 2.71 ใน

ระดับประถมศึกษา 

กลุมที่ 3 มีระดับคะแนนเฉลี่ยในทุกมาตรฐานเปนอันดับ 3 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากวา

คะแนนเฉลี่ยรวมในทุกมาตรฐานทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โดยมาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ย

สูงที่สุดในระดับปฐมวัย ไดแก มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือ

กับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย 3.19 สวนในระดับประถมศึกษา ไดแก มาตรฐาน

ท่ี 2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.24 มาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ย

สูงรองลงมาในระดับปฐมวัย ไดแก มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการ

บริหารจัดการ และมาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย

เทากัน คือ 3.16 สวนมาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุดในระดับปฐมวัย ไดแก มาตรฐานที่ 4 ผูเรียน
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มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง

และมีวิสัยทัศน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.27 ในระดับปฐมวัย และ 2.20 ในระดับประถมศึกษา 

กลุมที่ 4 มีระดับคะแนนเฉลี่ยในทุกมาตรฐานอยูในระดับต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับกลุมอื่นๆ 

และมีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาคะแนนเฉลี่ยรวมในทุกมาตรฐานทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 

มาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิต

ท่ีดี มีคะแนนเฉลี่ย 2.87 ในระดับปฐมวัย และ 3.21 ในระดับประถมศึกษา มาตรฐานที่มีคะแนน

เฉลี่ยสูงรองลงมาในระดับปฐมวัย ไดแก มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง

ประสงค และมาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา โดยมี

คะแนนเฉลี่ย 2.76 เทากัน สวนมาตรฐานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงรองลงมาในระดับประถมศึกษา ไดแก 

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค มีคะแนนเฉลี่ย 2.95 มาตรฐานที่

มีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีคะแนนเฉลี่ย 1.62 ในระดับปฐมวัย และ 1.68 ใน

ระดับประถมศึกษา 

 

ตารางที่ 4.8  จํานวนและรอยละของโรงเรียนในแตละกลุม จําแนกตามภาค 

 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 

ภาค จํานวน 

 (รอยละ) 

รอยละ 

   ของภาค 

จํานวน 

(รอยละ) 

รอยละ 

 ของภาค 

จํานวน 

(รอยละ) 

รอยละ 

ของภาค 

จํานวน 

(รอยละ) 

รอยละ 

 ของภาค 

ภาคกลาง 
1,145 

(16.8) 
41.70 

1,005 

(10.4) 
36.60 

447 

(8.1) 
16.78 

149 

(10.9) 
5.42 

ภาค

ตะวันออก 

531 

(7.8) 
35.38 

565 

(5.9) 
37.64 

354 

(6.4) 
23.58 

51 

(3.7) 
3.40 

ภาคตะวันตก 
338 

(5.0) 
25.28 

575 

(6.0) 
43.00 

318 

(5.7) 
23.78 

106 

(7.8) 
7.93 

ภาคเหนือ 
1,264 

(18.5) 
23.55 

2,201 

(22.8) 
41.00 

1,424 

(25.7) 
26.53 

479 

(35.2) 
8.92 
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ตารางที่ 4.8  (ตอ) 

 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 

ภาค จํานวน 

 (รอยละ) 

รอยละ 

   ของภาค 

จํานวน 

(รอยละ) 

รอยละ 

 ของภาค 

จํานวน 

(รอยละ) 

รอยละ 

ของภาค 

จํานวน 

(รอยละ) 

รอยละ 

 ของภาค 

ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

2,561 

(37.6) 
26.01 

4,332 

(44.9) 
44.00 

2,490 

(44.9) 
25.29 

462 

(33.9) 
4.69 

ภาคใต 
980 

(14.4) 
37.98 

977 

(10.1) 
37.87 

508 

(9.2) 
19.69 

115 

(8.4) 
4.46 

รวม 
6,819 

(100) 
29.17 

9,655 

(100) 
41.30 

5,541 

(100) 
23.70 

1,362 

(100) 
5.83 

 

จากตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนและรอยละของโรงเรียนในแตละกลุม จําแนกตามภาคพบวา 

โรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 1 สวนใหญตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 37.6 รองลงมา ไดแก 

ภาคเหนือรอยละ 18.5  และภาคกลางรอยละ 16.8 เมื่อดูจากสัดสวนของจํานวนโรงเรียนในกลุมที่ 1 

เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับจํานวนโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคนั้นๆทั้งหมดพบวา ภาคกลางมีจํานวนที่อยู

ในกลุมที่ 1 มากที่สุดคือ รอยละ 41.70 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคกลางทั้งหมด รองลงมา คือ 

ภาคใต คิดเปนรอยละ 37.98 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคใตทั้งหมด และภาคตะวันออกคิดเปนรอย

ละ35.38 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคตะวันออกทั้งหมด ภาคเหนือมีจํานวนโรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 1 

นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 23.55 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคเหนือทั้งหมด 

 โรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 2 สวนใหญตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ 44.9 

รองลงมา ไดแก ภาคเหนือรอยละ 22.8  และภาคกลางรอยละ 10.4 เมื่อดูจากสัดสวนของจํานวน

โรงเรียนในกลุมที่ 2 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับจํานวนโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคนั้นๆทั้งหมดพบวา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจํานวนที่อยูในกลุมที่ 2 มากที่สุดคือ รอยละ 44.0 ของโรงเรียนที่ต้ังอยู

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด รองลงมา คือ ภาคตะวันตก คิดเปนรอยละ 43.00 ของโรงเรียน

ท่ีตั้งอยูในภาคตะวันตกทั้งหมด และภาคเหนือ คิดเปนรอยละ 41.00 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูใน

ภาคเหนือทั้งหมด ภาคกลางมีจํานวนโรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 2 นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 36.60  
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ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคกลางทั้งหมด 

โรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 3 สวนใหญตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 44.9 

รองลงมา ไดแก ภาคเหนือรอยละ 25.7   และภาคใตรอยละ 9.2 เมื่อดูจากสัดสวนของจํานวน

โรงเรียนในกลุมที่ 3 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับจํานวนโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคนั้นๆทั้งหมดพบวา 

ภาคเหนือมีจํานวนที่อยูในกลุมที่ 3 มากที่สุดคือ รอยละ 26.53 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคเหนือ

ท้ังหมด รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดเปนรอยละ 25.29 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด และภาคตะวันตกคิดเปนรอยละ 23.78 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูใน

ภาคเหนือทั้งหมด ภาคกลางมีจํานวนโรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 3 นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 16.78 ของ

โรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคกลางทั้งหมด 

 โรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 4 สวนใหญตั้งอยูในภาคเหนือ รอยละ 35.2 รองลงมา ไดแก ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ 33.9  และภาคกลางรอยละ 10.9 เมื่อดูจากสัดสวนของจํานวนโรงเรียน

ในกลุมที่ 4 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับจํานวนโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคนั้นๆทั้งหมดพบวา ภาคเหนือมี

จํานวนที่อยูในกลุมที่ 4 มากที่สุดคือ รอยละ 8.92 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคเหนือทั้งหมด 

รองลงมา คือ ภาคตะวันตกคิดเปนรอยละ 7.93 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคตะวันตกทั้งหมด และ

ภาคกลางคิดเปนรอยละ 5.42 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคกลางทั้งหมด ภาคตะวันออกมีจํานวน

โรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 4 นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 3.40 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคตะวันออก

ท้ังหมด 

 

ตารางที่ 4.9  จํานวนและรอยละของโรงเรียนในแตละกลุม จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 
ขนาด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ขนาดเล็ก 
4,657 

(68.3) 
25.44 

7,571 

(78.4) 
41.35 

4,823 

(87.0) 
26.34 

1,257 

(92.3) 
6.87 

ขนาดกลาง 
1,921 

(28.2) 
40.77 

1,990 

(20.6) 
42.23 

698 

(12.6) 
14.81 

103 

(7.6) 
2.19 
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ตารางที่ 4.9  (ตอ) 

 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 
ขนาด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ขนาดใหญ 
182 

(2.7) 
62.76 

86 

(0.9) 
29.66 

20 

(0.4) 
6.90 

2 

(0.1) 
0.68 

ขนาดใหญ

พิเศษ 

59 

(0.9) 
88.06 

8 

(0.1) 
11.94      

รวม 
6,819 

(100) 
29.17 

9,655 

(100) 
41.30 

5,541 

(100) 
23.70 

1,362 

(100) 
5.83 

 

จากตารางที่ 4.9 จํานวนและรอยละของโรงเรียนในแตละกลุม จําแนกตามขนาดของ

โรงเรียนพบวา กลุมที่ 1 สวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็ก รอยละ 68.3 รองลงมา ไดแก โรงเรียน

ขนาดกลาง รอยละ 28.2 โรงเรียนขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ คิดเปนรอยละ 2.7 และ 0.9 

ตามลําดับ เมื่อนําจํานวนโรงเรียนมาเปรียบเทียบจํานวนโรงเรียนขนาดนั้นๆทั้งหมดพบวา โรงเรียน

ขนาดใหญพิเศษมีจํานวนโรงเรียนอยูในกลุมที่ 1 มากที่สุดคิดเปนรอยละ 88.06 ของโรงเรียนขนาด

ใหญพิเศษทั้งหมด รองลงมาคือโรงเรียนขนาดใหญมีโรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 1 รอยละ 62.76 ของ

โรงเรียนขนาดใหญทั้งหมด โรงเรียนขนาดกลางมีโรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 1 รอยละ 40.77 ของ

โรงเรียนขนาดกลางทั้งหมด และโรงเรียนขนาดเล็กมีโรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 1 รอยละ 25.44 ของ

โรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด 

กลุมที่ 2 สวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็ก รอยละ 78.4 รองลงมา ไดแก โรงเรียนขนาด

กลาง รอยละ 20.6 โรงเรียนขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ คิดเปนรอยละ 0.9 และ 0.1 ตามลําดับ 

เมื่อนําจํานวนโรงเรียนมาเปรียบเทียบจํานวนโรงเรียนขนาดนั้นๆทั้งหมดพบวา โรงเรียนขนาดกลาง

มีจํานวนโรงเรียนอยูในกลุมที่ 2 มากที่สุดคิดเปนรอยละ 42.23 ของโรงเรียนขนาดกลางทั้งหมด 

รองลงมาคือโรงเรียนขนาดเล็กมีโรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 2 รอยละ 41.35 ของโรงเรียนขนาดเล็ก

ท้ังหมด โรงเรียนขนาดใหญมีโรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 2 รอยละ 29.66 ของโรงเรียนขนาดใหญ

ท้ังหมด และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมีโรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 2 รอยละ 11.94 ของโรงเรียนขนาด

ใหญพิเศษทั้งหมด 



71 
 

กลุมที่ 3 สวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็ก รอยละ 87.0 รองลงมา ไดแก โรงเรียนขนาด

กลาง รอยละ 12.6 และโรงเรียนขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 0.4 เมื่อนําจํานวนโรงเรียนมา

เปรียบเทียบจํานวนโรงเรียนขนาดนั้นๆทั้งหมดพบวา โรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนโรงเรียนอยูใน

กลุมที่ 3 มากที่สุดคิดเปนรอยละ 26.34 ของโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด รองลงมาคือโรงเรียนขนาด

กลางมีโรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 3 รอยละ 14.81 ของโรงเรียนขนาดกลางทั้งหมด และโรงเรียนขนาด

ใหญมีโรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 3 รอยละ 6.90 ของโรงเรียนขนาดใหญท้ังหมด ไมมีโรงเรียนขนาด

ใหญพิเศษถูกจัดอยูในกลุมที่ 3 

กลุมที่ 4 สวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็ก รอยละ 92.30 รองลงมา ไดแก โรงเรียนขนาด

กลาง รอยละ 7.6 และโรงเรียนขนาดใหญ คิดเปนรอยละ 0.1 เมื่อนําจํานวนโรงเรียนมาเปรียบเทียบ

จํานวนโรงเรียนขนาดนั้นๆทั้งหมดพบวา โรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนโรงเรียนอยูในกลุมที่ 4 มาก

ท่ีสุดคิดเปนรอยละ 6.87 ของโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด รองลงมาคือโรงเรียนขนาดกลางมีโรงเรียน

ท่ีอยูในกลุมที่ 4 รอยละ 2.19 ของโรงเรียนขนาดกลางทั้งหมด และโรงเรียนขนาดใหญมีโรงเรียนที่

อยูในกลุมที่ 4 เพียงรอยละ 0.68 ของโรงเรียนขนาดใหญทั้งหมด ไมมีโรงเรียนขนาดใหญพิเศษถูก

จัดอยูในกลุมที่ 4 

 

ตารางที่ 4.10  จํานวนและรอยละของโรงเรียนในแตละกลุม จําแนกตามที่ตั้งของโรงเรียน 

 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 
ที่ต้ัง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ในเมือง 
1,111 

(16.3) 
33.25 

1,363 

(14.1) 
40.80 

707 

(12.8) 
21.16 

160 

(11.7) 
4.79 

นอกเมือง 
5,708 

(83.7) 
28.49 

8,292 

(85.9) 
41.38 

4,834 

(87.2) 
24.13 

1,202 

(88.3) 
6.00 

รวม 
6,819 

(100) 
29.17 

9,655 

(100) 
41.30 

5,541 

(100) 
23.70 

1,362 

(100) 
5.83 

 

จากตารางที่ 4.10 แสดงจํานวนและรอยละของโรงเรียนในแตละกลุมจําแนกตามที่ตั้งของ

โรงเรียนพบวา สวนใหญเปนโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเมือง คิดเปนรอยละ 83.7 ในกลุมที่ 1 รอยละ 

85.9 ในกลุมที่ 2 รอยละ 87.2 ในกลุมที่ 3 และรอยละ 88.3 ในกลุมที่ 4 เปนโรงเรียนที่ตั้งอยูในเมือง 
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คิดเปนรอยละ 16.3 ในกลุมที่ 1 รอยละ 14.1 ในกลุมที่ 2 รอยละ 12.8 ในกลุมที่ 3 และรอยละ 11.7 

ในกลุมที่ 4 แสดงใหเห็นวา ย่ิงคะแนนประเมินเฉลี่ยสูงสัดสวนของโรงเรียนที่ตั้งอยูในเมืองจะมี

มากและจะลดลงเมื่อคะแนนประเมินเฉลี่ยลดลง ในทางกลับกันสัดสวนของโรงเรียนที่ตั้งอยูนอก

เมืองจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อคะแนนประเมินเฉลี่ยลดลง เมื่อดูสัดสวนระหวางโรงเรียนที่ตั้งในเมืองที่อยู

ในกลุมตางๆ เปรียบเทียบกับจํานวนที่ตั้งอยูในเมืองทั้งหมดพบวาโรงเรียนที่ตั้งอยูในเมืองสวนใหญ

ถูกจัดใหอยูในกลุมที่ 2 มากที่สุด รอยละ 40.80 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในเมืองทั้งหมด รองลงมาไดแก 

กลุมที่ 1 คิดเปนรอยละ 33.25 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในเมืองทั้งหมด กลุมที่ 3 คิดเปนรอยละ 21.16 

ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในเมืองทั้งหมด และกลุมที่ 4 คิดเปนรอยละ 4.79 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในเมือง

ท้ังหมด ตามลําดับ สัดสวนระหวางโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเมืองที่อยูในกลุมตางๆ เปรียบเทียบกับ

จํานวนที่ตั้งอยูนอกเมืองทั้งหมดพบวาโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเมืองสวนใหญถูกจัดใหอยูในกลุมที่ 2 

มากที่สุด รอยละ 41.38 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเมืองทั้งหมด รองลงมาไดแก กลุมที่ 1 คิดเปนรอย

ละ 28.49 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเมืองทั้งหมด กลุมที่ 3 คิดเปนรอยละ 24.13 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู

นอกเมืองทั้งหมด และกลุมที่ 4 คิดเปนรอยละ 6.00 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเมืองทั้งหมด 

ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.11  รอยละของโรงเรียนในแตละกลุม จําแนกตามผลการประเมิน 

 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 
ผลการ

ประเมิน ปฐมวัย 
ประถม 

ศึกษา 
ปฐมวัย 

ประถม 

ศึกษา 
ปฐมวัย 

ประถม 

ศึกษา 
ปฐมวัย 

ประถม 

ศึกษา 

รับรอง  98.5  97.4  94.6  99.6  53.7  40.2   1.2   4.8  

ไมรับรอง 1.5  2.6  5.4  0.4  46.3  59.8  98.8  95.2  

รวม  100  100  100  100  100  100  100  100  

 

จากตารางที่ 4.11 แสดงรอยละของโรงเรียนในแตละกลุม จําแนกตามผลการประเมินพบวา

โรงเรียนที่ถูกจัดใหอยูในกลุมที่ 1 ไดรับการรับรองคุณภาพจากการประเมินคิดเปนรอยละ 98.5 ใน

ระดับปฐมวัย และรอยละ 97.4 ในระดับประถมศึกษา มีเพียงสวนนอยที่ไมไดรับการรับรองคุณภาพ

จากการประเมินคิดเปนรอยละ 1.5 ในระดับปฐมวัย และรอยละ 2.6 ในระดับประถมศึกษา โรงเรียน
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ท่ีถูกจัดใหอยูในกลุมที่ 2 ไดรับการรับรองคุณภาพจากการประเมินคิดเปนรอยละ 94.6 ในระดับ

ปฐมวัย และรอยละ 99.6 ในระดับประถมศึกษา มีเพียงสวนนอยที่ไมไดรับการรับรองคุณภาพจาก

การประเมินคิดเปนรอยละ 5.4 ในระดับปฐมวัย และรอยละ 0.4 ในระดับประถมศึกษา โรงเรียนที่

ถูกจัดใหอยูในกลุมที่ 3 ไดรับการรับรองคุณภาพจากการประเมินคิดเปนรอยละ 53.7 ในระดับ

ปฐมวัย และรอยละ 40.2 ในระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนที่ไมไดรับการรับรองคุณภาพจากการ

ประเมินคิดเปนรอยละ 46.3 ในระดับปฐมวัย และรอยละ 59.8 ในระดับประถมศึกษา จะเห็นไดวา

ในกลุมที่ 3 โรงเรียนที่จะไดรับการรับรองคุณภาพจากการประเมินและโรงเรียนที่ไมไดรับการ

รับรองคุณภาพจากการประเมินมีสัดสวนใกลเคียงกันทั้งในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โดย

ระดับปฐมวัยมีโรงเรียนที่ไดรับการรับรองจากประเมินคุณภาพสูงกวาโรงเรียนที่ไมไดรับการ

รับรองคุณภาพจากการประเมิน แตในระดับประถมศึกษามีโรงเรียนที่ไมไดรับการรับรองจาก

ประเมินคุณภาพสูงกวาโรงเรียนที่ไดรับการรับรองคุณภาพจากการประเมิน สวนโรงเรียนที่จัดให

อยูในกลุมที่ 4 มีโรงเรียนที่ไมไดรับการรับรองคุณภาพจากการประเมินคิดเปนรอยละ 98.8 ใน

ระดับปฐมวัย และรอยละ 95.2 ในระดับประถมศึกษา จะเห็นไดวาโรงเรียนที่จัดใหอยูในกลุมที่ 4 

สวนใหญไมไดรับการรับรองคุณภาพจากการประเมินทั้งในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 

 

ตารางที่ 4.12  จํานวนและรอยละของโรงเรียนในแตละกลุม จําแนกตามระดับคุณภาพ: ปฐมวัย 

 

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 
ระดับคุณภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดีมาก 4,357  63.9  173  1.8  1  0.0    

ดี  2,462  36.1  9,473  98.1  4,286  77.4   51   3.7  

พอใช      9   0.1   1,254  22.6  1,263  92.7  

ปรับปรุง        48  3.5  

รวม 6,819  100  9,655  100  5,541  100  1,362  100  
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จากตารางที่ 4.12 แสดงจํานวนและรอยละของโรงเรียนในแตละกลุมจําแนกตามระดับ

คุณภาพ ปฐมวัยพบวาโรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 1 สวนใหญมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีมาก 

รอยละ 63.9 และมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดี รอยละ 36.1 ซึ่งในกลุมที่ 1 นี้ มีเฉพาะ

โรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีมากและดีเทานั้น โรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 2 สวนใหญ

มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดี รอยละ 98.1 มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีมาก รอยละ 

1.8 และมีเพียงบางสวนที่มีผลการประเมินคุณภาพในระดับพอใชคิดเปนรอยละ 0.1 เทานั้น ซึ่งใน

กลุมที่ 2 นี้ไมมีโรงเรียนใดมีผลการประเมินคุณภาพในระดับปรับปรุง โรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 3 

สวนใหญมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดี รอยละ 77.4 มีผลการประเมินคุณภาพในระดับพอใช 

รอยละ 22.6 และมีเพียงบางสวนที่มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีมากคิดเปนรอยละ 0.0 (1 

โรงเรียน)เทานั้น ซึ่งในกลุมที่ 3 นี้ไมมีโรงเรียนใดมีผลการประเมินคุณภาพในระดับปรับปรุง 

โรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 4 สวนใหญมีผลการประเมินคุณภาพในระดับพอใช รอยละ 92.7 มีผลการ

ประเมินคุณภาพในระดับดี รอยละ 3.7 และมีเพียงบางสวนที่มีผลการประเมินคุณภาพในระดับ

ปรับปรุงคิดเปนรอยละ 3.5 เทานั้น ซึ่งในกลุมที่ 4 นี้ไมมีโรงเรียนใดมีผลการประเมินคุณภาพใน

ระดับดีมาก 

 

ตารางที่ 4.13 จํานวนและรอยละของโรงเรียนในแตละกลุมจําแนกตามระดับคุณภาพ: 

 ประถมศึกษา 

                    

กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 
ระดับคุณภาพ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ดีมาก 3,142  46.1  17  0.2  7  0.1    

ดี  3,677  53.9  9,620  99.6  4,564  82.4   132   9.7  

พอใช      18   0.2   970   17.5  1,219  89.5  

ปรับปรุง        11  0.8  

รวม  6,819  100  9,655  100  5,541  100  1,362  100  
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จากตารางที่ 4.13 แสดงจํานวนและรอยละของโรงเรียนในแตละกลุมจําแนกตามระดับ

คุณภาพระดับประถมศึกษา พบวาโรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 1 สวนใหญมีผลการประเมินคุณภาพใน

