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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ องนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.
2554-2558) ของโรงเรี ยนขนาดเล็กในถิ่นทุรกันดาร เปรี ยบเทียบปั จจัยและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ในถิ่ นทุ รกันดารที่ ไ ด้รับ การรั บ รองและไม่ ไ ด้รับ การ
รับรองมาตรฐาน และศึกษา ปั ญหา อุปสรรค ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรี ยนขนาดเล็กในถิ่นทุรกันดาร โดยประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่ศึกษาเป็ น
โรงเรี ยนขนาดเล็กในถิ่ นทุ รกันดาร สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ปี การศึกษา 2557 จานวน 387 โรง และมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับการประเมินภายนอกรอบสาม
ของโรงเรี ย นกลุ่ ม เป้ า หมายเข้า ร่ ว มประชุ ม กลุ่ ม กลุ่ ม ตัวอย่า งทั้ง โรงเรี ย นและบุ ค คลเลื อกจาก
ประชากรแบบเจาะจงตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่างโรงเรี ยน 89 โรงโดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม โรงเรี ยนขนาดเล็กในถิ่นทุรกันดาร
ที่มี ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม อยูใ่ นระดับดี และได้รับการรับรองมาตรฐาน จานวน
40 โรง และโรงเรี ยนขนาดเล็กในถิ่ นทุรกันดารที่มีผลการประเมินภายนอกรอบสาม อยูใ่ นระดับ
พอใช้ และไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน จานวน 49 โรง ได้กลุ่มตัวอย่างบุคคลร่ วมการประชุ มกลุ่ม
เป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา 20 คน ครู ผสู ้ อน 20 คน ผูแ้ ทนเขตพื้นที่ 20 คนและ ผูป้ ระเมินภายนอก 15
คน รวม 75 คน ใช้เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 3 ประเภทได้แก่แบบวิเคราะห์ขอ้ มูลจากรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม แบบบันทึกข้อมูลสนทนากลุ่มและ แบบ
บันทึกข้อมูลการลงพื้นที่เยีย่ มโรงเรี ยนขนาดเล็กในถิ่นทุรกันดาร วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ความถี่ ฐาน
นิยม ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ซึ่ งผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ภาพรวม ของโรงเรี ยนขนาด
เล็กที่อยูใ่ นถิ่นทุรกันดารภาพรวม 89 โรง โรงเรี ยนกลุ่มใหญ่ที่สุดมีผลการประเมินคุณภาพในระดับ
พอใช้ โดยตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่จานวน 11 ตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยนกลุ่มใหญ่ที่สุดมีผลการประเมินในระดับ
ดี - ดีมาก มี 1 ตัวบ่งชี้ที่โรงเรี ยนกลุ่มใหญ่ที่สุดมีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน คือตัว
บ่งชี้ ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน ส่ วนผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ
โรงเรี ยนขนาดเล็กในถิ่นทุรกันดารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจานวน 40 โรงเรี ยน พบว่าโรงเรี ยน
กลุ่ มใหญ่ที่สุดมี ผลการประเมิ นคุ ณภาพในระดับดี โดยตัวบ่งชี้ ส่วนใหญ่จานวน 11 ตัวบ่งชี้ ที่
โรงเรี ยนกลุ่มใหญ่ที่สุดมีผลการประเมินในระดับดี-ดีมาก มี 1 ตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยนกลุ่มใหญ่ที่สุดมี
ผลการประเมินในระดับ พอใช้ คือตัวบ่งชี้ ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน สาหรับผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรี ยนขนาดเล็กในถิ่ นทุรกันดารที่ไม่ได้รับการรับรอง
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มาตรฐานจานวน 49 โรงเรี ยน พบว่า กลุ่มใหญ่ที่สุดมีผลการประเมินคุณภาพในระดับพอใช้ โดยตัว
บ่งชี้ส่วนใหญ่ จานวน 11 ตัว บ่งชี้ที่โรงเรี ยนกลุ่มใหญ่ที่สุดมีผลการประเมินในระดับพอใช้ – ดีมาก
มี 1 ตัวบ่งชี้ ที่โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ มีผลการประเมิ นในระดับ ต้องปรั บปรุ งเร่ งด่ วน คื อตัวบ่งชี้ ที่ 5
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
ผลการเปรี ยบเทียบปัจจัยและผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรี ยนขนาด
