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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบริ หารงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ของโรงเรี ยนเชียงแสนวิทยาคม ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2. เพื่อกาหนดทิศทางการ
บริ หารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การบริ หารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรี ยนเชียง
แสนวิทยาคม ตามบริ บทเชิ งพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ และ 3. เพื่อกาหนดกลยุทธ์การบริ หารงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึ กษา การบริ หารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรี ยนเชี ยงแสนวิทยาคม
ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 56 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน นาข้อมูลมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และกาหนดกลยุทธ์โดยการประชุมระดมสมอง
ผลการวิจยั พบว่า 1. โรงเรี ยนเชียงแสนวิทยาคมมีสถานภาพอยูใ่ นตาแหน่ง ไม่เอื้อแต่แข็ง 2. โรงเรี ยนเชียง
แสนวิทยาคม มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ าประสงค์ และ 3. กาหนดกลยุทธ์ในการบริ หารงานประกัน
คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ของโรงเรี ย นเชี ย งแสนวิ ท ยาคม ตามบริ บ ทเชิ ง พื้ น ที่ เ ขตพัฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ
ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก คือ กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครื อข่ายชุมชนเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพระบบงานประกัน
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คุณภาพภายในสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล โดยประสานความร่ วมมือกับ
ทุกฝ่ าย กลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริ มพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ 4 ส่ งเสริ ม
ศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
คาสาคัญ : กลยุทธ์การบริ หาร , งานประกันคุณภาพภายใน . เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

Abstract
The major purpose of this study aimed to study the environment affecting the quality assurance
management in the educational institutes, as well as to determine the direction of quality assurance management
and quality assurance management in educational institutions. Moreover, to determine strategies for quality
assurance management in educational institutions of Chiang Saen Wittayakom School according to the spatial
context of the Special Economic Zone. The research instrument is questionnaire the sample group was 56 people.
Data analyzed by descriptive statistics to find the mean and the standard deviation then use the collected data
to identify the environment and formulate strategies by brainstorming sessions. The finding revealed that 1. On
the status assessment of Chiang Saen Wittayakom School revealed that the status was in the position of Cash
Cows (unfavorable but strong). 2. Chiang Saen Wittayakom School’s Vision, mission and goals have been set. 3. On
the strategies for quality assurance management in educational institutions consist of 4 main strategies. Strategy
1: Build up a community network to promote and develop the quality of assurance systems in educational
institutions Strategy 2: Develop a system of supervision, monitoring, and evaluation by cooperating with all parties.
Strategy 3: Promote the development of information systems to develop quality assurance work in educational
institutions and Strategy 4 : Enhancing the potential of personnel in performing quality assurance work in
educational institutions according to the spatial context of the Special Economic Zone (SEZ).
Keywords : Administrative Strategy , Internal Quality Assurance , and Special Economic Zone of Thailand

บทนา
การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (Quality Assurance) เป็ นงานที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากเป็ นกลไกสากัญประการหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดาเนินไป
อย่า งต่ อ เนื่ อ ง และสร้ า งความมั่น ใจให้กับ ประชาชนหรื อ ผูร้ ั บ บริ ก ารทางการศึ ก ษาว่ าสถานศึ กษาสามารถจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กาหนด ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ ความสามารถและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสู ตรที่กาหนดและที่เป็ นไปตามที่สังคมต้องการ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556, น. 2)