ระดับดี รอยละ 53.9  และมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีมาก รอยละ 46.1 ซึ่งในกลุมที่ 1 นี้ มี

เฉพาะโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีมากและดีเทานั้น โรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 2 

สวนใหญมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดี รอยละ 99.6 มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดีมาก

และระดับพอใช รอยละ 0.2 เทากัน ซึ่งในกลุมที่ 2 นี้ไมมีโรงเรียนใดมีผลการประเมินคุณภาพใน

ระดับปรับปรุง โรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 3 สวนใหญมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดี รอยละ 82.4 

มีผลการประเมินคุณภาพในระดับพอใช รอยละ 17.5 และมีเพียงบางสวนที่มีผลการประเมิน

คุณภาพในระดับดีมากคิดเปนรอยละ 0.1 ทานั้น ซึ่งในกลุมที่ 3 นี้ไมมีโรงเรียนใดมีผลการประเมิน

คุณภาพในระดับปรับปรุง โรงเรียนที่อยูในกลุมที่ 4 สวนใหญมีผลการประเมินคุณภาพในระดับ

พอใช รอยละ 89.5 มีผลการประเมินคุณภาพในระดับดี รอยละ 9.7 และมีเพียงบางสวนที่มีผลการ

ประเมินคุณภาพในระดับปรับปรุงคิดเปนรอยละ 0.8 เทานั้น ซึ่งในกลุมที่ 4 นี้ไมมีโรงเรียนใดมีผล

การประเมินคุณภาพในระดับดีมาก 

 

 

 



 

บทท่ี  5 
 
 

บทสรุปและอภิปรายผล 
 
 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดประเภทโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปดสอนระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษาที่ไดรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสองแลว ตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 ขอมูลที่ใชทําการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งไดนํามาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินการศึกษา (สมศ.) องคการมหาชน ซึ่งเปนผลการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบสอง  พ.ศ.2549 – 2552 ท้ังนี้ในการ
นําเสนอบทสรุปและอภิปรายผล ผูวิจัยแบงนําเสนอเปน 3 สวน ดังนี้ 

5.1  สรุปผลการจัดกลุมโรงเรียนโดยจําแนกตามผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา 
       เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
 5.2  อภิปรายผล 
 5.3  ขอเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการจัดกลุมโรงเรียนโดยจําแนกตามผลการประเมนิมาตรฐานการศกึษา 

เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

 จากการวิเคราะหการจัดกลุมโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกพบวา  สามารถจัดกลุมโรงเรียนไดเปน 4 กลุม ดังนี้ 

 กลุมที่  1 เปนกลุมท่ีมีคะแนนประเมินเฉลี่ยในทุกมาตรฐานสูงที่สุด 
 กลุมที่  2 เปนกลุมท่ีมีคะแนนประเมินเฉลี่ยในทุกมาตรฐานสูงเปนอันดับ 2  
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 กลุมที่  3 เปนกลุมที่มีคะแนนประเมินเฉลี่ยในทุกมาตรฐานสูงเปนอันดับ 3  

 กลุมที่  4 เปนกลุมที่มีคะแนนประเมินเฉลี่ยในทุกมาตรฐานต่ําที่สุด 

 

5.2  อภิปรายผล 

  

เมื่อนําขอมูลตัวแปรตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งมีท้ังหมด  

28 มาตรฐาน โดยแบงเปนระดับปฐมวัย 14 มาตรฐาน และระดับประถมศึกษา 14 มาตรฐาน มา

ศึกษาความสัมพันธของมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินภายนอก พบวา ทุกมาตรฐานมี

ความสัมพันธ ท้ังระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา และเมื่อนําตัวแปรทั้งหมดมาจัดกลุม

สามารถสรุปผลการวิเคราะหจัดกลุมไดผลลัพธดังนี้ 

 ภาพรวมของโรงเรียนสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยูนอกเมือง ผานการรับรอง

คุณภาพจาก สมศ. มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับ ดี และมีเพียงสวนนอยที่ที่มีผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับปรับปรุง โดยมาตรฐานที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ มาตรฐาน

ท่ี 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ รองลงมาคือมาตรฐานที่  

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา   

สวนมาตรฐานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิด

สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน  แสดงใหเห็นวา  

โรงเรียนสวนใหญมีผลการประเมินภายนอกดานผูบริหารอยูในระดับดีแตเด็กขาดความสามารถใน

การคิดวิเคราะหสังเคราะห  ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการศึกษาในปจจุบัน ดังนั้นทั้งผูบริหาร

และครูควรหาวิธีการเพื่อพัฒนาใหเด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิดสังเคราะห มี

วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน เพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับ

การศึกษาคือการพัฒนาคนเพื่อคนจะไดพัฒนาชาติตอไป หากโรงเรียนมีผูบริหารที่เกงมีความรู

ความสามารถในการบริหารแตผลผลิตของโรงเรียนกลับดอยคุณภาพก็ถือวาการบริหารลมเหลว 

 ผลการวิเคราะห Cluster Analysis พบวา สามารถจัดกลุมโรงเรียนออกไดเปน 4 กลุมดังนี้

กลุมที่ 1 มีโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมนี้ 6,819 โรงเรียนคิดเปนรอยละ 29.17 ของโรงเรียนทั้งหมด มีผล

การประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับดีมากและระดับดีเทานั้น ไมมีโรงเรียนใดมีผลการประเมิน

คุณภาพภายนอกอยูในระดับพอใชและปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยในทุกมาตรฐานอยูในระดับสูงกวา

กลุมอื่น ๆ และสวนใหญผานการรับรองคุณภาพจาก สมศ. รอยละ 98.5 ในระดับปฐมวัยและรอยละ 

97.4 ในระดับประถมศึกษา จากการที่กลุมที่ 1 เปนกลุมที่มีคะแนนเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพ
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ภายนอกในทุกมาตรฐานอยูในระดับสูงกวากลุมอื่นๆ ดังนั้น ผูวิจัยจึงตั้งชื่อกลุมวา “กลุมโรงเรียนที่

มีคุณภาพดีเดน” 

 เมื่อดูในสวนของขนาดของโรงเรียนพบวาสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็กคิดเปนรอยละ  

68.3 หรือคิดเปนรอยละ 25.44 ของโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด เปนโรงเรียนขนาดกลางคิดเปน 28.2  

หรือคิดเปน 40.77 ของโรงเรียนขนาดกลางทั้งหมด เปนโรงเรียนขนาดใหญรอยละ 2.7 หรือรอยละ  

62.76 ของโรงเรียนขนาดใหญทั้งหมดและขนาดใหญพิเศษ รอยละ 0.9 หรือรอยละ 88.06 ของ

โรงเรียนขนาดใหญพิเศษทั้งหมด จะเห็นไดวา โรงเรียนขนาดใหญพิเศษสวนใหญและโรงเรียน

ขนาดใหญเกือบครึ่งจะอยูในกลุมนี้ มีเพียงสวนนอยของโรงเรียนขนาดเล็กที่อยูในกลุมนี้ แสดงให

เห็นวาโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมีคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับสูง

มาก ทั้งนี้เปนเพราะโรงเรียนขนาดใหญมีความพรอมทั้งดานบุคลากรและงบประมาณในการจัด

การศึกษา มีวัสดุอุปกรณสื่อการเรียนการสอนที่พรอมกวาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูไมครบชั้นและ

อยูหางไกลความเจริญ  

ในสวนของที่ตั้งของโรงเรียนจําแนกตามภาค พบวามีโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดรอยละ 37.6 ของโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพดีเดน 

แตเมื่อดูจากสัดสวนของโรงเรียนเปรียบเทียบกับจํานวนโรงเรียนทั้งหมดในภาคนั้นๆ พบวาภาค

กลางมีโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมที่มีคุณภาพดีเดน มากที่สุดรอยละ 41.70 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาค

กลางทั้งหมด รองลงมาคือภาคใตคิดเปนรอยละ 37.98 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคใตทั้งหมด  

จังหวัดที่พบวามีโรงเรียนจัดอยูในกลุมที่มีคุณภาพดีเดน มากที่สุดเมื่อเทียบกับจํานวนโรงเรียน

ท้ังหมดในจังหวัดนั้นๆ ไดแก จังหวัดนนทบุรี มีโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพดีเดน 

คิดเปนรอยละ 85.93 ของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีทั้งหมด รองลงมาไดแกจังหวัด

กรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพดีเดน คิดเปนรอยละ 69.23 ของ

โรงเรียนในจังหวัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด และจังหวัดสงขลา มีโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมโรงเรียน

ท่ีมีคุณภาพดีเดน คิดเปนรอยละ 68.39 ของโรงเรียนในจังหวัดสงขลาทั้งหมด สวนจังหวัดที่มี

จํานวนโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพดีเดนนอยที่สุด ไดแกจังหวัดมุกดาหาร มี

โรงเรียนที่จัดใหอยูในกลุมที่มีคุณภาพดีเดนเพียงรอยละ 8.38 ของโรงเรียนในจังหวัดมุกดาหาร

ท้ังหมด รองลงมาคือจังหวัด นครสวรรครอยละ 9.25 ของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรคท้ังหมด 

และจังหวัดอํานาจเจริญรอยละ 9.50 ของโรงเรียนในจังหวัดอํานาจเจริญทั้งหมด จะเห็นไดวา

จังหวัดที่มีโรงเรียนจัดอยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพดีเดน สวนมากเปนจังหวัดที่มีความเจริญแลว

เปนศูนยของดานตาง ๆ ทั้งดานการศึกษาและดานเศรษฐกิจ ท้ังนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร    

สวนจังหวัดสงขลาจัดไดวาเปนศูนยกลางของภาคใตเลยทีเดียว และจังหวัดที่มีโรงเรียนจัดอยูใน
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กลุมนี้นอยสวนมากเปนจังหวัดเล็ก ๆทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือที่ไมมีความเจริญ

มากนัก 

 ในสวนของที่ตั้งของโรงเรียนพบวามีโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเมืองรอยละ 83.7 หรือคิดเปน

รอยละ 28.49 ของโรงเรียนที่มีที่ตั้งอยูนอกเมืองทั้งหมด และโรงเรียนที่ตั้งอยูในเมืองรอยละ 16.3 

หรือคิดเปนรอยละ 33.25 แสดงใหเห็นวาในกลุมนี้มีสัดสวนของโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเมืองและใน

เมืองไมตางกันมากนัก 

กลาวโดยสรุป เมื่อดูจากจํานวนโรงเรียนโดยภาพรวมแลวพบวากลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพ

ดีเดนเปนโรงเรียนที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีมากและดีเทานั้น สวนใหญเปนโรงเรียนขนาด

เล็กที่ตั้งอยูนอกเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตเมื่อดูถึงสัดสวนของโรงเรียนในกลุมนี้จําแนก

ตามภาค ที่ตั้ง ขนาดของโรงเรียนแลวพบวา โรงเรียนในภาคกลางสวนใหญถูกจัดใหอยูในกลุมนี้ 

โดยเฉพาะจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานครที่มีความเจริญและเปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ

และการศึกษา  สัดสวนของโรงเรียนที่มีที่ตั้งอยูในเมืองมีมากกวาโรงเรียนที่มีที่ตั้งอยูนอกเมือง และ

