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ปญหาและการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบที่ 2
ดานมาตรฐานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อางทอง
PROBLME AND READINESS PREPARATION FOR EXTERNAL QUALITY
ASSURANCE PHASE TWO ON STUDENT STANDARD OF SMALL SCHOOLS
UNDER ANGTHONG EDUCSTIONAL SORVICE AREA
โชติมา นาคะเสนีย และพูลสุข กิจรัตนภร
Chotima Nakasenee and Poonsuk Kitratporn
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปญหาและความตองการในการเตรียม
ความพรอม เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับปญหาและ
ความตองการในการเตรียมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียน
ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทองจําแนกตามสถานภาพ
ของผูตอบ กลุมตัวอยาง เปนผูบ ริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง เปนผูบริหาร 32 คน และครูผูสอน 197 คน รวมเปน
จํานวน 229 คน เครื่องมือที่ใช คือแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น สถิติที่ใช ในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา 1) ปญหาในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานมาตรฐานตัวผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอางทอง โดยภาพรวมและรายดาน มีปญหาอยูในระดับนอย 2) ความ
ตองการในการเตรียมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียนของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง โดยภาพรวม และรายดานอยู
ในระดับมาก 3) ปญหาในการเตรียมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดาน
ตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง จําแนกตาม
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สถานภาพผูบริหารและครูไมแตกตางกัน 4) ความตองการในการเตรีย มความพรอม
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาอางทอง จําแนกตามสถานภาพผูบริห ารและครู ไม
แตกตางกัน ยกเวนมาตรฐานที่ 3
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 1) ควรมีการประชุมสัมมนาบุคลากร
เพื่อสรางความเขาใจ 2) ควรสงเสริมบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาดูงานกับโรงเรียนที่ผาน
การประเมินคุณภาพภายนอก 3) ดานมาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเองรักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องมีปญหาอยูในระดับนอย แตโดย
ภาพรวมแลวมีปญหามากที่สุด คือมี (X =2.48, S.D.=0.42) 4) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่ 26 กลุมสาระ การเรียนรูภาษาตางประเทศ ดานมาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรู
และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ทีม่ ีปญหามากที่สุด อยูในระดับปานกลาง
ABSTRACT
The purposes of this research were : 1) to study problems and needs
in preparing for external quality Assurance Phase two on student standard of
small schools under Angthong Educational Service Area, and 2) to compare
the problems and needs in preparation for external quality assurance
Phase two on student standards, classified by status of the informants. The
sample consisted of 32 administrators and 197 teachers, a total of 229 of
small schools under Angthong Educational Service Area. The instrument war
questionnaire constructed by the researcher. The statistics used for analysis
were mean standard deviation, and t-test
The findings were as fallows
1. The problems in preparing for external quality assurance phase
two on student standards of small schools under Angthong Educational
Service Area, as a whale and for each aspect, were at low level.
2. The need in preparing for external quality assurance phase two
on student standards of small schools under Angthong Educational
service Area, as a whale and fir each aspect , were at high level.
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3. The problems in preparing for external quality assurance phase
two on student standards of small schools under Angthong Educational
Service Area, classified by status of the subjects, were not different.
4. The need in preparing for external quality assurance phase two on
student standards of small schools under Angthong Educational Service
Area, classified by status of the subjects, was not or .05 level
The research suggestions were as follows :
1. There should be a staff conference to better understanding.
2. The school personnel should hear the opportunity to observe the
schools that passed the external quality assurance.
3. As for sixth standard, the skill in self-fulfillment and selfdevelopment was or a low level, but actually as a whole it ranted the most
problematic issue ( X=2.48, S.D.=0.42).
4. Considering each item, number 26, that is foreign language
learning in the fifth standard, which the students had the highest difficulty,
was ranked at a moderate level.