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) และ(ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553) ได้
กาหนดแนวคิด เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศไทยไว้ใน มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 ให้หน่ วยงานด้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
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คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่
ต้องคาเนินการอย่างต่อเนื่อง
จากความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การได้มีแนวนโยบายกระจายอานาจ
ในการดาเนินการลงสู่ สถาบันการศึกษา ทาให้โรงเรี ยนมีภาระความรับผิดชอบการจัดการศึกษามากขึ้น บนหลักการ
มีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความสามารถบุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติ
ตามสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาแต่ละแห่ ง เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้แก่สังคมว่าโรงเรี ยนสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษา ทั้งนี้ กลยุทธ์ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โรงเรี ยนได้
พัฒนาคุณภาพการศึกษาคือ “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา” อันถือเป็ นภาระงานที่สาคัญของโรงเรี ยน
ที่จะต้องดาเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเป็ นกระบวนการหนึ่งของการบริ หารจัดการศึกษา (เขมจิรา บริ ภารักษ์, 2554)
ซึ่ งการวางแผนกลยุทธ์การจัดระบบการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษาจะต้องมี ความ
เหมาะสมกับสภาพความเป็ นอยู่ของผูค้ น สังคม อาชี พและเศรษฐกิ จในบริ เวณสถานศึ กษาการด ารงอยู่อ ย่างมี
พัฒนาการของโรงเรี ยนขนาดเล็กต้องมีกลยุทธ์ที่ดี มีความสอดคล้องกับอนาคตภาพที่เปลี่ยนแปลงไป และเหมาะสม
กับสภาพทางกายภาพและวัฒนธรรมที่ดารงอยู่ (พูนชัย ยาวิราช, 2562, น. 476) โดยการวางกลยุทธ์น้ นั จะต้องการ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองและองค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยทั้งนี้ จะเป็ นการดาเนิ นการหรื อดาเนิ นนโยบาย ให้สอดคล้องกับโอกาสที่เปิ ดกว้างจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมและสอดคล้องกับจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์การ การจัดการเชิ งกลยุทธ์เป็ นการบริ หารอย่างมีระบบเป็ น
การบริ หารที่จะต้องอาศัยวิสัยทัศน์ (Vision) ของผูน้ าองค์การเป็ นการบริ หารอย่างมีการวางแผนและเป็ นขั้นตอนมี
การวิเคราะห์อย่างมีหลักเกณฑ์ (เสน่ห์ จุย้ โต, 2548, น. 96) เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะที่ผเู ้ รี ยนจะสามารถนาไปใช้
ได้จริ งในการดาเนินชีวิตในสังคม เช่น ทักษะอาชีพ ซึ่ งเป็ นทักษะที่สาคัญในยุคปัจจุบนั ส่ งผลถึงความเจริ ญก้าวหน้า
ของประเทศชาติ โดยเฉพาะการจัดการศึ กษาในเขตพื้นที่ ช ายแดนที่ จะต้องมี ก ารจัดระบบการประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาให้ผูเ้ รี ยนมีความรู ้พ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพแล้วยังต้องมีการสร้างคุณภาพดด้านทักษะ
อาชีพ ภาษาและประสบการณ์ปฏิบตั ิงานอย่างมีคุณภาพ
โรงเรี ยนเชียงแสนวิทยาคม อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย โดยสถานที่ต้ งั ของโรงเรี ยนอยู่ในบริ เวณชายแดน และได้เข้าร่ วม
โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) ซึ่ งเป็ นพื้นที่ เศรษฐกิ จใหม่บริ เวณชายแดน
เป็ นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงเพื่อนบ้านเพื่อให้ประชาชนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ กระจายความเจริ ญสู่ ภูมิภาค ยกระดับ
รายได้และคุณภาพชี วิตของประชาชน รวมทั้งแก้ปัญหาความมัน่ คง โดยในส่ วนของโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในอาเภอเชี ยงแสนมี การบูรณาการกับสถานศึกษา คือ เน้นวิชาชี พ ปวช ปวส บัญชี วิศวกรรม การเกษตร
สมัยใหม่ ภาษาอังกฤษ จีน พม่า ดังนั้นทางโรงเรี ยนเชียงแสนวิทยาคม จึงต้องจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาเพื่อเป็ นการการเตรี ยมพร้อมเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีการจัดตั้งมาตรฐานที่
สอดคล้องกับบริ บทเชิงพื้นที่ตามโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และต้องมีการบริ หารที่มีความเหมาะสมของแต่
ละโรงเรี ยนโดย แต่ในปี การศึ กษาที่ผ่านมา ปรากฏว่า ผลคะแนนเฉลี่ ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 มีผลต่ากว่าระดับดี ค่าร้อยละของการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
