
                 

 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาสภาพและแนวทางการด าเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการ

ระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มี
วัตถุประสงค์ 1)  เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานปัจจุบันในการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. แล้ว  2)  เพ่ือศึกษาแนวทางส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพ  ของโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  
ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. แล้ว  3)  เพ่ือศึกษาสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพ  ของโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 16 ที่ยังไม่เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (ScQA)  และ  4)  เพ่ือศึกษา
แนวทางส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ที่ยังไม่เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่ง สพฐ. (ScQA)   สามารถสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
สรุป 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอโดยสรุปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. สภาพการด าเนินงานปัจจุบันในการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล    
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง 
สพฐ. แล้ว พบว่า โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.19  S.D. = 0.78)  เมื่อพิจารณารายหมวด
พบว่าทุกหมวดมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก  โดยหมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 7  ผลลัพธ์ หมวด 2  
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และหมวด 1 การน าองค์กร มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าหมวดอ่ืน ๆ ( X = 4.28  S.D. = 0.75, 
X = 4.25  S.D. = 0.76, X = 4.23  S.D. = 0.78 และ X = 4.23  S.D. = 0.79 ตามล าดับ) โดยผู้บริหาร
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ ตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  และผู้บริหารมีการสร้าง
ความผูกพันกับบุคลากรของโรงเรียน เพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ  มีคุณภาพ
อยู่ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.51  S.D. = 0.64 และ X = 4.51  S.D. =  0.86 ตามล าดับ)  ส่วนโรงเรียนจัดระบบ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โดยค านึงถึงการป้องกัน การจัดการ  การแก้ไข และ
การฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง  ภายใต้มาตรการที่เหมาะสมและรัดกุม  มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 3.89  S.D. = 0.80)   

2. แนวทางส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  ของโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่ง สพฐ. แล้ว  พบว่า โดยภาพรวมความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้  และความเป็น
ประโยชน์ ของแนวทางส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในการน าไปใช้   
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ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีคุณภาพอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.12  S.D. = 0.86)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยการ
สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่การแข่งขันระดับสากล  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด     
( X = 4.33  S.D. = 0.79) ส่วนการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหารและครูในการใช้ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 3.88  S.D. = 0.94) 

3. สภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  ของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่ยังไม่เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง 
สพฐ. (ScQA)  พบว่า  โดยภาพรวมสภาพปัจจัยที่ เอ้ือต่อการบริหารระบบคุณภาพของโรงเรียน
มาตรฐานสากลฯ ที่ยังไม่เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (ScQA)  มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมาก  ( X = 3.85  S.D. = 0.81)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก  
โดยด้านการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพผู้บริหาร และด้านปัจจัยภายนอก มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอื่น ๆ   
( X = 4.07  S.D. = 0.67, X = 4.06  S.D. = 0.76  และ X = 3.80  S.D. = 0.77 ตามล าดับ)  เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ ตามหลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่ายและด าเนินการ ด้านงบประมาณท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได้   มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ( X = 4.46 S.D. = 
0.63)  ส่วนครูร้อยละ 50.00 ขึ้นไป มีการใช้หนังสือ ต าราเรียน และสื่ออิเล็คทรอนิกส์ที่เป็นภาษาต่างประเทศ
ในการจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 3.01  S.D. = 0.92) 

4. แนวทางส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่ยังไม่เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่ง สพฐ. (ScQA)   พบว่า โดยภาพรวมความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์ ของแนวทางส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในการน าไปใช้   ของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 
( X = 3.69  S.D. = 0.91)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาใหม่
ให้เหมาะสมกับบริบทและความเป็นสากล มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  ( X = 4.01  
S.D. = 0.74)  ส่วนการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหารและครูในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 3.88  S.D. = 0.94) 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล น ามาอภิปรายได้ดังนี้ 