คําสําคัญ

ปญหาและการเตรียมความพรอม การประเมิน โรงเรียนขนาดเล็ก

ความสําคัญของปญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ไดใหความสําคัญกับการประกัน คุณภาพการศึกษาในหมวด 6 วาดว ยมาตรฐาน
และการประกัน คุ ณ ภาพ มาตรา 47 ให มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดว ยระบบประกัน คุณ ภาพ
ภายในและระบบประกัน คุณ ภาพภายนอกระบบหลัก เกณฑ และวิธ ีก ารประกัน
คุณ ภาพการศึก ษาใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ใหหนวยงานตน
สังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวา
การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ต อ ง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนว ยงานตน สัง กัด
หนว ยงานที่เ กี่ย วขอ งและเปด เผยตอ สาธารณชน เพื่อ นํา ไปสูก ารพัฒ นาคุณภาพและ
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มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 49 ใหมีสํานัก
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา มี ฐ านะเป น องค ก รมหาชน ทําหนาที่
พัฒ นาเกณฑว ิธ ีก ารประเมิน คุณ ภาพภายนอก และทํา การประเมิ น ผลการจั ด
การศึ ก ษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคํานึงถึงความมุงหมาย
และหลัก การ และแนวการจัด การศึก ษาใน แตล ะระดั บ ตามที่กํ า หนดไว ใ น
พระราชบัญญัตินี้ ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่ง
ครั้งในทุกหาป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมิน ตอ หนว ยงาน
ที่เ กี่ย วขอ งและสาธารณชน มาตรา 50 ใหส ถานศึก ษาใหค วามชวยเหลือในการ
จัดเตรียมเอกสาร หลักฐานตางๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษาตลอดจนใหบุคลากร
คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาให
ขอมูลเพิ่มเติม ในสวนที่พิจารณาเห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตาม
คํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล หรือ
หนวยงานภายนอกที่สํา นัก งานดัง กลาวรับ รองที่ทํา การประเมิน คุณ ภาพภายนอกของ
สถานศึกษานั้น มาตรา 51 ในกรณี ที่ ผ ลการประเมิ น ภายนอกของสถานศึ ก ษาใด
ไม ไ ด ม าตรฐานที่ กํา หนด ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
จัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุง
แกไข ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากมิไดดํา เนิน การดัง กลา ว ใหสํานัก งานรับ รอง
มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษารายงานตอ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงคการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายของการวิจัยไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาปญหาและความตองการในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับปญหาและความตองการในการเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทองระหวางผูบริหารและครู
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วิธีดําเนินการวิจัย
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้
1. ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู ส อนใน
โรงเรีย นขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาอางทอง เปนผูบริห าร 73 คน
ครูผูสอน 460 คน รวมเปนจํานวน 533 คน
2. กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร 32 คน ครู 197 คน รวม 229 คน
3. เครื่ องมื อ ที่ ใ ช ในการวิ จัย ครั้ ง นี้ เป น แบบสอบถามระดั บ ป ญ หา และความ
ตองการในการเตรียมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียนของ
โรงเรียน ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
4. การเก็ บรวบรวมข อ มูล ผู วิจั ย นํา ส งและรั บ คืน ด ว ยตนเอง ไดแ บบสอบถาม
กลับคืนครบและขอมูลที่สมบูรณ จํานวน 229 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง ปญหาและความตองการในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอางทอง สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. ปญหาในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่
2 ด า นตั ว ผู เ รี ย นของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอ า งทอง
โดยภาพรวมและ รายดานมีปญหาอยูในระดับนอย
2. ความต อ งการในการเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ รองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกรอบที่ 2 ด า นตั ว ผู เ รี ย นของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งาน เขตพื้ น ที่
การศึกษาอางทองโดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก
3. ปญหาในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่
2 ดานตัวผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง จําแนก
ตามสถานภาพผูบริหารและครูไมแตกตางกัน