จําแนกตามขนาดของโรงเรียนพบวาโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมีสัดสวนที่อยูในกลุมนี้สูงที่สุด จึง

อาจกลาวไดวาโรงเรียนที่จัดใหอยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพดีเดนเปนโรงเรียนในภาคกลางที่มีท่ี

ตั้งอยูในเมืองและเปนโรงเรียนขนาดใหญขนาดใหญที่มีความพรอมมากกวา 

 กลุมที่ 2 มีโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมนี้ 9,655 โรงเรียนคิดเปนรอยละ 41.30 ของโรงเรียน

ท้ังหมด มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับดีมาก ดีและพอใชเทานั้น ไมมีโรงเรียนใดมี

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยในทุกมาตรฐานอยูในระดับสูง

รองจากกลุมที่ 1 และสวนใหญผานการรับรองคุณภาพจาก สมศ.รอยละ 94.6 ในระดับปฐมวัย และ

รอยละ 99.6 ในระดับประถมศึกษา กลุมที่ 2 เปนกลุมที่มีคะแนนเฉลี่ยของการประเมินคุณภาพ

ภายนอกในทุกมาตรฐานอยูในระดับสูงรองลงมาจากกลุมที่ 1 ดังนั้น ผูวิจัยจึงตั้งชื่อกลุมวา “กลุม

โรงเรียนที่มีคุณภาพดีมาก” 

เมื่อดูในสวนของขนาดของโรงเรียนพบวาสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็กคิดเปนรอยละ 

78.4 หรือคิดเปนรอยละ 37.79 ของโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด เปนโรงเรียนขนาดกลางคิดเปน 20.6 

หรือคิดเปน 42.23 ของโรงเรียนขนาดกลางทั้งหมด เปนโรงเรียนขนาดใหญรอยละ 0.9 หรือรอยละ 

29.66 ของโรงเรียนขนาดใหญทั้งหมดและขนาดใหญพิเศษ รอยละ 0.1 หรือรอยละ 11.94 ของ

โรงเรียนขนาดใหญพิเศษทั้งหมด  แสดงใหเห็นวาโรงเรียนขนาดกลางเปนโรงเรียนที่จัดวามี

คุณภาพดีรองลงมาจากโรงเรียนที่มีขนาดใหญและใหญพิเศษ เนื่องมาจากเปนโรงเรียนที่มีความ

พรอมทางดานบุคลากรและงบประมาณมากกวาโรงเรียนขนาดเล็กและนอยกวาโรงเรียนที่มีขนาด

ใหญกวา 
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ในสวนของที่ตั้งของโรงเรียนจําแนกตามภาค พบวามีโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดรอยละ 44.9 ของโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพดีเดน 

และเมื่อดูจากสัดสวนของโรงเรียนเปรียบเทียบกับจํานวนโรงเรียนทั้งหมดในภาคนั้นๆ พบวาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมที่มีคุณภาพดีเดน มากที่สุดรอยละ 44.0 ของโรงเรียน

ท่ีตั้งอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด รองลงมาคือภาคตะวันตกคิดเปนรอยละ 43.00 ของ

โรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคตะวันตกทั้งหมด  จังหวัดที่พบวามีโรงเรียนจัดอยูในกลุมที่มีคุณภาพดีเดน 

มากที่สุดเมื่อเทียบกับจํานวนโรงเรียนทั้งหมดในจังหวัดนั้นๆ ไดแก จังหวัดเชียงใหม มีโรงเรียนที่

จัดอยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพดีเดน คิดเปนรอยละ 55.99 ของโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม

ท้ังหมด รองลงมาไดแกจังหวัดลําปาง มีโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพดีเดน คิดเปน

รอยละ 55.74 ของโรงเรียนในจังหวัดลําปางทั้งหมด และจังหวัดสกลนครสวนมีโรงเรียนที่จัดอยูใน

กลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพดีเดน คิดเปนรอยละ 55.50 ของโรงเรียนในจังหวัดสกลนครทั้งหมด 

จังหวัดที่มีจํานวนโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพดีเดนนอยที่สุด ไดแกจังหวัดนนทบุรี 

มีโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพดีเดน คิดเปนรอยละ 9.63 ของโรงเรียนในจังหวัด

นนทบุรีทั้งหมด 

ในสวนของที่ตั้งของโรงเรียนพบวามีโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเมืองรอยละ 85.9 หรือคิดเปน

รอยละ 41.38 ของโรงเรียนที่มีที่ตั้งอยูนอกเมืองทั้งหมด และในกลุมนี้มีโรงเรียนที่ตั้งอยูในเมืองรอย

ละ 14.1 หรือคิดเปนรอยละ 40.8 ในกลุมนี้มีสัดสวนของโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเมืองและในเมืองไม

ตางกันมากนัก แสดงใหเห็นวาสัดสวนของโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเมืองหรือโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเมือง 

มีความเปนไปไดที่จะถูกจัดใหอยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพดีมากไมตางกัน 

กลาวโดยสรุป เมื่อดูจากจํานวนโรงเรียนโดยภาพรวมแลวพบวากลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพ

ดีเดนเปนโรงเรียนที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก ดีและพอใชเทานั้น สวนใหญเปนโรงเรียน

ขนาดเล็กที่ตั้งอยูนอกเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตเมื่อดูถึงสัดสวนของโรงเรียนในกลุมนี้

จําแนกตามภาค ที่ตั้ง ขนาดของโรงเรียนแลวพบวา โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญ

ถูกจัดใหอยูในกลุมนี้ สัดสวนของโรงเรียนที่มีที่ตั้งอยูในเมืองมีมากกวาโรงเรียนที่มีท่ีตั้งอยูนอก

เมือง และจําแนกตามขนาดของโรงเรียนพบวาโรงเรียนขนาดกลางมีสัดสวนที่อยูในกลุมนี้สูงที่สุด 

จึงอาจกลาวไดวาโรงเรียนที่จัดใหอยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพดีเดนเปนโรงเรียนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีที่ตั้งอยูทั้งในเมืองและนอกเมืองและเปนโรงเรียนขนาดกลางที่มีความ

พรอมมากกวา 

 กลุมที่ 3 มีโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมนี้ 5,541 โรงเรียนคิดเปนรอยละ 23.70 ของโรงเรียน

ท้ังหมด มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับดีมาก ดีและพอใชเทานั้น ไมมีโรงเรียนใดมี
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับปรับปรุง คะแนนเฉลี่ยในทุกมาตรฐานอยูในระดับสูง

รองจากกลุมที่ 1 ผานการรับรองคุณภาพจาก สมศ.รอยละ 53.7 ในระดับปฐมวัย และ รอยละ 40.2 

ในระดับประถมศึกษา จะเห็นไดวาในกลุมนี้มีมีโรงเรียนที่ไดรับการรับรองคุณภาพและไมผานการ

รับรองคุณภาพมีสัดสวนที่เทา ๆ กัน จากการที่กลุมที่ 3 เปนกลุมที่มีคะแนนเฉลี่ยของการประเมิน

คุณภาพภายนอกในทุกมาตรฐานอยูในระดับสูงรองลงมาจากกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 ดังนั้น ผูวิจัยจึง

ตั้งชื่อกลุมวา “กลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพดี” 

 เมื่อดูในสวนของขนาดของโรงเรียนพบวาสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็กคิดเปนรอยละ 

87 หรือคิดเปนรอยละ 26.34 ของโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด เปนโรงเรียนขนาดกลางคิดเปน 12.6 

หรือคิดเปน 14.81 ของโรงเรียนขนาดกลางทั้งหมด เปนโรงเรียนขนาดใหญรอยละ 0.4 หรือรอยละ 

6.9 ของโรงเรียนขนาดใหญท้ังหมดและไมมีโรงเรียนขนาดใหญพิเศษอยูในกลุมนี้  

ในสวนของที่ตั้งของโรงเรียนจําแนกตามภาค พบวามีโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุดรอยละ 44.9 ของโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพดี และ

เมื่อดูจากสัดสวนของโรงเรียนเปรียบเทียบกับจํานวนโรงเรียนทั้งหมดในภาคนั้นๆ พบวาภาคเหนือ

มีโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมที่มีคุณภาพดีมากที่สุดรอยละ 26.53 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคเหนือ

ท้ังหมด รองลงมาคือภาคตะวันออเฉียงเหนือคิดเปนรอยละ 25.29 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคตะวัน

ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด  จังหวัดที่พบวามีโรงเรียนจัดอยูในกลุมที่มีคุณภาพดีมากที่สุดเมื่อ

เปรียบเทียบกับจํานวนโรงเรียนทั้งหมดในจังหวัดนั้นๆ ไดแก จังหวัดอํานาจเจริญ มีโรงเรียนที่จัด

อยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพดีคิดเปนรอยละ 57.00 ของโรงเรียนในจังหวัดอํานาจเจริญทั้งหมด 

รองลงมาไดแกจังหวัดตาก มีโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพดีคิดเปนรอยละ 44.72 

ของโรงเรียนในจังหวัดตากทั้งหมด จังหวัดที่มีจํานวนโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพ

ดีนอยที่สุด ไดแกจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพดีคิดเปน

รอยละ 2.56 ของโรงเรียนในจังหวัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด 

 ในสวนของที่ตั้งของโรงเรียนพบวามีโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเมืองรอยละ 87.2 หรือคิดเปน

รอยละ 24.13 ของโรงเรียนที่มีที่ตั้งอยูนอกเมืองทั้งหมด และในกลุมนี้มีโรงเรียนที่ตั้งอยูในเมืองรอย

ละ 12.8 หรือคิดเปนรอยละ 21.16 แสดงใหเห็นวาในกลุมนี้มีสัดสวนของโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเมือง

สูงกวาโรงเรียนที่ตั้งอยูในเมือง  

กลาวโดยสรุป เมื่อดูจากจํานวนโรงเรียนโดยภาพรวมแลวพบวากลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพดี

เปนโรงเรียนที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก ดีและพอใชเทานั้น สวนใหญเปนโรงเรียนขนาด

เล็กที่ตั้งอยูนอกเมืองทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แตเมื่อดูถึงสัดสวนของโรงเรียนในกลุมนี้จําแนก

ตามภาค ที่ตั้ง ขนาดของโรงเรียนแลวพบวา โรงเรียนในภาคเหนือสวนใหญถูกจัดใหอยูในกลุมนี้ 
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สัดสวนของโรงเรียนที่มีที่ตั้งอยูนอกเมืองมีมากกวาโรงเรียนที่มีที่ตั้งอยูในเมือง และจําแนกตาม

ขนาดของโรงเรียนพบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสัดสวนที่อยูในกลุมนี้สูงที่สุด จึงอาจกลาวไดวา

โรงเรียนที่จัดใหอยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพดีเปนโรงเรียนในภาคเหนือที่มีที่ตั้งอยูท้ังนอกเมือง

และเปนโรงเรียนขนาดเล็กเพราะโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ ขนาดใหญและขนาดกลางสวนใหญ

ไดรับการจัดใหอยูในกลุมขางตนไปแลว ดังนั้นโรงเรียนที่เหลือสวนมากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก 