1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการด าเนินงานปัจจุบันในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ที่ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. แล้ว พบว่าโดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากนั้น  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วจีพร แก้วหล้า จินตนา จันทร์เจริญ และวีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์ (2558) ที่ศึกษาพบว่าสภาพการ
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บริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 37 โดยภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( = 3.74   = 0.62)  เช่นเดียวกับงานวิจัยของ เมธี 
ทองค า. (2558). ที่พบว่าการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีระดับปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X  = 4.11  S.D. = 0.57)  นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ พรรณระพี คูธนะวนิชพงษ์ (2559) ที่พบว่า 
การบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โดยภาพรวม   
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.46   S.D. = 0.69)   วีรวรรณ มีมั่น และ มัทนา วังถนอม (2559) ที่ศึกษาพบว่า 
ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงาน  เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมากทุกดาน ( X =3.85  S.D.= 0.528)  รวมถึงการวิจัยของวราภรณ์  พรมนิล 
(2560) ก็พบว่า ระดับปัจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.18, S.D. = 0.54)  
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้น ต้องมีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป  อีกท้ัง 
เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้านอยู่แล้ว   ประกอบกับการน าแนวทางการด าเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานสากลที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการจัดกิจกรรมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลในทุกภูมิภาค ทุกปี  อาจจะ
เป็นแรงกระตุ้นส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลมีคุณภาพ 
ในระดับมากดังกล่าว 