4. ความต อ งการในการเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ รองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อางทอง จําแนกตามสถานภาพผูบริหาร และครู ไมแตกตางกัน ยกเวนดานมาตรฐานที่ 3
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
จากผลสรุปการวิจัยเรื่อง ปญหาและความตองการในการเตรียมเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอางทองมีประเด็นที่นาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ปญหาในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่
2 ดานตัวผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาอางทอง โดย
ภาพรวม และรายดานมีปญหาอยูในระดับนอยอาจเนื่องจากโรงเรีย นขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง มีการประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพของตนเอง และมีระบบประเมินตนเองกอนที่จะไดรับการประเมินจากภายนอก ซึ่ง
แนวทางการการประเมิ น คุ ณ ภายในของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาอางทองสอดคลองและไปในทิศทางเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก
เพราะตางก็มุงสูมาตรฐาน หรือคุณภาพที่คาดหวังใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนทําใหโรงเรีย น
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทองมีคุณภาพดี มีปญหานอยพรอมที่จะ
รับการประเมินจากภายนอกสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (ปญญา ปรางคทอง, 2545) ได
ศึ ก ษาสภาพและป ญ หาการดํา เนิ น งานการประกั น คุณภาพการศึกษาในโรงเรีย น
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอางทอง ประชากร และกลุมตัวอยาง ไดแก
ผูบริหารโรงเรียน ในปการศึกษา 2544 จํานวน 156 โรงเรียนพบวาปญหาในการดําเนิน
การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอางทอง
ดานการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานมีปญหาการดําเนินงานอยูในระดับนอย
2. ความต อ งการในการเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ รองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อางทอง โดยภาพรวม และรายดานอยูในระดับมาก อาจเนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง มีการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอกโดยการศึกษาหลักเกณฑและวิธีการประเมิน คุณภาพภายนอกแลว นําพัฒ นา
โรงเรียนใหไดมาตรฐาน โดยผูบริหารสถานศึกษาไดการสรางความรูความเขาใจใหกับครู
และบุคลากรของโรงเรียนใหรวมมือรวมใจกันพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน โดยเชิญวิทยากร
มาใหความรูเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพ และวิธีพัฒนาโรงเรียนใหไดคุณภาพตาม
มาตรฐานสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
สมศ.โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง ไดตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนมีการวางแผน และพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอยาง
เปนระบบมี การตรวจติดตามภายในทําใหมีคุณภาพและพรอมที่จะรับการประเมินคุณภาพ

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

191

จากภายนอก จึงทําใหระดับความตองการในการเตรียมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ า งทองโดยภาพรวมและรายด า นอยู ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ
(สุชิน ศีลธรรม, 2544) ศึกษาความพรอมในการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรีย น
มัธ ยมศึกษา สัง กัด กรมสามัญศึกษาจังหวัดพระนครศรีอ ยุธ ยาตามความคิดเห็น ของ
ผูบริหารโรงเรียน โดยใชแ นวคิด ในขั้น ตอนเตรีย มสอบทบทวนของกรมสามัญศึกษาใน
การประเมินคุณภาพภายในโรงเรียน 5 ดานคือ การตั้งคณะกรรมการประเมิน การประชุม
วางแผน กําหนดแนวทางการตรวจสอบทบทวน การจั ด ทํา คู มื อ ดํา เนิ น การเก็ บ ข อ มู ล
และวิเคราะหขอมูลการกําหนดตารางปฏิบัติการตรวจสอบ และการชี้แจงผูที่เกี่ยวของทุก
ฝายเพื่อรับการประเมิน จากการศึกษาพบวาโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความพรอมแตละดานอยูในระดับมาก
3. ปญหาในการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่
2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
จําแนกตามสถานภาพผูบริหาร และครูไมแตกตางกันอาจเนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาทํา
ความเขาใจใหครูผูสอนทราบถึงความจําเปนที่จะตองพัฒนาโรงเรียนใหพรอมที่ จะรับการ
ประเมินเพราะวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการที่จะสรางความมั่นใจและ
ใหหลักประกันตอผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสังคม จึงทําใหผูบริหารสถานศึกษา และ
ครูผูสอนรวมมือรวมใจกันพัฒนาคุณภาพดานตัวผูเรียนไดอยูในระดับมาตรฐานมีปญหาใน
การเตรียมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียน อยูในระดับ