 กลุมที่ 4 มีโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมนี้ 1,362 โรงเรียนคิดเปนรอยละ 5.83 ของโรงเรียน

ท้ังหมด มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับดี พอใชและปรับปรุงเทานั้น ไมมีโรงเรียนใด

มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยูในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ยในทุกมาตรฐานอยูในระดับต่ํากวา

กลุมอื่นๆ และสวนใหญไมไดรับการรับรองคุณภาพจากสมศ.รอยละ 98.8 ในระดับปฐมวัยและ 

รอยละ 95.2 ในระดับประถมศึกษา จากการที่กลุมที่ 4 เปนกลุมที่มีคะแนนเฉลี่ยของการประเมิน

คุณภาพภายนอกในทุกมาตรฐานอยูในระดับต่ํากวากลุมอื่นๆ ดังนั้นผูวิจัยจึงตั้งชื่อกลุมวา “กลุม

โรงเรียนคุณภาพพอใช” 

   เมื่อดูในสวนของขนาดของโรงเรียนพบวาสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็กคิดเปนรอยละ  

92.3 หรือคิดเปนรอยละ 6.87 ของโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด เปนโรงเรียนขนาดกลางคิดเปน 7.6 

หรือคิดเปนรอยละ 2.19 ของโรงเรียนขนาดกลางทั้งหมด เปนโรงเรียนขนาดใหญรอยละ 0.1 คิด

เปนรอยละ 0.69 ของโรงเรียนขนาดใหญท้ังหมดและไมมีโรงเรียนขนาดใหญพิเศษอยูในกลุมนี้ จะ

เห็นไดวาสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็ก หรือเกือบทั้งหมดที่อยูในกลุมนี้เปนโรงเรียนขนาดเล็ก  

ในสวนของที่ตั้งของโรงเรียนจําแนกตามภาค พบวามีโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคเหนือมาก

ท่ีสุดรอยละ 35.2 ของโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพพอใช และเมื่อดูจากสัดสวนของ

โรงเรียนเปรียบเทียบกับจํานวนโรงเรียนทั้งหมดในภาคนั้นๆ พบวาภาคเหนือมีโรงเรียนที่จัดอยูใน

กลุมที่มีคุณภาพพอใช มากที่สุดรอยละ 8.92 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคเหนือทั้งหมด รองลงมาคือ

ภาคตะวันตกคิดเปนรอยละ 7.93 ของโรงเรียนที่ตั้งอยูในภาคตะวันตะวันตกเหนือทั้งหมด  จังหวัด

ท่ีพบวามีโรงเรียนจัดอยูในกลุมที่มีคุณภาพพอใช มากที่สุดเมื่อเทียบกับจํานวนโรงเรียนทั้งหมดใน

จังหวัดนั้นๆ ไดแก จังหวัดนครสวรรค มีโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพพอใช คิดเปน

รอยละ 31.21 ของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรคทั้งหมด รองลงมาไดแกจังหวัดแมฮองสอน มี

โรงเรียนที่จัดอยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพพอใช คิดเปนรอยละ 19.9 ของโรงเรียนในจังหวัด

แมฮองสอนทั้งหมด และจังหวัดอุทัยธานี มีโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพพอใช คิด

เปนรอยละ 14.66 ของโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานีทั้งหมดจังหวัดที่มีจํานวนโรงเรียนที่จัดอยูใน

กลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพดีเดนนอยที่สุด ไดแกจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยไมมีโรงเรียนใดใน

จังหวัดกรุงเทพมหานครจัดอยูในกลุมโรงเรียนคุณภาพพอใชเลย 
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 ในสวนของที่ตั้งของโรงเรียนพบวามีโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเมืองรอยละ 88.3 หรือคิดเปน

รอยละ 6 ของโรงเรียนที่มีที่ตั้งอยูนอกเมืองทั้งหมด และในกลุมนี้มีโรงเรียนที่ตั้งอยูในเมืองรอยละ 

11.3 หรือคิดเปนรอยละ 4.79 แสดงใหเห็นวาในกลุมนี้มีสัดสวนของโรงเรียนที่ตั้งอยูนอกเมืองสูง

กวาโรงเรียนที่ตั้งอยูในเมือง 

กลาวโดยสรุป เมื่อดูจากจํานวนโรงเรียนโดยภาพรวมแลวพบวากลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพ

พอใชเปนโรงเรียนที่ไมไดรับการรับรองคุณภาพและมีผลการประเมินอยูในระดับดี พอใชและ

ปรับปรุงเทานั้น และมีเพียงกลุมโรงเรียนคุณภาพพอใชเทานั้นที่มีผลการประเมินคุณภาพอยูใน

ระดับปรับปรุง สวนใหญเปนโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยูนอกเมืองทางภาคเหนือ แตเมื่อดูถึงสัดสวน

ของโรงเรียนในกลุมนี้จําแนกตามภาค ที่ตั้ง ขนาดของโรงเรียนแลวพบวา โรงเรียนในภาคเหนือ

สวนใหญถูกจัดใหอยูในกลุมนี้ สัดสวนของโรงเรียนที่มีท่ีตั้งอยูนอกเมืองมีมากกวาโรงเรียนที่มีท่ี

ตั้งอยูในเมือง และจําแนกตามขนาดของโรงเรียนพบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสัดสวนที่อยูในกลุมนี้

สูงที่สุด จึงอาจกลาวไดวาโรงเรียนที่จัดใหอยูในกลุมโรงเรียนที่มีคุณภาพพอใชเปนโรงเรียนใน

ภาคเหนือที่มีท่ีตั้งอยูทั้งนอกเมืองและเปนโรงเรียนขนาดเล็กที่ไมไดรับการรับรองคุณภาพจากการ

ประเมินคุณภาพ 

  

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 

 5.3.1   ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 

จากผลการวิจัยที่พบจึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับผลการประเมินคุณภาพภายนอกพบวา คุณภาพ

ดานครูเปนดานที่มีคะแนนประเมินต่ํามาก โดยเฉพาะความรูความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอน เพราะในปจจุบัน โรงเรียนขนาดเล็กมีครูไมครบชั้น ครูบางทานตองสอนถึง 2 – 3 หอง จึงไม

สามารถสอนในวิชาที่ตรงกับเอกที่ตนจบมา โดยเฉพาะระดับปฐมวัย สวนมากในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ครูผูสอนระดับปฐมวัยมักจะไมมีครูที่จบเอกปฐมวัยโดยตรงดังนั้นจึงเปนครูที่ผูอํานวยการโรงเรียน

เห็นสมควรวาเหมาะสมกับการสอนระดับปฐมวัย และนอกจากนี้ครูยังมีงานพิเศษอื่นๆ ที่ไดรับ

มอบหมายอีก จึงไมมีเวลาที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเต็มที่และไมมีเวลาในการ

เตรียมการสอนอีกดวย ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรใหความสําคัญกับการจัดใหครูสอนตาม

วิชาเอก หากโรงเรียนใดขาดครูในวิชาเอกใดก็ควรจัดครูในวิชาเอกที่ขาดใหโรงเรียนตอไป 
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ปญหาดานครูเปนปญหาที่หนวยงานที่เกี่ยวของตองใหความสําคัญ โดยเฉพาะในโรงเรียน

ขนาดเล็ก เพราะจํานวนครูที่ไมครบชั้นก็เนื่องมาจาก จํานวนเด็กที่ลดลง เมื่อเด็กมีจํานวนนอยครูก็

จะนอยลงไปดวย แตโรงเรียนในเมืองกลับมีเด็กจากนอกเมืองเขาไปเรียนกันเปนจํานวนมาก เพราะ

ผูปกครองเห็นวา โรงเรียนใกลบานไมมีครูครบชั้น ดังนั้นโรงเรียนขนาดเล็กใกลบานจํานวนเด็กก็

จะนอยผลที่ตามมาคือลดจํานวนครูลงไปอีก ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการควรหารือในปญหาเกี่ยวกับ

โรงเรียนในเมือง นอกเมือง โดยอาจจะกําหนดมาตรการในเรื่องเขตบริการของโรงเรียนวาแตละ

โรงเรียนสามารถรับเด็กจากเขตใดไดบาง เพื่อปองกันไมใหเด็กที่อยูนอกเมืองเขาไปเรียนในเมือง 

จากผลการจัดกลุมโรงเรียนตามาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินภายนอกพบวาโรงเรียน

มีความแตกตางกันในเรื่องของผลการประเมินซึ่งแบงไดเปน 4 ระดับ สะทอนใหเห็นวาโรงเรียน

สวนใหญมีคุณภาพดี  รองลงมาคือโรงเรียนที่มีคุณภาพในระดับดีมาก และยังมีโรงเรียนอีกจํานวน

ไมนอยที่มีคุณภาพในระดับที่ตองปรับปรุงซึ่งสวนใหญจะเปนโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยูนอกเมือง 

ดังนั้นผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกระดับควรใหการชวยเหลือกับโรงเรียนเหลานี้  ขอคนพบนี้ชี้ใหเห็นวา 

คุณภาพการศึกษาของไทยยังมีความแตกตางกันดวยองคประกอบตางๆทั้ง 3 ดานตามมาตรฐาน

การศึกษาเพื่อการประเมินภายนอกคือ ดานผูเรียน ดานครู และดานผูบริหาร ถึงแมวาผลการ

ประเมินคุณภาพดานผูบริหารจะเปนดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดแตผลลัพธซึ่งหมายถึงตัวผูเรียน

กลับมีผลการประเมินอยูในระดับต่ําที่สุด  ดังนั้นหากตองการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย  

ผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญกับตัวผูเรียนใหมากที่สุด จะเห็นไดวาแมผูบริหารจะมี

ความสามารถในการบริหารงานโรงเรียนและมีความสัมพันธท่ีดีกับชุมชนมากเพียงใดก็ไมได

หมายความวาผูเรียนจะมีคุณภาพเสมอไป 

 ผลการจัดกลุมโรงเรียนพบวาระดับคุณภาพของโรงเรียนมีความแตกตางกันมีตั้งแตระดับดี

เยี่ยมไปจนถึงระดับพอใช ดังนั้นจึงเปนตัวชวยใหหนวยงานเกี่ยวของนําผลการจัดกลุมโรงเรียนไป

ใชในการวางแผนในการพัฒนาจัดลําดับความสําคัญวาควรมุงใหความสําคัญกับโรงเรียนที่มี

คุณภาพต่ํากอนเพื่อยกระดับใหมีคุณภาพสูงขึ้น หรืออาจจะใหโรงเรียนที่มีคุณภาพระดับดีมากเปน

โรงเรียนตนแบบเพื่อใหโรงเรียนที่มีคุณภาพดอยกวาไดศึกษาหรือใชเปนตนแบบในการพัฒนา

โรงเรียนใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น 

 

 5.3.2   ขอเสนอแนะในงานวิจัยครั้งตอไป 

1  ควรมีการศึกษาโดยใชกลุมโรงเรียนที่มีความหลากหลายมากขึ้นเชน โรงเรียนใน

กลุมโรงเรียนที่จัดกรศึกษาในชวงชั้นที่ 3 ถึงชวงชั้นที่ 4 หรืออาจจะรวมโรงเรียนเอกชนและ

สถานศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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2  งานวิจัยนี้ทําเฉพาะในสวนของผลการประเมินคุณภาพเทานั้นมาใชในการ

วิเคราะห  ซึ่งยังมีขอมูลดานอื่นๆ อีกที่ผูประเมินภายนอกไดเก็บขอมูลของโรงเรียนไว และสามารถ

นํามาใชประกอบการวิเคราะหเพิ่มเติมได เชน จํานวนครู จํานวนนักเรียน เปนตน 

3  ในการจัดกลุมโรงเรียนหากจะใชขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาควรจะนํา

ขอมูลในสวนของผลการประเมินรายตัวบงชี้มาชวยในการจัดกลุมเพื่อความละเอียดในการวิเคราะห

การจัดกลุม และความหลากหลายในการที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชนตอไป 
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มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง :  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    รอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2552) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มาตรฐานการศกึษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง :  
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน    รอบทีส่อง (พ.ศ. 2549-2552) 

.......................................... 
 
