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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับการใช้ผลประเมินภายนอก เพื่อนามาใช้พฒั นาคุณภาพ
ภายในสถานศึ กษาสังกัดกรุ งเทพมหานคร (2) ศึ กษาระดับปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการนาผลการประเมิ นคุ ณ ภาพ
ภายนอกไปใช้ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการใช้ผลประเมินภายนอกเพื่อนามาใช้กบั ระดับปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ และ (4) วิเคราะห์ปัจจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการนาผลประเมินคุณภาพ
ภายนอกไปใช้พฒั นาคุณภาพภายในสถานศึ กษา กลุ่มตัวอย่างคือ สถานศึ กษาสังกัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 205
แห่ ง เครื่ องมื อที่ ใช้คือแบบสอบถามซึ่ งมีค่าความเที่ ยง .97 สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่ าเฉลี่ ย ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพี ยร์ สันและการถดถอยเชิ งพหุ ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า
(1) ระดับการใช้ผลประเมินภายนอกในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนาผลการ
ประเมิ นคุ ณภาพภายนอกไปใช้พฒ
ั นาคุณ ภาพภายในสถานศึ กษา ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
(3) ความสัมพันธ์ของระดับการใช้ผลประเมินภายนอกกับระดับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนาผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไปใช้พฒั นาคุณภาพภายในสถานศึกษามีความสัมพันธ์กนั ในระดับมากที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01 และ
(4) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการนาผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พฒ
ั นาคุณภาพภายในสถานศึ กษา
พบว่า กระบวนการประเมิน (X1) ลักษณะของผูเ้ กี่ยวข้อง (X5) ลักษณะของผูป้ ระเมิน (X3) และผลการประเมิน (X2)
เป็ นปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จในการนาผลประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกไปใช้ (Z) โดยสามารถอธิ บายความ
แปรปรวนของการนาผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ได้ร้อยละ 55.80 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 แสดงเป็ น
สมการสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยเชิงพหุในรู ปคะแนนมาตรฐาน ได้วา่
Z = .383(X1) + .237(X5) + .151(X3) + .126(X2)
คาสาคัญ: การประเมินคุณภาพภายนอก ปัจจัยที่ส่งผล การนาผลประเมินไปใช้ การพัฒนาคุณภาพ
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Abstract
The purposes of this research were (1) to study the level of using external quality assessment results to
develop quality of schools under Bangkok Metropolitan Administration; (2) to study the level of factors related
to the application of external quality assessment results; (3) to study the relationship between the level of using
external quality assessment and the level of factors related to the application of external quality assessment
results to develop quality of the schools; and (4 )to analyze the factors influencing the application of external
quality assessment results to develop quality of the schools.The research sample consisted of 205 schools.The
employed research instrument was a questionnaire with reliability coefficient of .97. Statistics employed for data
analysis were mean, standard deviation, Pearson correlation, and multiple regression analysis. Research findings
were that (1) both the overall and specific uses of external quality assessment results were rated at the high level;
(2) both the overall and specific factors related to the application of external quality assessment results were
rated at the high level; (3) the correlation between the level of using external quality assessment results and the
level of factors related to the application of external quality assessment results was positively high and
significant at the .01 level; and (4) regarding analysis results of the factors influencing the application of external
quality assessment results to develop quality of the schools, it was found that the process of evaluation(X1), the
characteristics of concerned personnel (X5), the characteristics of the evaluator (X3), and the evaluation results
(X2) were factors influencing the success of the application of external quality assessment results (Z).; they
could be combined to explain the variance of using external quality assessment results to develop quality of the
schools by 55.80 percent which was significant at the .05 level; the multiple regression equation in the form of
standard score was as follows:
Z = .383 (X1) +.237 (X5) + .151 (X3) +. 126 (X2)
Keywords: External quality assessment, Factors affecting, Using quality assessment result, Quality development.