2.  จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูสภาพการด าเนินงานปัจจุบันในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  ที่ผ่านการประเมิน
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. แล้ว ในการพิจารณารายหมวดที่พบว่าทุกหมวดมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมากและเมื่อเรียงล าดับค่าคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย มีดังนี้  หมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร   
( X  = 4.28 S.D. = 0.75)  หมวด 7  ผลลัพธ์ ( X  = 4.25  S.D. = 0.76)  หมวด 2  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
( X  = 4.23  S.D. = 0.78)   หมวด 1  การน าองค์กร ( X  = 4.23  S.D. = 0.79)  หมวด 6  การจัดการ
กระบวนการ   ( X  = 4.16  S.D. = 0.81)  หมวด 3  การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( X  = 
4.14 S.D. = 0.79)  และหมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ( X  = 4.02  S.D. = 0.78)  
สอดคล้องกับงานวิจัยของดิฐารัตน์ ลีวรางกุล (2553) และอภิรักษ คงทวี (2556) ที่พบว่า การพัฒนา
โรงเรียนมาตรฐานสากลให้ประสบความส าเร็จ ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในการด าเนินงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นล าดับแรก ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะผู้บริหารที่เล็งเห็นความส าคัญของครู 
บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง  โดยขับเคลื่อนให้สถานศึกษามุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ทัศนคติ ทักษะ หรือความช านาญ ตลอดจนประสบการณ์ในเรื่องการบริหารจัดการระบบคุณภาพด้วย
วิธีการหลากหลาย อาทิ การส่งบุคลากรไปรับความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ หรือมีการจัดฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา พัฒนาตนเอง ฯลฯ ให้ครูผู้สอนมีความเป็นมืออาชีพ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานหลักส าคัญของการบริหาร
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ระบบคุณภาพที่เน้นการท างานเป็นทีม โดยอุดม  ชูลีวรรณ. (2559)  พบว่า การสร้างคุณค่าของผู้ปฏิบัติ 
งานโดยผู้บริหาร  หัวหน้างานสร้างความเข้าใจให้ทุกคนทราบวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติ  มีการจัดท า
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จัดให้มีการศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพ่ือเป็นต้นแบบ  
ในการพัฒนางาน เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องด าเนินการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมการท างานของบุคลากร การพัฒนาขีดความสามารถ การวางแผนด้านอัตราก าลัง  
การสร้างความผูกพันของบุคลากรให้มีความภักดีต่อองค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
การบริหารจัดการให้เกิดผลการปฏิบัติอย่างจริงจัง การประเมินความผูกพันของบุคลากร การพัฒนา
บุคลากรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งมีประเด็นที่ส าคัญ คือ ขีดความสามารถ บรรยากาศการท างาน 
การปฏิบัติงานของบุคลากร การประเมินความผูกพันของบุคลากร การพัฒนาบุคลากร   ดังนั้นสรุปได้ว่า 
การมุ่งเน้นบุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะหนุนเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้ด าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อการบรรลุซึ่งผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  นอกจากนี้ ผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนยังไดรับความรู้เพ่ิมเติมจากการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากลอยางสม่ าเสมอ รวมถึง
คณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งเปนบุคคลภายนอกยังไดรับการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารงานดวยระบบคุณภาพอยูเสมอ  อย่างไรก็ตาม การที่หมวด 1  การน าองค์กร 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นล าดับที่ 3  ก็อาจจะเป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลให้สภาพการด าเนินงานปัจจุบันในการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลฯ มีคุณภาพเพียงระดับมากดังกล่าวแทนที่จะมี
คุณภาพในระดับมากท่ีสุด  เพราะผู้บริหารเป็นกลไกที่ส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ให้ประสบความส าเร็จ  ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะสูง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ อย่างเหมาะสม 
ถูกที่ ถูกเวลา  ถูกโอกาส ถูกสถานการณ์ ถูกบริบท ถูกระบบแวดล้อมและถูกต้องสอดคล้องกับสังคม
โลกาภิวัฒน์ด้วย รวมถึงต้องเตรียมการและแสวงหาผู้ร่วมพัฒนา  การหาสื่อการจัดการเรียนการสอน     
ที่ครบสมบูรณ์และทันสมัย ครูผู้สอนมีความเป็นมืออาชีพและมีจ านวนเพียงพอ หลักสูตรการเรียนการสอน 
ที่เน้นความเป็นสากลด้วย (นุชนรา รัตนศิระประภา, 2557) เช่นเดียวกับ อุดม  ชูลีวรรณ (2559) ที่ระบุว่า
ผู้อ านวยการโรงเรียนในฐานะผู้น าสูงสุดขององค์กรจะต้องให้ความส าคัญต่อการน าองค์กร โดยจะต้องรู้
และเข้าใจบริบทของโรงเรียนที่มีความท้าทายในภาพรวม เช่น สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ความพร้อม
ด้านอาคาร สถานที่ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณ ความรู้  ความสามารถของครู 
บุคลากร  ดังนั้น เมื่อผู้บริหารมีคุณภาพเพียงระดับมาก  อาจจะกระทบต่อหมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดไปด้วย เพราะการบริหารจัดการสู่ความเป็นมาตรฐานสากลนั้น
เป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรหลายฝ่าย  หลายหน่วยงาน และ
หลายระดับ ซึ่งสอดคล้องกับ ภานุภัทร จรัสนูพิพัฒน์, เลิศลักษณ์  กลิ่นหอม  และผดุงชัย ภู่พัฒน์ (2554) 
ที่พบว่า ปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ครูขาด
การมีส่วนร่วมในการวางแผน การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนให้บริการและสนับสนุนการสอนของ
ครูไม่เพียงพอต่อความต้องการของครู และสอดคล้องกับเฉลิมขวัญ สนลอย (2554) ที่พบว่าปัญหา     
ในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนควรใช้ระบบการวัด และประเมินผล
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แบบมาตรฐานสากล โดยประเมินจากการสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า สอบสัมภาษณ์ และสามารถเทียบ
โอนผลการเรียนกับสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ   