1. มาตรฐานดานผูเรียน  
มี 7 มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาในแตละมาตรฐาน มีดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1    ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
   

1.1 ผูเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ   
  เกณฑการพิจารณา  

1.1.1 รอยละของผูเรียนที่มาโรงเรียนทันเวลา  
1.1.2 รอยละของผูเรียนที่ปฏิบัติตามระเบียบของสถานศึกษาโดยเฉพาะการเขาแถว เคารพธง

ชาติและปฏิบัติกิจกรรม ตาง ๆ  
1.1.3 รอยละของผูเรียนที่สนใจกิจกรรมการเรียนและรับผิดชอบงานที่ครูมอบหมาย  
1.1.4 รอยละของผูเรียนที่แตงกายเรียบรอยในสถานการณตางๆ  
1.1.5 รอยละของผูเรียนที่เดินผานครูและผูใหญอยางสุภาพเรียบรอย มีสัมมาคารวะ  
1.1.6 รอยละของผูเรียนที่มีมารยาทในการรับประทานอาหาร  
 
1.2 ผูเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต  
เกณฑการพิจารณา  
1.2.1 รอยละของผูเรียนที่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบและไมลอกการบาน  
1.2.2 รอยละของผูเรียนที่ทรัพยสินไมสูญหาย  
1.2.3 รอยละของผูเรียนที่พูดแตความจริง(ไมโกหก) 
 
1.3 ผูเรียนมีความกตัญูกตเวที  
เกณฑการพิจารณา  
1.3.1 รอยละของผูเรียนที่รัก เคารพ พอแม ผูปกครอง และแสดงออกซึ่งการตอบแทน

พระคุณอยางเหมาะสม  



1.3.2 รอยละของผูเรียนที่ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย และแสดงออกซึ่งการตอบแทน
พระคุณอยางเหมาะสม  

1.3.3 รอยละของผูเรียนที่เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
 
1.4 ผูเรียนมีความเมตตากรุณา โอบออมอารี เอื้อเฟอเผื่อแผ และไมเห็นแกตัว   
เกณฑการพิจารณา  
1.4.1 รอยละของผูเรียนที่รูจักการใหเพื่อสวนรวมและเพื่อผูอื่น  
1.4.2 รอยละของผูเรียนที่แสดงออกถึงการมีน้ําใจ หรือใหการชวยเหลือผูอื่น  
1.4.3 รอยละของผูเรียนที่รูจักแบงปนทรัพยสิน หรือสิ่งของเพื่อผูอื่น  
 
1.5 ผูเรียนมีความประหยัด และใชทรัพยากรอยางคุมคา  
เกณฑการพิจารณา  
1.5.1 รอยละของผูเรียนที่ใชทรัพยสิน และสิ่งของของโรงเรียนอยางประหยัด  
1.5.2 รอยละของผูเรียนที่ใชอุปกรณการเรียนอยางประหยัดและรูคุณคา  
1.5.3 รอยละของผูเรียนที่รวมกิจกรรมการประหยัด (เชน กิจกรรมรีไซเคิล เปนตน)  
1.5.4 รอยละของผูเรียนที่ใชน้ํา ไฟ และสาธารณูปโภคอื่นๆ ทั้งของตนเองและของสวนรวม

อยางประหยัดและรูคุณคา  
 
1.6 ผูเรียนปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสวนรวม 
เกณฑการพิจารณา  
1.6.1 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญตนเพื่อสวนรวม  
1.6.2 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม  
1.6.3 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาและทองถิ่น  

 
 มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มี 5 ตัวบงชี้  
 
 2.1 ผูเรียนรูจักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกกําลังกายสม่ําเสมอ  
 เกณฑการพิจารณา  

2.1.1 รอยละของผูเรียนที่รูจักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคา  
2.1.2 รอยละของผูเรียนที่ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  



 

2.1.3 รอยละของผูเรียนที่มีสุขนิสัยที่ดีและปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดเองอยางถูกตอง 

เหมาะสมตามวัยได  

 

 2.2  ผูเรียนมีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ  

 เกณฑการพิจารณา  

2.2.1 รอยละของผูเรียนที่มีน้ําหนักตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข  

2.2.2 รอยละของผูเรียนที่มีสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข  

2.2.3 รอยละของผูเรียนที่ไดรับการตรวจรางกาย การทดสอบเกี่ยวกับการเห็น การไดยิน และ

มีรายงานผลการตรวจรางกาย  

2.2.4 รอยละของผูเรียนที่มีสมรรถภาพ/มีรางกายแข็งแรงตามเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพ 

ทางกายของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2543)  

 

 2.3  ผูเรียน ไมเสพหรือแสวงหาผลประโยชนจากสิ่งเสพติด และสิ่งมอมเมา หลีกเลี่ยง

 สภาวะที่เสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ รวมทั้งปญหาทางเพศ   

 เกณฑการพิจารณา  

2.3.1 รอยละของผูเรียนที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา  

2.3.2 รอยละของผูเรียนที่มีทักษะการปฏิเสธ และชักชวนไมใหเพื่อนเสพยาเสพติด  

2.3.3 รอยละของผูเรียนที่ไมเสพสิ่งเสพติด และปลอดจากสิ่งมอมเมา 

2.3.4 รอยละของผูเรียนที่รูจักประโยชนและโทษของการใชอินเตอรเน็ต (Internet) และเกม

คอมพิวเตอร 

2.3.5 รอยละของผูเรียนที่มีสํานึกแหงความปลอดภัย และการปฏิบัติตนอยางถูกตอง การ

ระมัดระวังตนในการใชชีวิตประจําวัน การรูจักรักนวลสงวนตัว และการปองกันทรัพยสินของ

ตนเองและสวนรวม  

2.3.6 รอยละของผูเรียนที่รูจักหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เปนอบายมุข และการพนัน  

 

 2.4 ผูเรียนมีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสมและใหเกียรติผูอื่น 

 เกณฑการพิจารณา  

2.4.1 รอยละของผูเรียนมีความมั่นใจและกลาแสดงออกอยางเหมาะสม  



 

2.4.2 รอยละของผูเรียนที่รูจักใหเกียรติผูอื่น  

 

 2.5 ผูเรียนราเริงแจมใส มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอเพื่อน ครู และผูอื่น  

 เกณฑการพิจารณา  

2.5.1 รอยละของผูเรียนที่หนาตาทาทางราเริง แจมใส  

2.5.2 รอยละของผูเรียนที่มีกิจกรรมนันทนาการกับเพื่อนตามวัย  

2.5.3 รอยละของผูเรียนที่ยิ้มแยม พูดคุย ทักทายเพื่อน ครู และผูอื่น  

2.5.4 รอยละของผูเรียนที่เขากับเพื่อนไดดี และเปนที่รักของเพื่อน ๆ  

 

 มาตรฐานที่ 3   ผูเรียนมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา   มี 4 ตัว

บงชี้ คือ  

 

 3.1 ผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ   

 เกณฑการพิจารณา  

3.1.1 รอยละของผูเรียนที่มีความรัก และสนใจงานศิลปะ และการวาดภาพ  

3.1.2 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมศิลปะเปนประจําอยางนอย 1 อยาง  

3.1.3 รอยละของผูเรียนที่มีผลงานดานศิลปะและการวาดภาพที่ตนเองภาคภูมิใจ  

3.1.4 รอยละของผูเรียนที่สามารถวิพากษวิจารณงานศิลปได  

 

 3.2 ผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกิจกรรมดานดนตรี/นาฏศิลปโดยไมขัดหลักศาสนา 

 เกณฑการพิจารณา  

3.2.1 รอยละของผูเรียนที่สนใจกิจกรรมดานดนตรี/นาฏศิลป หรือการรองเพลง  

3.2.2 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมดนตรีเปนประจําอยางนอย 1 อยาง  

3.2.3 รอยละของผูเรียนที่มีผลงานดานดนตรี/นาฏศิลป หรือการรองเพลง  

3.2.4 รอยละของผูเรียนที่สามารถวิพากษวิจารณงานดานดนตรี/นาฏศิลป ได  

 

 3.3 ผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกิจกรรมดานกีฬา/นันทนาการ  

 เกณฑการพิจารณา  

3.3.1 รอยละของผูเรียนที่ชอบดูกีฬาและดูกีฬาเปน  

3.3.2 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมกีฬา/นันทนาการเปนประจําอยางนอย 1 ประเภท 



 

3.3.3 รอยละของผูเรียนที่มีผลงานดานกีฬา/นันทนาการ  

3.3.4 รอยละของผูเรียนที่รูแพรูชนะ มีน้ําใจนักกีฬา  

 

3.4 ผูเรียนสนใจและเขารวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท่ีดีงามของทองถิ่นและ

ของไทย  

เกณฑการพิจารณา  

3.4.1 รอยละของผูเรียนที่สนใจกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของทองถิ่น

และ ของไทย  

3.4.2 รอยละของผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีเปนประจําอยาง

นอย 1 ประเภท  

3.4.3 รอยละของผูเรียนที่มีผลงานดานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของทองถิ่น

และ ของไทย  

3.4.4 รอยละของผูเรียนที่สามารถนําศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมาพัฒนาเอกลักษณ

ความเปนไทยได  

 
มาตรฐานที่ 4    ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ 

มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน     มี 3 ตัวบงชี้ คือ  

 

4.1 ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห สรุปความคิดอยางเปนระบบและมีการ

คิดแบบองครวม 

เกณฑการพิจารณา  

4.1.1 รอยละของผูเรียนที่สามารถจําแนกแจกแจงองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ เรื่อง

ใดเรื่องหนึ่งอยางถูกตอง  

4.1.2 รอยละของผูเรียนที่สามารถจัดลําดับขอมูลไดอยางถูกตองและเหมาะสม  

4.1.3 รอยละของผูเรียนที่สามารถเปรียบเทียบขอมูลระหวางหมวดหมูไดอยางถูกตอง  

4.1.4 รอยละของผูเรียนที่สามารถจัดกลุมความคิดตามวัตถุประสงคที่กําหนดไดถูกตอง 

เชน การพูดหนาชั้นตามที่กําหนด เปนตน  

4.1.5 รอยละของผูเรียนที่สามารถตรวจสอบความถูกตองตามหลักเกณฑไดอยางตรง

ประเด็น เชน การตรวจคําบรรยายภาพตามหลักเกณฑที่กําหนดให เปนตน  



 