และ ค่าร้อยละของการประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ปี การศึกษา 2561-2563 มีคุณภาพลดลง การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ใน 3 มาตรฐานอยูใ่ นระดับยอดเยี่ยม แต่มีเกณฑ์ร้อยละของค่าเป้าหมายในตัวชี้วดั ที่กาหนดไว้ไม่
ถึง ร้อยละ 70 นอกจากนี้ยงั ได้รับข้อเสนอแนะจากต้นสังกัดเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ว่าควรมีการพัฒนาระบบประกัน
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คุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพที่มากขึ้น โดยเฉพาะมาตรฐานตัวชี้ วดั ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชน ซึ่งสถานศึกษาจะต้องพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะศึกษากลยุทธ์การบริ หารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรี ยนเชี ยงแสน
วิทยาคม เพื่อให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องได้นาแนวทางกลยุทธ์การบริ หารงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ที่ได้ศึกษานี้ไปปรับใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีประสิ ทธิ ภาพและมีการพัฒนางานบริ หารจัดการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามบริ บทเขิง
พื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ โรงเรี ยนเชี ยงแสนวิทยาคม อาเภอเชี ยงแสน จังหวัดเชี ยงราย อย่างยัง่ ยืนบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบริ หารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรี ยน
เชียงแสนวิทยาคม ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2. เพื่อกาหนดทิศทางการบริ หารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรี ยนเชียงแสนวิทยาคม
ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
3. เพื่อกาหนดกลยุทธ์การบริ หารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรี ยนเชียงแสนวิทยาคม
ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.1 สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบริ หารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรี ยนเชียง
แสนวิทยาคม ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1.1.1โดยพิจารณาเฉพาะมาตรฐานและตัวชี้วดั ที่เกี่ยวข้องกับบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รี ยน
1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รี ยน
1.1) ผูเ้ รี ยนมี ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการอ่านจับใจความ
สาคัญ การเขียนสื่ อสาร และสามารถพูดในที่ชุมชนในระดับดีข้ นึ ไป
1.2) ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่ อสาร โดยใช้
ภาษาอังกฤษในระดับดีข้ นึ ไป
1.3) ผูเ้ รี ยนหลักสู ตรทวิศึกษา มีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ ที่ดีต่องานอาชีพ
1.4) ผูเ้ รี ยนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 มีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ ที่ดีต่องานอาชีพ
2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน
1) ผูเ้ รี ยนมีความภูมิใจ ในท้องถิ่นและความเป็ นไทย
2) ผูเ้ รี ยนยอมรับที่จะอยูร่ ่ วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
1) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริ บทของสถานศึกษา สามารถปฏิบตั ิได้จริ ง
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2) มีระบบบริ หารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็ จไว้
3) ด าเนิ น งานพัฒ นาวิ ช าการที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู ้เ รี ย นรอบด้า นตามหลัก สู ต ร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
1) ครู ผสู ้ อนจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
2) ครู ผสู ้ อนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
1.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
การวิ เ คราะห์ สภาพแวดล้อ มภายนอก โดยใช้ (STEP) ประกอบด้วย 1) ด้า นสั ง คมและ
วัฒนธรรม Sociocultural Component (S) 2) ด้านเทคโนโลยี Technological Component (T) 3) ด้านเศรษฐกิจ Economic
Component (E) และ 4) ด้านการเมืองและกฎหมาย Political Component (P)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยใช้ (7S) ประกอบด้วย 1) ด้านโครงสร้าง (Structure)
2) ด้านกลยุทธ์ (Strategy) 3) ด้านระบบในการดาเนิ นงานของหน่ วยงาน (Systems) 4) ด้านแบบแผนหรื อพฤติ
กรรมการบริ หารจัดการ (Style) 5) ด้านบุคลากรในหน่วยงาน (Staff) 6) ด้านทักษะความรู ้ความสามารถ (Skills) และ
7) ด้านค่านิยมร่ วมกันของสมาชิกในหน่วยงาน (Shared value)
1.2. ทิศทางการบริ หารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรี ยนเชียงแสนวิทยาคม ตาม
บริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1.2.1 กระบวนการศึกษาทิศทางของการบริ หารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
บริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1) การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research: PAR) 2)
การวางแผนตามสถานการณ์เชิ งภาพอนาคต (Scenario Planning: SP) และ 3) การวิเคราะห์ความต้องการเชิงกลยุทธ์
(Strategic Needs Analysis: SNA)
1.2.2 กาหนดทิศทางการบริ หารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรี ยนเชียงแสน
วิทยาคม ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย 1) การกาหนดวิสัยทัศน์ 2) การกาหนดพันธกิจ
และ 3) การกาหนดเป้าประสงค์
1.3. เสนอกลยุทธ์การบริ หารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรี ยนเชียงแสนวิทยาคมตาม
บริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยการกาหนดกลยุทธ์การบริ หารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์หลัก 2) กลยุทธ์รอง และ3) โครงการ/กิจกรรม
2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
2.1 แหล่งข้อมูล ปฐมภูมิ
ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนเชี ยงแสนวิทยาคม ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริ หารจัดการงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
2.2 แหล่งข้อมูล ทุติยภูมิ
2.2.1 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรี ยนเชียงแสนวิทยาคม
2.2.2 คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา

6

2.3 ขอบเขตด้านเวลา
2.3.1 การวิเคราะห์ทิศทางในอนาคตที่กาหนด พ.ศ. 2564 – 2565
3. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรในการวิจัย เป็ นบุคคลภายในโรงเรี ยนเชี ยงแสนวิทยาคม โดยมี สายบริ หารและสาย
ปฏิ บัติการสอนประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร คณะครู รวมทั้งสิ้ น 67 คน และบุคลากรนอกสถานศึ กษา ประกอบด้วย
ศึกษานิเทศ จานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 68 คน

วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบริ หารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ของโรงเรี ยนเชียงแสนวิทยาคม ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กลุ่ ม ตัว อย่า งในการวิ จัยขั้น ตอนนี้ การวิ จัย เชิ งปริ มาณ (Quanlitative Research) สารวจบุ คคลภายใน
สถานศึกษา ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารและคณะครู รวมทั้งสิ้ น 56 คน โดยเครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และลาดับต่อมาเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ใช้การสัมภาษณ์บุคลากรประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร คณะครู รวมทั้งสิ้ น 5 คน ซึ่ งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหาสาคัญเพื่อหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากนั้นทาการเขียนกราฟสภาพขององค์กร
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดทิศทางการบริ หารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรี ยนเชี ยงแสน
วิทยาคม ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในขั้นตอนของการกาหนดทิ ศทางการบริ หารงานประกันคุณภาพการศึ กษาภายในสถานศึกษา ของ
โรงเรี ยนเชี ยงแสนวิทยาคม ตามบริ บทเชิ งพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ เป็ นการวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยใช้วิธีการประชุ มระดมสมอง ในการเก็บข้อมู ล กับบุคลากรในโรงเรี ย นเชี ยงแสนวิ ทยาคม โดย
ประชากรที่ใช้ ได้แก่ ผูอ้ านวยการ จานวน 1 คน รองผูอ้ านวยการ จานวน 2 คน หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน
จานวน 1 คน และบุคลากรครู ผเู ้ ป็ นคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน จานวน 11 คน รวมทั้งสิ้ น 15
คน ซึ่ งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจและเป้าประสงค์ ในงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาสาคัญ โดยการหาวิสันทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดกลยุทธ์การบริ หารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรี ยนเชี ยงแสน
วิทยาคม ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในขั้นตอนของการกาหนดทิ ศทางการบริ หารงานประกันคุณภาพการศึ กษาภายในสถานศึกษา ของ
โรงเรี ยนเชี ยงแสนวิทยาคม ตามบริ บทเชิ งพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ เป็ นการวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative
Research) โดยใช้วิธีการประชุ มระดมสมอง ในการเก็บข้อมู ล กับบุคลากรในโรงเรี ย นเชี ยงแสนวิ ทยาคม โดย
ประชากรที่ใช้ ได้แก่ ผูอ้ านวยการ จานวน 1 คน รองผูอ้ านวยการ จานวน 2 คน หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน
จานวน 1 คน บุคลากรครู ผูเ้ ป็ นคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน จานวน 11 คน และศึกษานิเทศก์
จานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 16 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือที่ใช้
คือ แบบกาหนดกลยุทธ์ TOWS Matrix และ แบบกาหนดแผนงานโครงการ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาสาคัญ แล้วมา
สังเคราะห์สรุ ปเป็ นความเรี ยง เพื่อจัดทาเป็ นกลยุทธ์
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สรุปผลการวิจัย
1. สภาพแวดล้ อมที่มีผลต่ อการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรี ยนเชี ยงแสน
วิทยาคม ตามบริบทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จากการใช้แบบสอบถาม สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการบริ หารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ
โรงเรี ยนเชียงแสนวิทยาคม ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาพรวมด้านสภาพแวดล้อมภายนอกส่ งผล
อยูใ่ นระดับมาก และสภาพแวดล้อมภายในส่งผลอยูใ่ นระดับมาก
แบบวิ เ คราะห์ สภาพแวดล้อ มองค์กร ท าการวิ เ คราะห์ สภาพแวดล้อ มภายนอกเพื่ อ แยกโอกาสและ
อุปสรรคโดยใช้ แบบ STEP โดยมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็ นโอกาส จานวน 10 ข้อ และ สภาพแวดล้อมภายนอก
ที่เป็ นอุปสรรค จานวน 7 ข้อ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อแยกจุดแข็งและจุดอ่อนโดยใช้ แบบ 7S โดยมี
สภาพแวดล้อมภายในที่เป็ นจุดแข็ง จานวน 24 ข้อ และ สภาพแวดล้อมภายในที่เป็ นจุดอ่อน จานวน 10 ข้อ
และเมื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ผลคูณค่าเฉลี่ย และน้ าหนัก พบว่าสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการบริ หารงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรี ยนเชียงแสนวิทยาคมโดยสภาพแวดล้อมภายในที่เป็ นจุดแข็ง มีค่าเฉลี่ย 4.26
และสภาพแวดล้อมภายในที่เป็ นจุดอ่อนมีค่าเฉลี่ย 4.19 ส่ วนสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็ นโอกาส มีค่าเฉลี่ย 4.16
และสภาพแวดล้อมที่เป็ นอุปสรรค มีค่าเฉลี่ย 4.29
ผลการสรุ ปจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน พบว่าสภาพการบริ หารงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรี ยนเชียงแสนวิทยาคม อยูใ่ นตาแหน่ง ไม่เอื้อแต่แข็ง (Cash Cows)
2. ทิศทางการบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ตามบริบท
เชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2.1 วิสัยทัศน์ คือ โรงเรี ยนเชี ยงแสนวิทยาคม บริ หารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
บริ บทเชิงพื้นที่รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และทักษะของผูเ้ รี ยน มุ่งสู่มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา ผ่านการมีส่วนร่ วมของชุมชน
2.2 พันธกิจ คือ 1. บุคลากรมีวิสัยทัศน์ดา้ นการบริ หารงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามบริ บทเชิง
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 2. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
บริ บทเชิ งพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นาไปสู่ การปฏิบตั ิจริ งในสถานศึกษาและชุมชน 3. บริ หารงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและการมีส่วนร่ วม
ของชุมชน และ4. ส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้เต็มศักยภาพ ให้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในทักษะความรู ้ตามบริ บท
เชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2.3 เป้าประสงค์ คือ 1. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะความรู ้ที่จาเป็ นและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน 2. บุคลากรมีความสามารถในการ
ใช้เ ทคโนโลยี ใ นการปฏิ บัติ ง านประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามบริ บ ทเชิ ง พื้ น ที่ เ ขตพัฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ 3.
สถานศึกษามีการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีประสิ ทธิภาพ
โดยการมี ส่วนร่ วมของหน่ วยงานต้นสั ง กัดและหน่ วยงานในชุ ม ชน และ 4. บุ ค ลากรมี ค วามเชี่ ย วชาญในการ
ปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

8

3. กลยุทธ์ การบริหารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ตามบริบท
เชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กลยุ ท ธ์ ที่ 1 สร้ างเครื อ ข่ ายชุ ม ชนเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาคุณภาพระบบงานประกัน คุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กลยุทธ์รองที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามบริ บทเชิงพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองหน่ วยงานและชุมชน
- โครงการอบรมเพื่ อ สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของผู ้ป กครองหน่ ว ยงานและชุ ม ชนในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- โครงการส่ งเสริ มทักษะอาชีพตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแก่นกั เรี ยนด้วย