บทนา
ปัจจุบนั ประเทศไทย ก้าวเข้าสู่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดย
รัฐบาลกาลังดาเนินการปฏิรูปประเทศครอบคลุมทุกมิติท้ งั ประชารัฐ การค้าการลงทุนต่างประเทศ เพื่อสร้างความมี
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ทั้งการยกระดับภาคเกษตร การเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม เมื่อรัฐบาลต้องการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการบริ การภาครัฐ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ฐานกาลังสาคัญของการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 คือเด็กและเยาวชนไทย
แต่ทว่าคุณภาพด้านการศึกษาของไทยยังคงเผชิ ญกับวิกฤต ซึ่ งถือเป็ นปั ญหาหลักที่ประเทศไทยต้องเร่ งแก้ไข และ
แม้จะมีการปฏิรูปการจัดการศึกษามาแล้วหลายครั้ง แต่ปัญหาการศึกษาสาคัญหลักๆ ยังคงมีอยู่ ทาให้การศึกษาของ
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ประเทศไทยล้าหลังประเทศต่ างๆ อยู่มาก โดยผลการประเมิ นคุ ณ ภาพด้านการศึ กษาจากหลายสถาบันทาการ
ประเมินไปในทิ ศทางเดี ยวกัน อาทิ เวิลด์อีโคโนมิคฟอรั่ม (WEF) ไอเอ็มดี (IMD) PISA 2012 ซึ่ งพบว่าคุ ณภาพ
การศึกษาของประเทศไทยถูกทิ้งห่ างประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศสิ งคโปร์ และประเทศเวียดนาม ถึง 33 อันดับ
(สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ , 2556) ดังที่กล่าวมา แม้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ จะกาหนดให้มีการประกันคุณภาพ โดย
มีความเชื่อว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาได้
จากความเชื่ อที่ว่าการประกันคุณภาพการศึกษาจะสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ โดยผลที่ได้จาก
การประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนจะเป็ นสารสนเทศที่ มีความสาคัญต่อการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การปรับปรุ งพัฒนางานด้านต่างๆ ของโรงเรี ยนให้บรรลุผลตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ อีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุ ณ ภาพ
การศึ กษากาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ งต้องดาเนิ นการประเมินตนเองทุกปี โดยดาเนิ นการให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
การบริ หารงานตามปกติ และต้องเปิ ดเผยผลการดาเนิ นงานของตนเองต่อสาธารณชนและพร้อมถูกตรวจสอบจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกในทุก 5 ปี โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ดังนั้น ปั ญหาคุณภาพของการจัดการศึ กษา จึ งเป็ นหัวใจสาคัญของการแก้ไขปั ญหาทั้งหมดของประเทศที่
ต้องเร่ งแก้ไขด้วยการยกระดับคุณภาพการศึ กษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึง ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพการศึกษาจึงเป็ น
กลไกหนึ่ งที่ มีความสาคัญ ต่อระบบประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายในสถานศึ กษา ซึ่ งการประเมินผลที่ ดีสามารถ
สะท้อนถึ งผลการด าเนิ นงานที่ เที่ ยงตรง ถูกต้อง บ่ งบอกถึ งระดับ ความส าเร็ จ ความมัน่ ใจ ความพึ งพอใจของ
โรงเรี ยนและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเป็ นที่ยอมรับของบุคลากรในชุมชนและสาธารณชนทัว่ ไป
สมศ.ได้ทาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึ กษาเป็ นเวลามากกว่า 15 ปี และได้ประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาไปแล้ว 3 รอบ แต่ผลการประเมินคุณภาพภายนอก กลับไม่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษา
ของประเทศ โดยจากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของ สมศ. รอบ 3 (พ.ศ.2554-2558) ได้ท าการประเมิ น
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 32,844 แห่ ง จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 มีประเด็น
น่ าสนใจที่ พบว่า สถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานทุ กสังกัดได้รับการรับรองมาตรฐานมากกว่าไม่รับรองมาตรฐาน โดยมี
สถานศึ กษาที่ ไม่ได้สังกัดกระทรวงศึ กษาธิ การ คื อสถานศึ กษาสังกัดกรุ งเทพมหานคร (กทม.) จานวน 437 แห่ ง
รับรองมาตรฐาน จานวน 392 แห่ ง ไม่รับรองมาตรฐาน จานวน 45 แห่ ง เมื่อพิจารณาจากผลการรับรองมาตรฐาน
พบว่า สถานศึ ก ษาสั งกัด กรุ งเทพมหานคร ได้รั บ การรั บ รองสู งถึ ง 89.70% และในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึ กษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ต้องมีการนาผลการประเมิน ซึ่ งสามารถแสดงข้อเท็จจริ งได้
อย่างถูกต้องมาใช้เพื่อเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุ ง แก้ไขหรื อพัฒนาการดาเนินงาน อย่างไรก็ตามสาเหตุที่