4.1.6 รอยละของผูเรียนที่สามารถสรุปสาระและเชื่อมโยงเพื่อนํามาวางแผนงานโครงการ

ได เชน การเขียนโครงการ หรือ รายงาน เปนตน  

4.1.7 รอยละของผูเรียนที่สามารถสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ และสรางสิ่งใหมได เชน การเขียน

เรียงความ เขียนเรื่องสั้นได เปนตน  

 

4.2 ผูเรียนมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดไตรตรอง  

เกณฑการพิจารณา  

4.2.1 รอยละของผูเรียนที่สามารถวิจารณสิ่งที่ไดเรียนรู โดยผานการไตรตรองอยางมี

เหตุผล  

4.2.2 รอยละของผูเรียนที่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางขอมูลความคิดตาง ๆ ได

อยางถูกตองมีเหตุผล  

4.2.3 รอยละของผูเรียนที่สามารถประเมินความนาเชื่อถือของขอมูลและเลือกความคิดหรือ

ทางเลือกที่เหมาะสม  

 

4.3 ผูเรียนมีทักษะการคิดสรางสรรค และจินตนาการ 

เกณฑการพิจารณา  

4.3.1 รอยละของผูเรียนที่สามารถรวบรวมความรูความคิดเดิมแลวสรางเปนความรูใหม 

ตามความคิดของตนเองไดอยางมีหลักเกณฑ  

4.3.2 รอยละของผูเรียนที่สามารถคิดนอกกรอบได  

4.3.3 รอยละของผูเรียนที่มีผลงานเขียน/งานศิลปะ/งานสรางสรรค  

4.3.4 รอยละของผูเรียนที่สามารถพัฒนาและริเริ่มสิ่งใหม  

4.3.5 รอยละของผูเรียนที่สามารถคาดการณและกําหนดเปาหมายในอนาคตไดอยาง มี

เหตุผล  

 

มาตรฐานที่ 5   ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร   มี 8 ตัวบงชี้ คือ  

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติในระดับดี ใน 8 กลุมสาระ ในระดับชั้น ป.3 

ป.6 ม.3 และ ม.6  

5.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  

5.2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

5.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  



 

5.4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

5.5 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  

5.6 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

5.7 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

5.8 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 

เกณฑการพิจารณา 5.1-5.8  

5.1.1-5.8.1 รอยละของผูเรียนที่มีผลการเรียนรวบยอดระดับชาติ ระดับดี ในระดับชั้นป.3  

5.1.2-5.8.2 รอยละของผูเรียนที่มีผลการเรียนรวบยอดระดับชาติ ระดับดี ในระดับชั้นป.6  

5.1.3-5.8.3 รอยละของผูเรียนที่มีผลการเรียนรวบยอดระดับชาติ ระดับดี ในระดับชั้นม.3  

5.1.4-5.8.4 รอยละของผูเรียนที่มีผลการเรียนรวบยอดระดับชาติ ระดับดี ในระดับชั้นม.6  

 

ระดับดี หมายถึง มีผลการเรียนรวบยอดระดับชาติตามที่ไดกําหนดวามีคะแนนอยูในระดับ

ดี ในกรณีท่ีใชผลการเรียนที่เขตพื้นที่ทดสอบจะใชคาคะแนนที่เขตพื้นที่กําหนดวาอยูในระดับดี 

 

มาตรฐานที่ 6   ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง มี 3 ตัวบงชี้  

 

6.1 ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน สนใจแสวงหาความรูจากแหลงตาง ๆ รอบตัว  

เกณฑการพิจารณา  

6.1.1 รอยละของผูเรียนที่อานหนังสือนอกหลักสูตร อยางนอยเดือนละ 1 เลม  

6.1.2 รอยละของผูเรียนที่อานวารสารและหนังสือพิมพเปนประจํา  

6.1.3 รอยละของผูเรียนที่สามารถสรุปประเด็นและจดบันทึกขอมูล ความรูท่ีไดจาก การ

อานอยูเสมอ  

6.1.4 รอยละของผูเรียนที่สามารถตั้งคําถามเพื่อคนควาความรูเพิ่มเติมจากการอานได  

6.1.5 รอยละของผูเรียนที่แสวงหาขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งภายใน ภายนอก

โรงเรียน  

 

6.2 ผูเรียนใฝรู ใฝเรียน สนุกกับการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ  



 

6.2.1 รอยละของผูเรียนที่สามารถสังเคราะห/วิเคราะหและสรุปความรู/ประสบการณได

อยางมีเหตุผล  

6.2.2 รอยละของผูเรียนที่มีความสามารถในการจดบันทึกความรู และประสบการณไดอยาง

เปนระบบ  

6.2.3 รอยละของผูเรียนที่รูจักตนเองและสามารถบอกจุดเดน จุดดอยของตนเองได  

6.2.4 รอยละของผูเรียนที่มีวิธีการพัฒนาตนอยางสรางสรรค และเปนรูปธรรม  

6.2.5 รอยละของผูเรียนที่สามารถใชผลการประเมินมาพัฒนาตนเอง และสามารถบอก

ผลงานการพัฒนาตนเองได  

 

6.3 ผูเรียนสามารถใชหองสมุด ใชแหลงเรียนรู และสื่อตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา  

เกณฑการพิจารณา  

6.3.1 รอยละของผูเรียนที่รูจักคนควาหาหนังสือในหองสมุดและใชหองสมุดไมต่ํากวา 

สัปดาหละ 3 ครั้ง  

6.3.2 รอยละของผูเรียนที่มีโอกาสเขาถึงแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน  

6.3.3 รอยละของผูเรียนที่สามารถคนควาหาความรูจากอินเตอรเน็ต (Internet) หรือ สื่อ

เทคโนโลยี ตาง ๆ ได  

 

มาตรฐานที่ 7   ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต มี 3 ตัวบงชี้ 

 

7.1 ผูเรียนสามารถวางแผน ทํางานตามลําดับขั้นตอน ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

เกณฑการพิจารณา  

7.1.1 รอยละของผูเรียนที่มีการทํางานครบตามลําดับขั้นตอนการปรับปรุงงาน และผลงาน

บรรลุเปาหมาย  

7.1.2 รอยละของผูเรียนที่อธิบายขั้นตอนการทํางาน และผลงาน ที่เกิดขึ้นทั้งสวนที่ดีและ

สวนที่มีขอบกพรอง  

 

7.2 ผูเรียนรักการทํางาน สามารถปรับตัวและทํางานเปนทีมได  

เกณฑการพิจารณา  



 

7.2.1 รอยละของผูเรียนที่รักการทํางานและมีเจตคติท่ีดีตอการทํางาน  

7.2.2 รอยละของผูเรียนที่สามารถใชกระบวนการกลุมและการรวมกันทํางานเปนทีม  

7.2.3 รอยละของผูเรียนที่รับผิดชอบงานที่กลุมมอบหมายและขจัดความขัดแยงในการ

ทํางานได  

7.2.4 รอยละของผูเรียนที่สามารถแสดงความชื่นชม หรือตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับการทํางานใน

กลุมไดอยางชัดเจน  

 

7.3 ผูเรียนมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ  

เกณฑการพิจารณา  

7.3.1 รอยละของผูเรียนที่จําแนกอาชีพที่สุจริตและไมสุจริตได  

7.3.2 รอยละของผูเรียนที่มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริต  

7.3.3 รอยละของผูเรียนที่สามารถบอกอาชีพที่ตนสนใจพรอมใหเหตุผลประกอบได  

 

2.  มาตรฐานดานครู  

มี 2 มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาในแตละมาตรฐาน มีดังนี้  

 

มาตรฐานที่ 8  ครูมีคุณวุฒิ/ความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ 

มี 5 ตัวบงชี้  

8.1 ครูมีคุณลักษณะที่เหมาะสม  

เกณฑการพิจารณา  

8.1.1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  

8.1.2 ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน  

8.1.3 ครูมีความมุงมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผูเรียน  

8.1.4 ครูมีการแสวงหาความรูและเทคนิควิธีการใหม ๆ เปนประจํา  

 

8.2 ครูที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

8.3 ครูที่สอนตรง ตามวิชาเอก/โท หรือความถนัด  

8.4 ครูไดรับการพัฒนาในวิชาที่สอนตามที่คุรุสภากําหนด  

 

8.5 สถานศึกษามีจํานวนครูตามเกณฑ  



 

เกณฑการพิจารณา  

8.5.1 สถานศึกษามีครูครบชั้น และครบหอง  

8.5.2 สถานศึกษามีสัดสวนครูตอนักเรียนตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  

 (1) ในระดับประถมศึกษา (ชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2) มีสัดสวน 1 : 25  

 (2) ในระดับมัธยมศึกษา (ชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4) มีสัดสวน 1 : 20  

8.5.3 สถานศึกษามีสัดสวนจํานวนนักเรียนตอหองตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด  

 (1) ในระดับประถมศึกษา (ชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2) มีสัดสวน 40 : 1  

 (2) ในระดับมัธยมศึกษา (ชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4) มีสัดสวน 40 : 1  

8.5.4 สถานศึกษามีจํานวนคาบการสอนเฉลี่ยตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด  

 (1) ในระดับประถมศึกษา (ชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2) มีจํานวน 20 ชั่วโมง/สัปดาห  

 (2) ในระดับมัธยมศึกษา (ชวงชั้นที่ 3 และชวงชั้นที่ 4) มีจํานวน 18 ชั่วโมง/สัปดาห  

**หมายเหตุ สถานศึกษาที่สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

หากมีครูเกินเกณฑหรือมีคาบการสอนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑใหถือวาสถานศึกษามีคุณลักษณะตาม

เกณฑ  

 

มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ และเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ  มี 8 ตัวบงชี้ คือ  

9.1 ครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยมีประสิทธิภาพการสอนและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

9.2 ครูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรมีประสิทธิภาพการสอนและเนนผูเรียนเปน

สําคัญ  

9.3 ครูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรมีประสิทธิภาพการสอนและเนนผูเรียนเปน

สําคัญ  

9.4 ครูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพการสอน

และเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

9.5 ครูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษามีประสิทธิภาพการสอนและเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ  

9.6 ครูในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ มีประสิทธิภาพการสอนและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

9.7 ครูในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพการสอนและ

เนนผูเรียนเปนสําคัญ  



 

9.8 ครูในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศมีประสิทธิภาพการสอนและเนนผูเรียนเปน

สําคัญ  

 

เกณฑการพิจารณา ตัวบงชี้ที่ 9.1-9.8  

9.1-9.8.1 ครูมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน  

9.1-9.8.2 ครูมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล  

9.1-9.8.3 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

9.1-9.8.4 ครูมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและ

ผูเรียน  

9.1-9.8.5 ครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให

ผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียน  

9.1-9.8.6 ครูมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนให

เต็มตามศักยภาพ  

9.1-9.8.7 ครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน  

 

มาตรฐานดานผูบริหาร  

มี 5 มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาในแตละมาตรฐาน มีดังนี้  

มาตรฐานที่ 10 ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ   มี 4 ตัวบงชี้ 

คือ  

 

10.1 ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุงมั่น และอุทิศตนในการทํางาน  

เกณฑการพิจารณา  

10.1.1 ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี  

10.1.2 ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร (สุจริต ยุติธรรม การใชระบบคุณธรรม 

การรับฟงปญหา การระดมการมีสวนรวมในการบริหาร และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ)  