วิทยากรในท้องถิ่น
กลยุทธ์รองที่ 1.2 ส่ งเสริ มคุณภาพของระบบงานประกันด้วยการประสานงานกับหน่วยงานหรื อ
องค์กรท้องถิ่นด้านการเรี ยนรู ้เอกลักษณ์และการฝึ กทักษะที่จาเป็ นในตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- โครงการจัดสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือกับหน่วยงานหรื อองค์กรท้องถิ่น
- โครงการเรี ยนรู ้เอกลักษณ์ในท้องถิ่นสู่กระบวนการปฏิบตั ิในสถานศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล โดยประสานความร่ วมมือกับทุกฝ่ าย
กลยุทธ์รองที่ 2.1 การยกระดับคุณภาพการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามบริ บท
เชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- โครงการนิเทศภายในสถานศึกษาและการนิเทศจากเขตพื้นที่การศึกษา
- โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษให้ตอบสนองต่อการการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
กลยุทธ์รองที่ 2.2 ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือในการนิเทศงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่ทนั สมัย
- โครงการจัดทาแผนงานรองรับการนิเทศด้วยสื่ อออนไลน์
- โครงการสร้างเครื อข่ายให้คาปรึ กษาด้านการนิเทศด้วยสื่ อออนไลน์เต็มรู ปแบบ
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่งเสริ มพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามบริ บท
เชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กลยุทธ์รองที่ 3.1 ส่ งเสริ มทักษะการใช้เทคโนโลยีในการดาเนินการให้เกิดคุณภาพในงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์ดา้ นงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
บริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามบริ บทเชิงพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน
กลยุทธ์รองที่ 3.2 สนับสนุนชุมชนให้เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
- โครงการผลิตสื่ อออนไลน์เพื่อการบริ การชุมชนด้านการประชาสัมพันธ์และรองรับความ
คิดเห็นด้านแนวทางการบริ หารจัดการงานประกันคุณภาพในสถานศึกษา
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- โครงการอบรมการใช้สื่อออนไลน์ในการ ติดตามการดาเนิ นการของสถานศึกษาสาหรั บ
ผูป้ กครองและชุมชนสาหรับการแก้ปัญหาในสถานการณ์โรคระบาด
กลยุทธ์ ที่ 4 ส่ งเสริ มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิ บตั ิ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตาม
บริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กลยุทธ์รองที่ 4.1 ส่ งเสริ มบุคลากรให้มีความชานาญในด้านความรู ้และทักษะตามบริ บทเชิงพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- โครงการอบรมและศึกษาดูงานหน่วยงานหรื อองค์กรในท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์รองที่ 4.2 ส่ งเสริ มให้บุคลากรดาเนินการประกันคุณภาพโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยและมีประสิ ทธิภาพ
- โครงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการจัดหาสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริ มกระบวนการดาเนินงานของบุคลากรอย่างมีคุณภาพ

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็ นภาวะคุกคามที่ส่งผลต่อสภาพขององค์กร สาหรับการบริ หารงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรี ยนเชียงแสนวิทยาคม ตามบรริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ด้านที่ส่งผลมากคือ ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural) สะท้อนให้เห็นว่า ชุมชนยังเข้ามามีบทบาทน้อ ยใน
ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา ด้านทักษะอาชีพที่จาเป็ นตามบริ บทเชิงพื้นที่ เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในด้านภาษา ชาติพนั ธุ์ การประกอบอาชีพและการสื่ อสาร รวมถึง สถานศึกษายังมีโครงการ
กิจกรรมในการการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชุมชนกับสถานศึกษายังไม่พอทาให้องค์กรกาหนดกลยุทธ์ในการ
พัฒนาสถานศึกษาได้ยาก โดยทิฆมั พร วาสิ ทธิ์ (2561) กล่าวว่า ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นมี
ความแตกต่างกัน ทาให้องค์การต้องทาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมย่อย
และรู ปแบบการดาเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องซึ่ งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดาเนินชีวิต อัตราการเพิ่มหรื อลดของ
จานวนประชากร อายุเฉลี่ยของประชากรการเปลี่ยนแปลงของรู ปแบบครอบครัวรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคทั้งในด้านความต้องการคุณภาพ ซึ่ งผูบ้ ริ หารจะต้องพิจารณาปั จจัยเหล่านี้ เพื่อประกอบการประเมิ น