สถานศึกษาไม่เกิดการพัฒนา เพราะปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการนาผลการประเมินคุณภาพไปใช้น้ นั ไม่ถูกนาขึ้นมาใช้
จริ งและไม่ทาให้เกิดการใช้อย่างต่อเนื่อง
ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการนาผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พฒั นาคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของระดับการใช้ผลประเมินภายนอกเพื่อนามาใช้พฒั นาคุณภาพภายใน
สถานศึกษา กับปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พฒั นาคุณภาพภายในสถานศึกษา
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และเพื่ อให้ทราบว่ามี ปัจจัยอะไรที่ มีอิทธิ พ ลต่ อการนาผลประเมิ นคุณ ภาพภายนอกไปใช้พฒ
ั นาคุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร อันจะก่อประโยชน์การพัฒนาปรับปรุ งสถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานทั้ง
ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึ กษา รวมถึ งประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการ การเพิ่ ม
โอกาสทางการศึกษาและการสร้างการมีส่วนร่ วมในการบริ หารและจัดการศึกษาจากทุกภาคส่ วนอย่างแท้จริ ง

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่ อศึ กษาระดับการใช้ผลประเมินภายนอกเพื่ อนามาใช้พ ฒ
ั นาคุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษาสังกัด
กรุ งเทพมหานคร
2.เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พฒ
ั นาคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร
3.เพื่ อศึ กษาความสัมพันธ์ของระดับการใช้ผลประเมินภายนอกเพื่ อนามาใช้พฒ
ั นาคุณภาพภายใน
สถานศึกษา กับปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พฒั นาคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดกรุ งเทพมหานคร
4.เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการนาผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พฒั นาคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร

กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ศึกษา 2 กลุม่ ได้แก่ 1)ระดับการใช้ผลประเมิน
ภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้กรอบแนวคิดในการวัดระดับของการใช้ผลประเมินภายนอก และ 2)
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนาผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ระดับการใช้ผลประเมิ นภายนอกเพื่ อพัฒนาคุ ณ ภาพการศึ กษา โดยใช้กรอบแนวคิ ดในการวัด
ระดับ ของการใช้ผ ลประเมิ น ภายนอก ตามกรอบของศิ ริชัย กาญจนวาสี (2554, น. 151)โดยรู ป แบบการใช้ผ ล
ประเมิ น เพื่ อ พัฒ นาใน 3 รู ป แบบ ได้แ ก่ 1) การใช้ในเชิ งตรวจสอบยื น ยัน (Legitimate use) 2) การใช้ในเชิ ง
สัญลักษณ์ (Symbolic use) และ 3) การใช้ในเชิงปฏิบตั ิ (Instrumental use)
2. ปั จจัยที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การนาผลประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกไปใช้ ผูว้ ิจัยได้ศึ กษาและสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจยั พบปั จจัยที่ ส่งผลต่อการใช้หรื อไม่ใช้ผลประเมิน จากเอกสารงานวิจยั ของแคทลียา ศรี แปลก
(2544) เก็จกนก เอื้อวงศ์ (2545) นันทิ ยา บุญสวัสดิ์ (2545) วราภรณ์ บุญเจี ยม (2546) นพวรรณ อินทร์ แก้ว (2546)
ยินดี ทองคา (2547) ศิริประภา ษรจันทร์ ศรี (2549) มงคล ชมติวงั (2549) รณชัย บุญลือ (2550) ศิ ริชยั กาญจนวาสี
(2554) จึ งได้ปั จจัยที่ ส่ งผลต่ อ การนาผลประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกไปใช้พ ัฒ นาคุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษา คื อ
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1) กระบวนการประเมิ น 2) ผลการประเมิ น 3) คุ ณ ลักษณะของผูป้ ระเมิ น 4) สภาพแวดล้อมขององค์การ และ
5) คุณลักษณะของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ซึ่ งสรุ ป แสดงปั จจัย ที่ ส่ งผลต่ อ การน าผลประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกไปใช้พ ัฒ นาคุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร ดังภาพที่ 1
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับการนาผลประเมินคุณภาพ
ภายนอกไปใช้
 กระบวนการประเมิน
 ผลการประเมิน
 คุณลักษณะของผูป้ ระเมิน
 สภาพแวดล้อมขององค์การ
 คุณลักษณะของผูเ้ กี่ยวข้อง

ระดับการใช้ ผลประเมินภายนอก
เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
 การใช้ในเชิงตรวจสอบยืนยัน
 การใช้ในเชิงสัญลักษณ์
 การใช้ในเชิงปฏิบตั ิ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

สมมติฐานการวิจัย
1.ระดับการใช้ผลประเมิ นภายนอก เพื่ อนามาใช้พฒั นาคุณ ภาพภายในสถานศึ กษามี ความสัมพันธ์
ทางบวกกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พฒั นาคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้อย่างน้อย 1 ปั จจัย มีอิทธิ พลต่อ
การใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วิธีดาเนินการวิจัย
1.กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ สถานศึ กษาสังกัด กรุ งเทพมหานคร จานวน 205 โรงเรี ยน
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกาหนดขนาดของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan, อ้างใน
จักรกฤษณ์ สาราญใจ, 2542) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือผูอ้ านวยการโรงเรี ยน 205 คน และครู ผรู ้ ับผิดชอบงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 205 คน รวมผูต้ อบแบบสอบถามทั้งสิ้ น 410 คน
2.เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั คื อ แบบสอบถาม ซึ่ งผูว้ ิจยั สร้ างและพัฒ นาขึ้ นจากการทบทวนแนวคิ ด
ทฤษฏี หลักการและวรรณกรรมต่างๆ จานวน 1 ฉบับ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ ตอ น ที่ 1 ส อบ ถามเกี่ ยวกั บ
ข้อ มู ล พื้ น ฐานของผู ้ต อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 สอบถามแบบเกี่ ย วกับ ระดับ การใช้ผ ลประเมิ น ภายนอก
เพื่ อนามาใช้พฒั นาคุณภาพภายในสถานศึ กษา ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการนาผลประเมิ น
คุณภาพภายนอกไปใช้พฒั นาคุณภาพภายในสถานศึ กษา ซึ่ งแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีค่าดัชนี ความ
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สอดคล้องระหว่างเนื้ อหากับวัตถุประสงค์การวิจยั (Index of items Objective Congruence: IOC) ในทุกข้อคื อ 0.6
ขึ้นไป และมีค่าความเที่ยงของแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 เท่ากับ 0.955 และ 0.967
3.การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มูล โดยใช้การคานวณหาค่ าแจกแจงความถี่ และหาค่ าร้อยละ ค่ าเฉลี่ ยและส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยการหาสถิ ติสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพี ยร์ สัน และ
วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบขั้นตอน

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ จัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การน าผลประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกไปใช้ พ ัฒ นาคุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร มีผลการวิจยั สรุ ปได้ ดังนี้
1.การใช้ผลประเมินภายนอก เพื่อนามาใช้พฒั นาคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก เรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยของรายด้านคื อ ด้านการใช้ในเชิ งสัญลักษณ์ การใช้ในเชิ ง
ตรวจสอบยืนยัน และการใช้ในเชิงปฏิบตั ิ
2. ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พฒั นาคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้ง
ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยของรายด้านคือด้านลักษณะ
ของผูป้ ระเมิน กระบวนการประเมิน คุณลักษณะของผูเ้ กี่ยวข้อง ผลการประเมินและสภาพแวดล้อมขององค์การ
3. ความสัมพันธ์ของระดับการใช้ผลประเมินภายนอกเพื่อนามาใช้พฒั นาคุณภาพภายในสถานศึ กษากับ
ระดับปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พฒ
ั นาคุณภาพภายในสถานศึ กษา สังกัด
กรุ งเทพมหานคร มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน ทางบวกในระดับ มาก (r=.727) ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ ที่ .01 เมื่ อ พิ จ ารณา
ความสัมพันธ์เป็ นรายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับมากที่ระดับนัยสาคัญ .01 ทุกด้านเรี ยงลาดับจากมกไปหา
น้อย คื อ 1) กระบวนการประเมิ น(r=.693) 2) ผลการประเมิ น (r=.631) 3) สภาพแวดล้อมขององค์การ(r=.570)
4) คุณลักษณะของผูป้ ระเมิน (r=.559) และ 5) คุณลักษณะของผูเ้ กี่ยวข้อง (r=.535)
4. ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการนาผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พฒั นาคุณภาพภายในสถานศึ กษา สังกัด
กรุ งเทพมหานคร พบว่า มี 4 ปั จจัยที่ มีอิทธิ พล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ กระบวนการประเมิน
(X1) คุณลักษณะของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง (X5) คุณลักษณะของผูป้ ระเมิน (X3) และผลการประเมิน (X2) โดยทั้ง 4 ปั จจัย
สามารถร่ วมกันพยากรณ์การจัดการนาผลการประเมินไปใช้ในสถานศึกษาได้ร้อยละ 55.8 (R2=.558) เขียนสมการ
ในรู ปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน ได้ดงั นี้