น อ ย และมี ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ป ญ หาไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น จึ ง ส ง ผลให ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครูผูสอนมีปญหาไมแตกตางกัน
4. ความต อ งการในการเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ รองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกรอบที่ 2 ดานตัว ผูเรีย น ของโรงเรีย นขนาดเล็ก สัง กัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาอางทอง จําแนกตามสถานภาพผูบริห ารและครู ไมแตกตางกัน ยกเวน ดา น
มาตรฐานที่ 3 แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ.05อาจเนื่องจากผูบริห าร
สถานศึกษาและครูผูสอนมีความตองการที่จะพัฒนาโรงเรียนใหไดตามมาตรฐานสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สมศ.จึงไดวางแผน
กําหนดแนวทางและมีเปาหมายรวมกันเพื่อยกระดับการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพสู
ความเปนเลิศอันจะนําไปสูมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูปกครองและชุมชนทําใหมีความ
ตองการในการเตรียมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียนโดย
ภาพรวม ไมแตกตางกัน ยกเวนดานมาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย
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ดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา แตกตางกัน อาจเนื่องจากผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน
อาจจะมีมุมมองที่แตกกัน เชน ผูบริหารสถานศึกษาตองการใหผูเรียนมีความสนใจและเขา
รวมกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของทองถิ่นและของไทย แตครูผูสอน
ตองการใหผูเรียนมีความสนใจและเขารวมกิจกรรมดานกีฬา/นันทนาการ ถึงอยางไรระดับ
ความตองการในการเตรียมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัว
ผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอางทองโดยภาพรวมก็ไม
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของขัตติยา วงษสันต (2548) ไดศึกษาความพรอม
ตามมาตรฐานทางการศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาจากองคก ร
ภายนอก ของโรงเรีย นเอกชน ระดับประถมศึกษาเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริห ารกับครูผูส อนในการ
เตรีย มความพรอ มตามมาตรฐานทางการศึก ษาเพื ่อ รองรับ การประเมิน คุณ ภาพ
การศึกษาจากองคกรภายนอก กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหารและครูผูสอน จํานวน
249 คน ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็น ระหวางผูบริห ารกับ ครู ผู ส อน ที่ มี ต อ ความ
พร อ มตามมาตรฐานทางการศึ ก ษา เพื่ อ รองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึกษาจาก
องคกรภายนอก 3 ดาน ไดแก ดานผูเรียน ดานครู และดานผูบริหาร ไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช
จากผลการวิจั ย พบว า ป ญหาและความต องการในการเตรีย มเพื่อรองรับ การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียน ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาอางทองมีปญหาอยูในระดับนอยและความตองการในการเตรียมเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดานตัวผูเรียนอยูในระดับมาก แตเพื่อใหการ
เตรียมเพื่อรองรับ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 2 ดาน ตัวผูเรียนผานการประเมิน
ไดอยางดีจึงควรดําเนินการ ดังนี้
1. ควรมีการประชุมสัมมนาบุคลากรเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับ การเตรียมเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางตอเนื่อง
2. ควรสงเสริมบุคลากรของโรงเรียนไปศึกษาดูงานกับโรงเรียนที่ผานการประเมิน
คุณภาพภายนอกจะไดนําแนวทางมาพัฒนาโรงเรียนใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
3. ดานมาตรฐานที่ 6 ผูเรีย นมีทักษะในการแสวงหาความรูดว ยตนเองรักการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องมีปญหาอยูในระดับนอย แตโดยภาพรวมแลวมีปญหา
มากที่สุด ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอนควรปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน
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และสนใจที่จะแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงการเรียนรูตางๆ ใหมากขึ้น เชน ศึกษา
คนควาจากหองสมุด อินเตอรเน็ท ฯลฯ
4. เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่ 26 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ดานมาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร มีปญหามากที่สุด อยูใน
ระดับปานกลาง ดังนั้นโรงเรียนควรมีครูที่เปนเจาของภาษามาสอนนักเรียนเพื่อใหนักเรียนเกิด
ทั กษะในการพู ด การฟ ง กล าพู ดเมื่ อพบชาวต างชาติ และควรส งเสริ มให โรงเรี ยนตั้ งชมรม
ภาษาต างประเทศเพื่ อให นั กเรี ยนได เข าร วมทํ ากิ จกรรม และพั ฒ นาตนเองให มี ความรู ด าน
ภาษาตางประเทศใหมากขึน้
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