สภาพแวดล้อมและใช้ประกอบในการพิจารณากาหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
จาลอง บุญหล้า (2550) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการดาเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยนชุมชนโปร่ งวัง
ม่วงได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนและสถานศึกษา พบว่า ครู ยงั ไม่ได้นา
แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชนภูมิปัญหาท้องถิ่น มาเชื่ อมโยงกับกิจกรรมการเรี ยนการสอน และโรงเรี ยนก็ขาดการพัฒนา
ปรับปรุ งโรงเรี ยนให้เป็ นแหล่งค้นคว้าความรู ้ชองชุมชน ขาดการประสานงานและร่ วมมือกับองค์กรในชุมชน ซึ่ ง
ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรี ยน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จากสภาพปั จจุบนั ที่เกิดขึ้น อาจจะเป็ นเพราะว่าแหล่ง
เรี ยนรู ้ต่าง ๆ เหล่านั้น ล้วนแล้วแต่เป็ นสิ่ งที่นกั เรี ยนพบเห็นอยูเ่ ป็ นประจาในชีวิตประจาวัน จึงทาให้นกั เรี ยนไม่สนใจ
ประกอบกับผูป้ กครองไม่เห็นความสาคัญ
และสภาพแวดล้อมภายในที่เป็ นจุดแข็งที่ส่งผลต่อสภาพขององค์กร สาหรั บการบริ หารงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรี ยนเชียงแสนวิทยาคม ด้านที่ส่งผลมากที่สุด คือ ด้านโครงสร้าง (Structure ) แสดง

10

ให้เห็นว่าสถานศึกษา มีการจัดการโครงสร้างการบริ หารงานที่ชดั เจน มีระบบการวางแผนในการบริ หารงาน มีการ
กาหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในการดาเนินงานตามความรับผิดชอบของบุคลากรภายในสถานศึกษา ในการ
ดาเนินงานประกันคุณภายการศึกษาภายในสถานศึกษา รวมถึงสถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย
นโยบาย และแผนงานที่สอดคล้องกับบริ บทสถานศึกษา โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554)
อธิบายเพิ่มเติมว่า โครงสร้างของหน่วยงานที่ได้จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย การแบ่งหน่วยงานการมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบและสายการบังคับบัญชาการพิจารณาลักษณะของโครงสร้างของหน่วยงาน มีประโยชน์ต่อการจัดทากล
ยุทธ์ของหน่วยงาน ถ้าโครงสร้างหน่วยงานมีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบตั ิงานบุคลากร ส่งผลดีต่อการ
ผลักดันให้การดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่เลือกใช้บรรลุความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ก็จะเป็ นจุดแข็งของหน่วยงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สิ ระ บุญญานุ สนธิ์ (2554, น.54) ได้ศึกษา การศึกษาสภาพและปั ญหาการดาเนิ น การ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยผลการวิจยั กล่าวว่า ด้านการ
ดาเนินการขั้นการวางแผน โดยภาพรวม มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับดี เนื่องมาจาก โรงเรี ยนได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้ าหมายและมาตรฐานการศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรขั้นพื้นฐาน จัดทาแผนปฏิบตั ิการประจาปี ของ
สถานศึกษาครอบคลุมทุกภารกิจของสถานศึกษา มีการกาหนดระยะเวลาในการดาเนิ นงาน กาหนดนโยบายและ
แนวทางในการดาเนิ นงาน กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนิ นงานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรี ยนครอบคลุมทุกมาตรฐาน
2. การกาหนดทิศทางขององค์กร ควรจะต้องมีการกาหนดรู ปแบบและกระบวนการบริ หารองค์กรไว้
อย่างชัดเจน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ เพื่อให้องค์กรได้ทราบแนวทางในการดาเนินงานไปสู่
เป้าหมาย โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) กล่าวไว้ว่า การกาหนดทิศทางของหน่วยงาน
เป็ นกระบวนการที่ บุคลากรทุกฝ่ ายร่ วมกัน ตั้งปณิ ธาน ความคาดหวัง ตั้งมั่น ใผ่ฝืน ที่ จะพัฒนาหน่ วยงานไปสู่
ความสาเร็ จ โคยร่ วมกันระคม พลังปั ญญา วิจารณญาณ และแรงบันคาลใจ ตรวจสอบ ทบทวน กลัน่ กรอง จัดวาง
สร้ างสรรค์สภาพ ที่ พึ ง ประสงค์ ทิ ศทางของหน่ วยงานประกอบด้วย วิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ เป้ าประสงค์หลัก ซึ่ ง
สอดคล้อ งกับงานวิ จัย ของ ดัม พ์ แย้ม นิ่ ม นวล (2558, น.113) พบว่ า การท าแผนพัฒ นาการจัดการศึ ก ษา ของ
สถานศึกษา มุ่งสู่ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จะต้องมีการแต่งตั้งการดานินงาน ศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการ มีการกาหนดวิสัยทัสน์ พันธกิจ เป้าหมาย ทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3. กลยุทธ์การบริ หารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรี ยนเชียงแสนวิทยาคม ตามบริ บท
เชิ งพื้นที่เขตพัฒนาเศราฐกิจพิเศษ มี 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1. กลยุทธ์การสร้างเครื อข่ายชุมชนเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2. กลยุทธ์การ