คะแนนดิบ Y=1.152+.324(X1)+.196(X5) +.111 (X3)+ .109 (X2)
มาตรฐาน Z=.383(X1) +.237(X5)+ .151(X3)+.126(X2)
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อภิปรายผล
จากการวิ จัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ การน าผลประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกไปใช้พ ัฒ นาคุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร มีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายได้ ดังนี้
1.การใช้ผ ลประเมิ น ภายนอก เพื่ อ นามาใช้พ ัฒ นาคุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษาสังกัด กรุ งเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า ระดับการใช้ผลประเมินภายนอก เพื่อนามาใช้พฒั นาคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านการใช้ในเชิ ง
ตรวจสอบยืนยัน ด้านการใช้ในเชิ งสัญลักษณ์ และด้านการใช้ในเชิ งปฏิ บตั ิ มี ระดับการนาผลประเมิ นคุ ณ ภาพ
ภายนอกไปใช้พฒั นาคุณภาพภายในสถานศึกษาทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่า สานักการศึกษา กรุ งเทพมหานคร ได้จดั ให้มีระบบกลไกในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาทั้ง 438 แห่ง อย่างต่อเนื่องจริ งจัง โดยมีหน่วยศึกษานิเทศก็มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนิ นการ
พัฒนาระบบการนิ เทศ ตรวจสอบ และสร้างกลไกการดาเนิ นการที่ส่งเสริ มการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใน
สถานศึ กษา (2557, น.34) ซึ่ งสอดคล้องกับแผนปฏิ บตั ิ ราชการประจาปี 2559 ของสานักการศึ กษา (2559, น.5)
ที่มุ่งส่ งเสริ มให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
อย่างต่อเนื่องให้กบั สถานศึกษาในสังกัด
2. จากผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการนาผลประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกไปใช้พ ฒ
ั นาคุ ณ ภาพ
ภายในสถานศึ ก ษา มี ค วามสั ม พัน ธ์ กัน ทางบวกในระดับ มาก (r=.727) ที่ ร ะดับ นัย ส าคัญ ที่ .01 เมื่ อ พิ จารณา
ความสัมพันธ์เป็ นรายด้านของปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับความส าเร็ จในการนาผลการประเมิ นภายนอก เพื่ อนามาใช้
พัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาพบว่า มีความสัมพันธ์ในระดับมากทุกด้าน คือ 1)กระบวนการประเมิน(r=.693)
2)ผลการประเมิน (r=.631) 3)สภาพแวดล้อมขององค์การ(r=.570) 4)คุณ ลักษณะของผูป้ ระเมิน (r=.559) และ 5)
คุณลักษณะของผูเ้ กี่ยวข้อง (r=.535) ที่ระดับนัยสาคัญ .01 ซึ่ งแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนาผลประเมิน
ภายนอกมาใช้เพิ่มขึ้น ระดับความสาเร็ จในการนาผลประเมินภายนอกมาใช้กจ็ ะเพิ่มขึ้นตาม ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า
สานักการศึ กษากรุ งเทพมหานครตระหนักถึงความสาคัญในการจัดการศึกษา และพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพครบทุก
ด้าน จึงได้ให้ความสาคัญกับการนาผลประเมินภายนอกมาใช้พฒั นาคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ รณชัย บุญลือ และคณะ (2551) ที่ศึกษาถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อปริ มาณการนาผลการประเมินภายนอกรอบ
สองไปปฏิบตั ิในโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งพบว่า ปั จจัยระดับบุคลากร ได้แก่ ความผูกพัน
ต่อองค์การ การปรับตัว และการมีส่วนร่ วมมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณการนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สองไปปฏิบตั ิในระดับมาก (r = 0.618-0.730) ตามลาดับ
3.ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการนาผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พฒั นาคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
กรุ งเทพมหานคร พบว่า มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถพยากรณ์การนาผลประเมินคุณภาพภายนอก
ไปใช้พฒ
ั นาคุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร ได้ร้อยละ 55.8 (R2=.558) ได้แก่ กระบวนการ
ประเมิน คุ ณลักษณะของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง คุ ณลักษณะของผูป้ ระเมิ น และผลการประเมิ น โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การ
ถดถอยเชิงพหุในรู ปคะแนนมาตรฐาน ( β) เท่ากับ .383 .237 .151 และ .126 ตามลาดับ
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3.1 ปั จจัยด้านกระบวนการประเมิ น เป็ นปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จในการนาผลประเมินคุ ณภาพ
ภายนอกไปใช้พฒั นาคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร ทั้งในเรื่ องขั้นตอนในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่ ตรงประเด็น มีการกาหนดคาถามหรื อประเด็นสาคัญของการประเมินที่สอดคล้องกับความต้องการใช้