3.  จากผลการวิเคราะห์ด้านความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น  
ประโยชน์ของแนวทางส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  ในการน าไปใช้  
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ที่พบว่า โดยภาพรวม
มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( X = 4.12  S.D. = 0.86)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับมาก โดยการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่การแข่งขันระดับสากล 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  ( X = 4.33  S.D. = 0.79)  ส่วนการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาผู้บริหารและครู   
ในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( X = 3.88  S.D. = 0.94)  นั้น สอดคล้อง
กับ วจีพร  แก้วหล้า  จินตนา  จันทร์เจริญ และวีรพันธุ์  ศิริฤทธิ์ (2555) ที่พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนท าการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ และ 
ICT เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ( = 2.52   = 0.80) ทั้งนี้ อาจจะเนื่องมาจากคุณภาพนักเรียน
เป็นผลผลิต/ ผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายส าคัญที่สุดของการจัดตั้ง โรงเรียน  แต่ผลการด าเนินงานตั้งแต่     
ปี 2553-2561 คุณภาพผู้เรียนยังไม่บรรลุเป้าหมายของโครงการฯ  โรงเรียนจึงตระหนักและมุ่งเน้น
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกได้อย่างหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น  
ส่วนการใช้ภาษาต่างประเทศของผู้บริหารและครู  แม้ว่าจะมีความส าคัญต่อการผลักดัน ต่อยอดให้นักเรียน
สามารถแข่งขันในระดับสากลได้อีกระดับหนึ่ง แต่ผลการใช้ภาษาต่างประเทศดังกล่าว  ตลอดจนผู้บริหาร
และครูได้รับการพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ อย่างหลากหลายและต่อเนื่ อง แต่ก็ไม่สามารถสะท้อนภาพ
ความส าเร็จของการจัดการศึกษาได้อย่างแท้จริง จึงมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่ารายการอ่ืน ๆ       

4.  จากการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐาน 
สากลฯ ที่ยังไม่เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (ScQA)  มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก  
( X = 3.85  S.D. = 0.81)  เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
การศึกษาของ วราพร  พรมนิล (2560) ที่พบว่า ปัจจัยการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( X
= 4.22  S.D. = 0.49)  โดยด้านการบริหารจัดการ ด้านคุณภาพผู้บริหาร และด้านปัจจัยภายนอก          
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืน ๆ ( X = 4.07  S.D. = 0.67, X = 4.06  S.D. = 0.76  และ X = 3.80  S.D. = 
0.77 ตามล าดับ)  ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมีการวางแผนและด าเนินงาน   
ที่ชัดเจน ต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม โรงเรียนในโครงการได้รับการก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงาน รวมทั้ง
การพัฒนาและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  สภาพปัจจัยด้านการบริหารจัดการจึงมีค่าเฉลี่ย    
สูงที่สุด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรพงษ์  เถาว์ชาลี (2556) ที่พบว่า การบริหารจัดการเป็นปัจจัย     
ที่ส าคัญอันดับที่ 3 ของประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาที่สัมพันธ์กับการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ข้อเสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะต่อโรงเรียนในการน าไปใช ้
1. จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่พบว่า   สภาพการด าเนินงานปัจจุบันในการบริหารระบบคุณภาพ  

ของโรงเรียนมาตรฐานสากล  ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. แล้ว ในการจัด 
ระบบเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โดยค านึงถึงการป้องกัน การจัดการ 
การแก้ไข และการฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการที่เหมาะสมและรัดกุม (หมวด 6) ระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศ ตลอดจนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ที่ทันสมัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดท าข้อมูล
สารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ ง่ายต่อการเข้าถึง และมีความปลอดภัยของข้อมูลสูง  (หมวด 4) และ
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดแนวทางแก้ไข ปรับปรุงคุณภาพ
ของโรงเรียน รวมทั้งการจัดการกับข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม (หมวด 3) เป็นสภาพการด าเนินงาน
ปัจจุบันที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าประเด็นอื่น ๆ  ทั้งนี้ แนวทางส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพในประเด็นการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารของผู้บริหารและครู มีค่าคะแนน
เฉลี่ยต่ าที่สุด  ในขณะที่ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ข้อบังคับ ตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตลอดจนมีการสร้างความผูกพันกับบุคลากรเพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กรสู่การปฏิบัติ  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด โดยแนวทางส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
สู่การแข่งขันระดับสากล  มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ดังนั้น ผู้บริหารควรทบทวนวิสัยทัศน์โดยส ารวจและ
น าข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ รวมทั้งเรื่องการป้องกัน การจัดการ การแก้ไข และการฟ้ืนฟูเพ่ือรับมือ
ต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศมาใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม  ตลอดจนก าหนดไว้ในค่านิยมองค์กรด้วย   นอกจากนี้ ผู้บริหารควรก าหนดเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และการปฏิบัติที่มุ่งส่งเสริม และสร้างระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลงาน   ค านึงถึง
ความต้องการจ าเป็นของนักเรียนทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