พัฒนาระบบการนิ เทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล โดยประสานความร่ วมมือกับทุกฝ่ าย 3. กลยุทธ์ส่งเสริ มพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามบริ บทเชิ งพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
และ 4. กลยุทธ์ส่งเสริ มศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบตั ิงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามบริ บทเชิง
พื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ จะเห็ นได้ว่า กลยุทธ์ที่ 1 สร้ างเครื อข่ายชุ ม ชนเพื่อ ส่ งเสริ มและพัฒนาคุ ณภาพ
ระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามบริ บทเชิ งพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีความเป้นไปได้ที่จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพขององค์กรมากที่สุด เนื่องจากว่า เป็ นการประสานงานและดาเนิ นงานร่ วมกับชุมชน ซึ่ง
จะทาให้สถานศึกษาและชุมชนมีการสนับสนุนการดาเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับกมล ภู่ประเสริ ฐ
(2545) กล่าวไว้ว่า การสร้างเครื อข่ายในการบริ หารสถานศึกษา กล่าวคือ การดาเนินกิจกรรมทุกอย่างในสถานศึกษา
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จากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลองค์กรสังคม และชุมชนภายนอกและภายในสถานศึกษาอย่างมีความสัมพันธ์กนั โดย
ได้เข้ามามีบทบาทสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่ วม ในการร่ วมกันกาหนดกิจกรรมตามกระบวนการอย่าง
มี ระบบแบบแผนและเทคนิ คต่างๆอย่างเหมาะสมให้สอดคล้องตามสภาพแวดล้อมบริ เวณของแต่ละพื้นที่ และ
สอดคล้องกับ ณัฐนิช เขียวพอ (2554, น.93) พบว่า การพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึ กษาของโรงเรี ยนในอาเภอบางละมุ งโดยรวมมี การด าเนิ น การอยู่ในระดับ มากอันดับที่ 1 โรงเรี ยนมี การ
เชื่ อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครื อข่ายแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นอันดับที่ 2 โรงเรี ยนเป็ นแหล่ง
วิทยากรในการแสวงหาความรู ้และบริ การชุมชนอันดับที่ 3 โรงเรี ยนสนับสนุนให้แหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดทาหลักสู ตรระดับสถานศึกษา

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 โรงเรี ยนเชียงแสนวิทยาคมควรมีการพัฒนาองค์กรด้านสภาพแวดล้อมภายในที่เป็ นจุดแข็งและ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ เป็ นโอกาสโดยใช้ กลยุทธ์ที่ 1 สร้ างเครื อข่ายชุ ม ชนเพื่ อ ส่ งเสริ ม และพัฒนาคุ ณ ภาพ
ระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และกลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริ ม
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ
1.2 โรงเรี ยนเชี ยงแสนวิทยาคมควรพัฒนาระบบการดาเนิ นงานและความเข้มแข็ง มี การพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญและการบูรณาการชุมชนเรี ยนรู ้เอกลักษณ์ชุมชน นามาปรับใช้ในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาเพื่อเป็ นการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน้าจุดอ่อนและสภาพแวดล้อมภายนอกด้าน
ภาวะคุกคามอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยใช้ กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล โดยประสาน
ความร่ วมมื อกับทุกฝ่ าย และกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิ บัติงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามบริ บทเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1.3 สถานศึกษาควรพัฒนากลยุทธ์การบริ หารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและเพื่อเป็ นแนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ในการบริ หารงานด้านอื่น ๆ ต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 โรงเรี ยนควรมีการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการหรื อการวิจยั แบบมีส่วนร่ วมโดยมีการนาเอากลยุทธ์การ
บริ หารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานาไปสู่ การปฏิบตั ิโดยนาผลการวิจยั มาเป็ นแนวทางในการทาวิจยั ใน
ครั้งต่อไป
2.2 โรงเรี ยนควรมีการกาหนดทิศทางการบริ หารงานซึ่งมาจากการสรุ ปและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายใน เนื่องจากว่าสภาพในการบริ หารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามบริ บทเชิง
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอยู่ในตาแหน่งไม่เอื้อแต่แข็งจึงมีการวางกลยุทธ์และโครงการที่สอดคล้องกับทิศทาง
ในการบริ หารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรี ยนเชียงแสนวิทยาคม
2.3 ควรมีการนาผลการวิจยั ไปใช้และมีการประเมินเป็ นระยะเพื่อพัฒนารู ปแบบของการวิจยั การ
บริ หารงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง
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