สารสนเทศของผูม้ ีอานาจในการตัดสิ นใจ และมีวิธีการประเมินที่มีคุณภาพ วิธีการประเมินเหมาะสม มีการควบคุม
คุณภาพของการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ น่าเชื่ อถือของการประเมิน ซึ่ งจะส่ งผลต่อการนาผล
ประเมิ นไปใช้น้ ัน จากผลการศึ กษาวิจัยสอดคล้องกับการศึ กษาวิจยั ของ มงคล ชมติ วงั (2549, น.82-89) ซึ่ งได้
อธิ บายว่ากระบวนการประกันคุ ณ ภาพคุ ณ ภาพในสถานศึ กษาใช้องค์ประกอบ 8 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับการ
ปฏิ บตั ิมาก โดยสถานศึ กษามีโครงสร้างและขั้นตอนการบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบ และพบว่าประเด็นการจัด
ข้อมูลสารสนเทศเป็ นปัจจุบนั มีความสะดวกในการเรี ยกใช้ขอ้ มูลเป็ นประโยชน์ต่อการบริ หารงานและการตัดสิ นใจ
และมีการจัดโครงสร้างการบริ หารจัดการทั้ง 4 งาน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคคลและด้านบริ หาร
ทัว่ ไป อี กทั้งมี การจัดทาคาสั่งคณะทางาน ซึ่ งมีความถี่ สูงสุ ด และแคทลียา ศรี แปลก (2544, น.118) วิเคราะห์ว่า
ปั จจัย ด้านกระบวนการส่ งผลต่ อ การใช้ผ ลประเมิ น ภายในสถานศึ กษาของโรงเรี ยนประถมศึ กษา กรณี ศึ กษา
โรงเรี ยนคันนายาว โดยการยึดหลักของวงจรบริ หารคุณภาพ PDCA ซึ่ งเป็ นกระบวนการที่มีการนาผลการทางานมา
พัฒ นาปรั บ ปรุ งตลอดเวลาทั้งกระบวนการ ซึ่ งโรงเรี ยนใช้วงจร PDCA เป็ นหลักในการดาเนิ นงาน เพราะเป็ น
กระบวนการทางานที่เป็ นระบบ ทาให้มีการนาผลการประเมินภายในสถานศึกษาที่ได้มาปรับใช้
3.2 คุณ ลักษณะของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง เป็ นปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่ อต่อความสาเร็ จในการนาผลประเมิ นคุณ ภาพ
ภายนอกไปใช้พฒั นาคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร เนื่ องจากคุณลักษณะของผูท้ ี่เกี่ยวข้องเป็ น
เรื่ องส าคัญ ของการน าผลประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกไปใช้พ ัฒ นาคุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ทั้ง ต้น สั ง กัด
ผูบ้ ังคับบัญชา ครู บุ คลากร ผูป้ กครอง นักเรี ยน กรรมการสถานศึ กษา ชุ มชนและท้องถิ่ นที่ มีอิทธิ พ ลต่ อการที่
สถานศึ กษาต้องน าผลการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกมาใช้พ ฒ
ั นาคุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษา ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ วราภรณ์ บุญเจียม (2546, น.153) พบว่า อิทธิ พลของปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการนาผลประเมินคุณภาพ
ภายนอกไปใช้ ได้แก่ ทัศนคติของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่ งผลต่อการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อพัฒนา
คุณภาพของสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐาน โดยเห็ นว่าสถานศึ กษา หน่ วยงานต้นสังกัด และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ต้อง
ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษามีทศั นคติที่ดีต่อการประเมินคุณภาพภายนอกให้มากขึ้น และตรงกับการวิเคราะห์
ของ แคทลียา ศรี แปลก (2544, น.123-124) สรุ ปว่า ผูบ้ ริ หารคือปั จจัยที่สาคัญ หากผูบ้ ริ หารไม่มีความเป็ นผูน้ าและ
ไม่มีจิตวิทยาในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นก็จะทาให้การทางานค่อนข้างลาบาก ประเด็นต่อมาคือครู และบุคลากรใน
โรงเรี ยนทุ กคนเป็ นปั จจัยที่ สาคัญอี กปั จจัยหนึ่ ง เพราะครู เป็ นทั้งผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผูเ้ ก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
รายงานผล โดยกระบวนการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยนมีครู เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องทั้งสิ้ น นอกจากนี้ในด้านของผูเ้ รี ยน
ถ้าจะให้นกั เรี ยนปรับปรุ งด้านการทางาน การร่ วมกิจกรรมต่างๆ ครู ตอ้ งมีส่วนกระตุน้ ให้นกั เรี ยนพัฒนา โดยเฉพาะ
นักเรี ยนชั้นเล็กๆ เนื่ องจากการพัฒนาทางความคิดของเด็กยังน้อยไป ครู จึงมีส่วนสาคัญในการที่ จะทาให้นกั เรี ยน
รู ้จกั และเห็นคุณค่าของการพัฒนาตนเอง เพื่อส่ งผลถึงมาตรฐานที่ สูงขึ้ นของโรงเรี ยน ด้านผูป้ กครองเป็ นปั จจัยที่
เกี่ ยวข้องอยู่ในมาตรฐาน ซึ่ งมีส่วนสาคัญมากในการกระตุน้ ให้โรงเรี ยนมีการพัฒนาอย่างต่ อเนื่ อง ถ้าผูป้ กครอง
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ติดตาม และรับรู ้ถึงการทางานของโรงเรี ยนตลอดเวลา จะส่ งผลให้โรงเรี ยนทาการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้
ผูป้ กครองเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาของโรงเรี ยนอีกด้วย