2. จากการวิเคราะห์ข้อมูลทีพ่บว่า สภาพปัจจัยที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพ   ของ 
โรงเรียนมาตรฐานสากลฯ ที่ยังไม่เข้ารับการประเมินฯ ด้านคุณภาพผู้เรียน ประเด็นความสามารถในการใช้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่ 2 เพ่ือการสื่อสาร 3 ปีการศึกษา เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
และประเด็นการมีนวัตกรรมและผลงานจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส่วนด้านคุณภาพบุคลากร       
ที่พบว่า ครูมีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร  มีการใช้หนังสือ ต าราและสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ที่เป็นภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนรู้ ใช้การวัดประเมินผลและการเผยแพร่ผลงาน
ตองตนเองและของผู้เรียนทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงบุคลากรได้รับการศึกษาและฝึกอบรม
เสริมความรู้และสมรรถนะตรงตามคุณลักษณะและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างทั่วถึง  และมีประสบการณ์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจดการศึกษากับชาวต่างชาติ  ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพในระดับปานกลางทั้งสิ้น 
รวมทั้งการพบว่าแนวทางส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในการสร้าง
เครือข่ายกับโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีคุณภาพในระดับปานกลาง
เช่นกัน  ดังนั้น โรงเรียนควรเร่งพัฒนาการสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือให้ครูและนักเรียน
ได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศที่ 2 เพ่ือการสื่อสารได้มากขึ้น  
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นอกจากนี้ ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน สามารถใช้ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดระดับสูง
ในการวางแผนการจัดการที่ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ
ประเทศชาติ  ทั้งนี้ ผู้บริหารควรมีการส ารวจความพึงพอใจ ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนดแนวทางแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนต้องทันกับความต้องการ
และทิศทางการจัดการศึกษาด้วย  นอกจากนี้ ผู้บริหารควรทบทวนวิธี/กระบวนการพัฒนาบุคลากร      
ให้เหมาะสมและครอบคลุมทุกคน  เช่น การจัดการความรู้ในองค์กรที่เป็นระบบ ชัดเจน ต่อเนื่อง เพ่ือให้
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ตรงตามศักยภาพของบุคคล รวมถึง มีระบบการควบคุมและตรวจสอบ
การท างานทุกขั้นตอนและเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือต่อภาวะฉุกเฉิน  การป้องกัน การแก้ไขและฟ้ืนฟู
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ซึ่งจะท าให้บุคลากรสามารถ
หนุนเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้เรียนมีพัฒนาการในด้าน
ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างแท้จริง 

3. จากผลการวิจัยที่พบว่า การสนับสนุน  ส่งเสริม  และพัฒนาผู้บริหารและครูในการใช้ภาษา  
ต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้น โรงเรียนควรพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารและครู  
ในด้านทักษะภาษาต่างประเทศ  โดยก าหนดและจัดสถานการณใ์ห้ใช้ในการสื่อสารอย่างสม่ าเสมอ 

4. ผู้บริหารโรงเรียนควรหาวิธีการสร้างความรู้และความเข้าใจอันดีในการบริหารจัดการระบบ  
คุณภาพให้กับบุคลากรมากขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนา การประสานงาน และการ
ด าเนินงานของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด 

ข้อเสนอแนะต่อเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาระดับจังหวัด 
1. เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาระดับจังหวัด   มีบทบาทหน้าที่พัฒนา  

สนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินงานการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 
OBECQA ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนั้น สมป.จังหวัดควรน าผลการวิจัย 
ที่พบว่า การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและน าข้อมูลมาใช้ในการก าหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง
คุณภาพของโรงเรียนและการจัดการกับข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสมมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าประเด็นอื่น 
ๆ โดยด าเนินการส ารวจความพึงพอใจฯ และน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนา ขับเคลื่อนโรงเรียน
ในโครงการฯ ให้ด าเนินการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัล OBECQA  ได้อย่างเป็นรูปธรรมตาม
บริบทของโรงเรียนแต่ละแห่งและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น    

2. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่พบว่าแนวทางการสนับสนุน ส่งเสริม  และพัฒนาผู้บริหารและ 
ครูในการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารมีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าประเด็นอ่ืน ๆ สมป.จังหวัดจึงควร
หาแนวทางพัฒนาผู้บริหารและครูด้วยกระบวนการที่หลากหลาย  เช่น  ส่งผู้บริหารและครูไปเรียนภาษา
ระยะสั้นในต่างประเทศช่วงปิดภาคเรียน โดยจัดหาแหล่งเงินทุน/สนับสนุนงบประมาณร้อยละ 30  หรือ
จัดหาโฮสให้ หรือจัดท าข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาผู้บริหารและครูด้านภาษาต่างประเทศกับ
มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่  โดยใช้เวลาเสาร์-อาทิตย์/ วันหยุดราชการ/ ช่วงเวลาเย็นของวันปกติ หรือให้
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ผู้บริหารและครูพัฒนาตนเองแล้วทดสอบผ่านระดับต่าง ๆ กับครูต่างชาติ  โดยมอบเกียรติบัตร/ ก าหนด
รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจ ฯลฯ 

3. สมป.จังหวัดควรก าหนดปฏิทินและด าเนินการนิเทศ ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการยกระดับ 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริง  โดยจัดหาผู้ร่วมนิเทศ
ทั้งในระดับเดียวกัน  ระดับอุดมศึกษา  หรือจากหน่วยงานเอกชน เป็นต้น 

4. สมป.จังหวัดควรก าหนดบทบาทและสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรม 
ทางวิชาการเพ่ือพัฒนาครู บุคลากร และนักเรียนตามแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

5. สมป.จังหวัดควรจัดหาภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดในการสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือการพัฒนา 
โรงเรียนในโครงการฯ ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของ สพฐ./ สมศ  ทั้งการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ 

ข้อเสนอแนะต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ควรวิจัยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลจากโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ร่วมด้วย  แล้วน าไปขยายผลการพัฒนาโรงเรียนทั่วไปในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ให้เป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลต่อไป 

2. จากผลการวิจัยที่พบว่า การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดนั้น  
สพม.16  ควรศึกษารูปแบบการด าเนินงานการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ของแต่ละโรงเรียน
ในเชิงลึก  เพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริง น าไปสู่การวางแผนและพัฒนางานที่เป็นรูปธรรม  ตลอดจนกระตุ้น
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพการปฏิบัติงานในด้านนี้ให้สูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. จากผลการวิจัยที่พบว่าสภาพการด าเนินงานปัจจุบันของโรงเรียน ในการบริหารระบบคุณภาพ 

โรงเรียนมาตรฐานสากลฯ ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. แล้ว มีคุณภาพในระดับ
มากเท่านั้น  ดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าหลังจากผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. แล้ว โรงเรียนไม่ได้
ด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีระดับการผ่านเกณฑ์ที่สูงขึ้น และ/หรือก าหนดเป้าหมายไปสู่การประเมิน
รางวัล TQA  สพฐ.จึงควรศึกษาฐานข้อมูลรายโรงและก าหนดแนวทางการพัฒนาให้โรงเรียนด าเนินการ
ต่อยอดอย่างยั่งยืนเข้าสู่เกณฑ์รางวัล TQA ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

2. ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถน าไปด าเนินการด้านบริหารที่ท าให้เกิดกระบวนการในการบริหาร 
ที่ดี เพ่ิมประสิทธิผลในการบริหารให้สูงขึ้น ดีขึ้นในแต่ละระดับของการจัดการศึกษา ทั้งในระดับโรงเรียน 
ระดับท้องถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศ เป็นต้น  ดังนั้น สพฐ.ควรศึกษาวิจัยและรวบรวบเผยแพร่
กระบวนการด าเนินงานที่เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นรูปธรรม 

3. สพฐ.ควรพัฒนาคณะกรรมการประเมินฯ ระดับ ScQA  ให้มีจ านวนเพียงพอและมีคุณภาพ 
เป็นที่ยอมรับได้



                 

 

 