10.1.3 ผูบริหารมีความมุงมั่นในการบริหารเพื่อผลประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ  

10.1.4 ผูบริหารอุทิศเวลาใหกับการทํางาน  

 

10.2 ผูบริหารมีความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน  



 

เกณฑการพิจารณา  

10.2.1 ผูบริหารสามารถแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ควรจะเปน

ในอนาคต 3- 5 ป ขางหนาอยางชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของทองถิ่น  

10.2.2 ผูบริหารริเริ่มแนวทางในการบริหารที่ทาทายกับการเปลี่ยนแปลงและความเปน นิติ

บุคคลของสถานศึกษา  

10.2.3 ผูบริหารริเริ่มวิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

10.2.4 ผูบริหารมีวิธีการกระตุนใหทุกคนรวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

10.3 ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารวิชาการและเปนผูนําทางวิชาการ  

เกณฑการพิจารณา  

10.3.1 ผูบริหารมีความรอบรูเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน และ การวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอน (ตามหมวด 4 ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542)  

10.3.2 ผูบริหารใหความสําคัญกับบทบาทประธาน การแตงตั้งกรรมการ และการประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา  

10.3.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสาระการเรียนรูทองถิ่นของสถานศึกษา  

10.3.4 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  

10.3.5 ผูบริหารมีการสงเสริมและพัฒนาครูในการผลิต/ใชสื่ออยางหลากหลายและ

เหมาะสมกับผูเรียน  

10.3.6 ผูบริหารมีความเปนผูนําในการพัฒนาวิชาการของโรงเรียน /กลุมโรงเรียน/ชุมชน  

10.3.7 ผูบริหารมีการสนับสนุนการพัฒนาและประเมินครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางเปน

ระบบและตอเนื่อง  

10.3.8 ผูบริหารมีการติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยูเสมอ  

10.3.9 ผูบริหารมีการวางระบบและกลไกที่ดีในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย

รวมมือกับชุมชนและไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด  

 

10.4 ผูบริหารมีการบริหารที่มีประสิทธิผลและผูเกี่ยวของพึงพอใจในการบริหาร  

เกณฑการพิจารณา  

10.4.1 การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมาย/มาตรฐานที่กําหนดไว ไมนอย

กวา รอยละ 75 ของแผน  



 

10.4.2 ผูบริหารสรางความตระหนัก(Awareness) และมีความพยายามในการปฏิบัติ 

(Attempt) ในการพัฒนาผูเรียน ครู และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหบรรลุตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

10.4.3 ผูบริหารนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการบริหารอยางตอเนื่อง  

10.4.4 ผูเกี่ยวของไมนอยกวา รอยละ 75 พึงพอใจในผลงานของสถานศึกษา  

 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสราง และการบริหารงาน อยางเปนระบบ 

ครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา   มี 4 ตัวบงชี้ คือ  

11.1 สถานศึกษามีการจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และระบบการบริหารที่มีความ

คลองตัวสูง ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม  

เกณฑการพิจารณา  

11.1.1 สถานศึกษามีแผนภูมิการจัดองคกรและโครงสรางการบริหารเปนลายลักษณอักษร 

รวมทั้ง มีคําสั่งมอบหมายงานและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  

11.1.2 สถานศึกษามีการวางระบบระเบียบรองรับการบริหารที่มีความคลองตัวสามารถ

ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม  

11.1.3 สถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและดําเนินการอยางเปนระบบ  

11.1.4 สถานศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ  

11.1.5 สถานศึกษามีระบบการบริหารงบประมาณ ทรัพยสินและรายไดที่มีคุณภาพ  

11.1.6 สถานศึกษามีระบบการบริหารงานทั่วไปที่มีคุณภาพ 

 

11.2 สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ  

เกณฑการพิจารณา  

11.2.1 สถานศึกษามีแผนกลยุทธ มีตัวบงชี้ความสําเร็จ มีแผนปฏิบัติการประจําปที่

สอดคลองกับอุดมการณและหลักการการจัดการศึกษาของชาติ  

11.2.2 สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผน  

11.2.3 สถานศึกษามีระบบขอมูล สารสนเทศ เพื่อการบริหารที่ถูกตอง และครบถวน ทันตอ

การใชงาน  

11.2.4 สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เปรียบเทียบกับเปาหมายตามแผน

อยางตอเนื่อง  



 

11.2.5 สถานศึกษามีการนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุง

งาน  

 

11.3 สถานศึกษามีการบริหารโดยใชหลักการมีสวนรวม และมีการตรวจสอบ ถวงดุล  

เกณฑการพิจารณา  

11.3.1 ผูบริหาร ครู ชุมชน นักเรียน และกรรมการสถานศึกษา รวมกันทํางานพัฒนา

คุณภาพการศึกษา (เชน การทําแผนกลยุทธ การจัดทําหลักสูตรทองถิ่นรวมกัน เปนตน) 

11.3.2 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา และการไดมาซึ่งคณะกรรมการ เปนไปตาม

เจตนารมณของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงฯ วาดวย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (องคประกอบของคณะกรรมการประกอบดวย ผูแทน

ผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา 

ผูทรงคุณวุฒิ โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ)  

11.3.3 คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมอยางสม่ําเสมออยางนอยสองเดือนตอครั้ง 

และนําผลการประชุมไปปฏิบัติ  

11.3.4 คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการกําหนดทิศทางและการบริหารโรงเรียน  

11.3.5 สถานศึกษามีระบบและกลไกตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน และการใชทรัพยากร

ของโรงเรียน  

11.3.6 สถานศึกษามีระบบการตรวจสอบภายในที่ชัดเจนและโปรงใส  

11.3.7 สถานศึกษามีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเองที่

สอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษาและมีการรายงานตอตนสังกัดและเผยแพรตอสาธารณะ  

 

11.4 สถานศึกษามีระบบและดําเนินการประกันคุณภาพภายในเปนไปตามกฎกระทรวง  

เกณฑการพิจารณา  

11.4.1 สถานศึกษามีระบบ กลไก และมีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง  

11.4.2 สถานศึกษามีระบบ กลไก และมีการตรวจติดตามคุณภาพสถานศึกษาตาม

กฎกระทรวง  

11.4.3 สถานศึกษาไดรับการประเมินทั้งภายในและภายนอกตามกฎกระทรวง และเผยแพร

ผลประเมินอยางกวางขวาง  

11.4.4 สถานศึกษานําผลตรวจติดตามและการประเมินภายในและภายนอกไปปรับปรุงการ

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 



 

 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปน

สําคัญ  

มี 3 ตัวบงชี้ คือ  

 

12.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตาม

ธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

เกณฑการพิจารณา  

12.1.1 สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่เหมาะสม  

12.1.2 สถานศึกษามีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน  

12.1.3 สถานศึกษามีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อตอการเรียนรูดวย

ตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวม  

12.1.4 สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด พ้ืนที่สีเขียว และสิ่งอํานวยความ

สะดวกเพียงพอและอยูในสภาพใชการไดดี  

12.1.5 สถานศึกษามีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานที่  

 

12.2 สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

เกณฑการพิจารณา  

12.2.1 สถานศึกษามีการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน  

12.2.2 สถานศึกษามีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ  

12.2.3 สถานศึกษามีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู และสื่ออุปกรณ

การเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู  

12.2.4 สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการสงตอขอมูลของ

ผูเรียน  

12.2.5 สถานศึกษามีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลไปปรับปรุงการสอนอยู

เสมอ  

12.2.6 สถานศึกษามีการนําแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนการ

สอน  

 

12.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  



 

เกณฑการพิจารณา  

12.3.1 สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่เขมแข็งและทั่วถึง  

12.3.2 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการและ

ความคิดสรางสรรคของผูเรียน  

12.3.3 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ และความ

ถนัดของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ  

12.3.4 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม  

12.3.5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป และกีฬา/

นันทนาการ  

12.3.6 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิ

ปญญาไทย  

12.3.7 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความเปนประชาธิปไตย 

 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น มีสื่อการเรียนการ

สอนที่เอื้อตอการเรียนรู   มี 2 ตัวบงชี้  

 

13.1 สถานศึกษามีหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรูระดับสากล ระดับชาติ และระดับ

ทองถิ่นที่เหมาะสม สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและความตองการของผูเรียนและทองถิ่น  

เกณฑการพิจารณา  

13.1.1 สถานศึกษามีสาระการเรียนรูที่บูรณาการการเรียนรูระดับสากล ระดับชาติ และ

ระดับทองถิ่นอยางเหมาะสม  

13.1.2 สถานศึกษามีสาระการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับทองถิ่นที่เปนมาตรฐาน สอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลาง ครอบคลุมกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และสังคม  

13.1.3 สถานศึกษามีการนําสาระการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับทองถิ่นไปใชอยางเปนระบบ 

และมีขั้นตอนการดําเนินงานที่ถูกตอง  

13.1.4 สถานศึกษามีการประเมินผลการใชหลักสูตรโดยการมีสวนรวมของทุกฝายที่

เกี่ยวของ  

13.1.5 สถานศึกษามีการปรับปรุงสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับทองถิ่นใหทันสมัยและ

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  

 



 

13.2 สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู  

เกณฑการพิจารณา  

13.2.1 สถานศึกษามีสื่อธรรมชาติ (พืช สัตว สิ่งของ และอื่น ๆ) ที่เหมาะสมและเอื้อตอ การ

เรียนรู  

13.2.2 สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู  

13.2.3 สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงสื่อการเรียนการสอนจากแหลงเรียนรู

และภูมิปญญาในทองถิ่น  

13.2.4 สถานศึกษามีสื่อภูมิปญญาทองถิ่นที่เหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรู  

 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการ

พัฒนาการศึกษา  

มี 2 ตัวบงชี้ คือ  

 

14.1 สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชน

ในการพัฒนาการศึกษา  

เกณฑการพิจารณา  

14.1.1 สถานศึกษามีผูรับผิดชอบหรือจัดหนวยงานรับผิดชอบในการสงเสริมความสัมพันธ 

และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน  

14.1.2 สถานศึกษามีการจัดแผนงานเพื่อสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชน

ในการพัฒนาการศึกษา  

14.1.3 สถานศึกษามีระเบียบรองรับการสงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชน

ในการพัฒนาการศึกษา  

14.1.4 สถานศึกษามีการประเมินระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ และ ความ

รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

14.1.5 สถานศึกษามีการนําผลประเมินมาใชตัดสินใจและปรับปรุงระบบและกลไกในการ

สรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา  

 

14.2 สถานศึกษามีกิจกรรมที่สงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนา

การศึกษา  

เกณฑการพิจารณา  



 

14.2.1 สถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจใหบุคลากรใน

สถานศึกษา และชุมชนเห็นความสําคัญในการจัดการศึกษารวมกัน  

14.2.2 สถานศึกษามีกิจกรรมการใหบริการชุมชนอยางเหมาะสม  

14.2.3 สถานศึกษามีการรวมกิจกรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอ  

14.2.4 สถานศึกษาใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน  

14.2.5 สถานศึกษาเปนศูนยกลางในการประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ ในชุมชน  

14.2.6 สถานศึกษามีการสรางเครือขายความสัมพันธกับชุมชน  
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