3.3 ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผูป้ ระเมิน เป็ นปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จในการนาผลประเมินคุณภาพ
ภายนอกไปใช้พ ัฒ นาคุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา สั ง กัด กรุ งเทพมหานคร ในเรื่ อ งของความน่ า เชื่ อ ถื อ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ความเชี่ ยวชาญทางการประเมิน สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินให้สนองตอบความต้องการของผู ้
ที่ เกี่ ยวข้อง มี ใจเป็ นธรรม ไม่ อคติ และมี ทักษะการสื่ อสารที่ ดี สามารถเจรจา ประสานงาน มี มนุ ษยสัมพันธ์ ที่
เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจยั ของวราภรณ์ บุญเจียม (2546, น.154) ที่ พบว่าสถานศึกษามีความเห็นว่าผูป้ ระเมิน
ภายนอกบางคนไม่สามารถตอบข้อซักคาถามและให้ขอ้ เสนอแนะในการปรับปรุ งและพัฒนาการจัดการศึกษาได้
เท่าที่ควร อีกทั้งจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลยังพบอีกว่า สถานศึกษาเห็นว่าผูป้ ระเมินภายนอกมีทกั ษะการสื่ อสารที่ดี
จะมี โอกาสให้สถานศึ กษาใช้ผลการประเมิ นคุณภาพภายนอกในเชิ งปฏิ บตั ิ มากขึ้ น ดังนั้น สมศ.ควรพัฒนาและ
ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระเมินภายนอกมีจรรยาบรรณ มีความเชี่ ยวชาญในการประเมิน และเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ
ในการตอบข้อซักถาม และให้ขอ้ เสนอแนะในการจัดการและบริ หารด้านการศึกษาเป็ นอย่างดี เพื่อทาให้ผปู ้ ระเมิน
ภายนอกมีคุณภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่ งจะส่ งผลต่อผลประเมินคุณภาพภายนอกมีความถูกต้อง ตรงตามสภาพ
จริ งมากยิ่งขึ้ น และศิ ริประภา ษรจันทร์ ศรี (2549, น.94) เห็ นตรงกันว่าองค์ประกอบของผูป้ ระเมินภายนอก ต้อง
เน้นที่คุณภาพของการประเมิน โดยผูป้ ระเมินต้องเตรี ยมความพร้อมสาหรับเครื่ องมือที่จะนามาใช้ในการประเมิน
และมีความหลากหลายเที่ยงตรง ผูป้ ระเมินมีลกั ษณะที่น่าเชื่ อถือเพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั โรงเรี ยนที่ถูกประเมิน
ว่าผลการประเมินจะไม่เกิดข้อผิดพลาดอันเกิดจากตัวผูป้ ระเมินแน่นอน
3.4 ปั จจัยด้านผลการประเมิ น เป็ นปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการนาผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พฒ
ั นา
คุณภาพภายในสถานศึ กษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร อันเกี่ ยวข้องกับข้อค้นพบที่ สนองตอบความต้องการในการ
ตัด สิ นใจของผูบ้ ริ ห าร ซึ่ งมี ค วามถูกต้องชัด เจนมี คุ ณ ภาพถูกต้อง เที่ ยงตรง เป็ นธรรม ทันเวลา สอดคล้องกับ
วราภรณ์ บุ ญเจี ยม (2546, น.144-145) ซึ่ งเห็ นว่า สถานศึ กษาส่ วนใหญ่ เห็ นว่าผลการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอก
เหมาะสมดี แล้ว ร้อยละ 72.37 และร้อยละ 27.63 เห็นว่าผลการประเมินภายนอกยังไม่เหมาะสม เมื่ อพิจารณาใน
กลุ่มของสถานศึกษาที่เห็นว่าผลการประเมินคุณภาพภายนอกเหมาะสมดีแล้ว พบว่าสถานศึกษาส่ วนใหญ่เห็นว่าผล
การประเมิ นภายนอกมี ค วามถูก ต้องตรงตามสภาพจริ งร้ อยละ 49.09 รองลงมาเห็ น ว่าเป็ นผลการประเมิ น ที่ ช้ ี
ประเด็นถึงปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในสถานศึกษาได้ชดั เจน สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ งร้อยละ 27.27 และเมื่อพิจารณาใน
กลุ่มของสถานศึ กษาที่ เห็นว่าผลการประเมินภายนอกยังไม่เหมาะสม พบว่าสถานศึ กษาส่ วนใหญ่เห็ นว่าผลการ
ประเมิ นภายนอกบางประเด็นไม่ตรงกับสภาพจริ งร้อยละ 47.62 รองลงมาเห็ นว่าผลการประเมิ นภายนอกยังไม่
ชัดเจน ร้อยละ 23.81 และสอดคล้องกับผลการประเมินในลักษณะของการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่ตอ้ งทาต่อเนื่องทุกปี แต่กลับพบว่า มีปัญหาและอุปสรรคไม่ต่างจากผลการประเมินภายนอกของ ยินดี
ทองคา (2547, น.122) พบว่า การรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
มีปัญหาอุปสรรคที่มีความถี่สูงสุ ดในเรื่ องการรายงานผลต่อชุมชนไม่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รองลงมาคือการรายงาน
ผลล่าช้าไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็ นไปตามขั้นตอนและผลไม่ตรงกับสภาพจริ งขาดข้อมูลที่ชดั เจน
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ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ที่พบว่า ปั จจัยที่ ดีที่สุดที่ ส่งผลต่อการนาผลประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พฒั นาคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย ปั จจัยด้านกระบวนการประเมิน ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะของผูป้ ระเมิน และปัจจัยด้านผลการประเมิน ผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1.ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1.ปั จ จัย ด้า นกระบวนการประเมิ น องค์ ก รที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
สถานศึ กษา (สมศ.) ต้อ งสร้ างความมัน่ ใจต่ อสถานศึ กษา ถึ งวิธีการขั้นตอนในการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกที่
ตรงประเด็น มีวิธีการประเมินที่มีคุณภาพ เหมาะสม มีการควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่
น่าเชื่อถือของการประเมิน สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่ งใส
1.2.ปั จจัย ด้านคุ ณ ลักษณะของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง หน่ วยงานต้น สังกัด ผูบ้ ังคับ บัญ ชา ครู บุ ค ลากร
ผูป้ กครอง นักเรี ยน กรรมการสถานศึ กษา ชุ มชนและท้องถิ่น ที่ มีอิทธิ พลต่อสถานศึ กษาที่ ตอ้ งนาผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกมาใช้พฒ
ั นาคุณภาพของสถานศึ กษา ใน 2 ลักษณะ คื อ 1) เชิ งความรู ้ ความเข้าใจ โดยการปรับ
ทัศนคติ ต่อการประเมินคุณภาพภายนอกให้มากขึ้ น 2) เชิ งพฤติ กรรม ผูเ้ กี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะหน่ วยงานต้น
สังกัด ผูบ้ ริ ห าร ที่ มีอานาจในการสั่งการ ต้องทาหน้าที่ เป็ นผูน้ าในการเปลี่ ยนแปลงและพัฒนาคุ ณ ภาพการจัด
การศึกษาให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการกากับ ติดตามสม่าเสมอ
1.3.ปั จจัยด้านคุ ณ ลักษณะของผู ้ประเมิ น องค์กรที่ ทาหน้าที่ ในการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอก
สถานศึ กษา (สมศ.) ต้องพัฒนาศักยภาพของผูป้ ระเมินภายนอกให้มีความน่ าเชื่ อถือ มีความรู ้ความเชี่ ยวชาญทาง
การประเมิ น สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินให้สนองตอบความต้องการของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องและสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงได้ มีความเป็ นธรรม ไม่อคติ และมีทกั ษะการสื่ อสารที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่เหมาะสม
1.4.ปั จจัยด้านผลการประเมิน ขอเสนอเป็ น 2 ส่ วน คือ 1) องค์กรที่ทาหน้าที่ในการประเมิน และ
ผูป้ ระเมินภายนอก ต้องมีความรู ้ศาสตร์ ทางด้านการประเมินอย่างท่องแท้ และมีปัจจัยทั้ง 4 ข้อก่อนหน้านี้ เพื่อการ
รายงานผลการประเมินออกมาด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับสภาพจริ งมากที่สุด อีกทั้ง ข้อมูลผลการประเมินต้องง่าย
ต่ อ การนาไปปฏิ บ ัติ 2) สถานศึ กษา ครู นักเรี ย น ผูป้ กครอง และผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้อง ต้องให้ข ้อมูลสารสนเทศที่
สะท้อนสภาพความเป็ นจริ งของสถานศึกษา
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1.ผลการวิจยั ในครั้งนี้ พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้
พัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านกระบวนการประเมิน เป็ นปั จจัยที่ ดีที่สุดที่ สามารถพยากรณ์การนาผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้พฒั นาคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนั้น ในการวิจยั ครั้งต่อไป ควรทาการวิจยั ที่เน้น
เกี่ยวกับด้านกระบวนการประเมินให้ลงลึกมากขึ้น
2.2.การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความคิดเห็นเฉพาะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผรู ้ ับผิดชอบ
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานครเท่านั้น ดังนั้น การวิจยั ครั้งต่อไปควรทาการวิจยั ความ
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คิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษาในด้านอื่นๆ ในสถานศึกษาทุกสังกัดทัว่ ประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบความ
คิดเห็นในภาพรวมที่กว้างขึ้น
2.3. การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาเฉพาะสถานศึ กษาในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งหากได้วิเคราะห์
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จในการนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาใน
อาเซี ยนที่ มีบ ริ บทใกล้เคี ยงกับประเทศไทย เพื่ อเปรี ยบเที ยบระดับการแข่ งขันการพัฒ นาคุ ณ ภาพกาลังคนของ
ประเทศ ดังนั้นควรทาการวิจยั เชิงคุณภาพเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อความสาเร็ จในการนาผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไปใช้พฒั นาคุณภาพภายในสถานศึกษา กรณี สถานศึกษาในประเทศอาเซี ยนที่ประสบความสาเร็ จในการ
นาผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา
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