เล็ ก ในถิ่ นทุ รกันดารที่ ไ ด้รับ การรั บ รองและไม่ ไ ด้รับ การรั บ รองมาตรฐาน พบว่า ปั จจัย ในการ
ดาเนินงานของโรงเรี ยนจานวน 8 รายการได้แก่ จานวนนักเรี ยนรวม อัตรานักเรี ยนปฐมวัยต่อครู
อัตรานักเรี ยนปฐมวัยต่อห้อง อัตรานักเรี ยนประถมศึกษาต่อครู อัตรานักเรี ยนประถมศึกษาต่อห้อง
จานวนครู รวม จานวนครู ที่มีวุฒิการศึกษาวิชาเอก เงิ นนอกงบประมาณต่อหัวนักเรี ยนแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยั สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่ วนการเปรี ยบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม ของโรงเรี ยนขนาดเล็กในถิ่ นทุรกันดารที่ได้รับการรับรองและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
พบว่า โรงเรี ยนขาดเล็กในถิ่นทุรกันดารที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานมีคะแนนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ดี กว่า ของโรงเรี ยนที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ .05 จานวน 11 ตัวแปร (ตัวบ่งชี้ ) ยกเว้นตัวแปรที่ 10 ผลการพัฒนาตามเอกลักษณ์ ซ่ ึ งแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ปั ญหา อุปสรรค ข้อจากัดและข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ของโรงเรี ยนขนาดเล็กในถิ่ นทุรกันดารสรุ ปได้วา่ ปั ญหาภาพรวมในการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ของโรงเรี ยนขนาดเล็กในถิ่นทุรกันดาร คือผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ
โรงเรี ยนขนาดเล็กในถิ่ นทุรกันดารที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ในรายตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 11 ตัวบ่งชี้ ใน 12 ตัวบ่งชี้ ของโรงเรี ยนขนาดเล็กในถิ่ นทุรกันดารที่ไม่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานซึ่ งต่ากว่าของโรงเรี ยนขนาดเล็กในถิ่ นทุรกันดารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ คุณภาพด้านผลการจัดการศึกษา 7 ตัวบ่งชี้ คือตัวบ่งชี้ ที่ 1-5, 9, 11
คุณภาพด้านกระบวนการจัดการศึกษา 4 ตัวบ่งชี้ คือตัวบ่งชี้ ที่ 6-8, 12 ด้านการจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้นผุเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 1 ตัวบ่งชี้ ด้านการบริ หารจัดการศึกษา 2 ตัวบ่งชี้ และด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน 1 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ที่เป็ นจุดอ่อนมากที่สุดของโรงเรี ยนขนาดเล็กในถิ่ นทุรกันดารที่ไม่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ได้แก่กลุ่มตัวบ่งชี้ พ้ืนฐาน จานวน 6 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ ที่ 3-5 เป็ นผลการจัด
การศึ ก ษาและ ตัว บ่ ง ชี้ ที่ 6-8 เป็ นกระบวนการจัดการศึ ก ษา ส าหรั บ อุ ป สรรค ข้อจ ากัดและ
ข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สรุ ปได้ 9 ด้านได้แก่ 1) ภูมิประเทศที่ต้ งั ของ
โรงเรี ยน เป็ นพื้นที่เสี่ ยงภัย การเดิ นทางยากลาบาก และอยู่ห่างไกลจากเขตเมือง ซึ่ งส่ งผลต่อการ
เดิ นทางของนักเรี ยน การปฏิ บตั ิงานของบุคลากรในโรงเรี ยน เศรษฐกิจและสังคมของชุ มชน การ
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ติ ดต่ อสื่ อสารกับ สัง คมภายนอก เป็ นอุ ปสรรคและข้อจากัดต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษา ส่ งผลให้โรงเรี ยนมีคุณภาพต่า ไม่ได้มาตรฐาน การประเมินคุณภาพ ควรให้ขอ้ เสนอแนะ
และใช้เกณฑ์การประเมิ นที่เป็ นไปได้ตามบริ บทของโรงเรี ยนในแต่ละพื้นที่ 2) ชุ มชนในพื้นที่
บริ การของโรงเรี ยนเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ มีขนาดเล็ก ฐานะยากจน การศึกษาน้อย และมีการย้ายถิ่ น
จานวนมาก นอกจากนี้ชุมชนยังขาดแคลน สาธารณู ปโภคทั้งไฟฟ้า น้ าประปา ระบบการสื่ อสารและ
การคมนาคม ซึ่ งสภาพดังกล่าวส่ งผลกระทบ ต่อการสนับสนุนด้านทรัพยากร ความร่ วมมือและ การ
ติดต่อสื่ อสารกับโรงเรี ยน ทาให้โรงเรี ยนไม่สามารถ แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีข้ ึน
ควรมีขอ้ เสนอแนะที่เป็ นไปได้ มีเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมกับบริ บทของโรงเรี ยนแต่ละพื้นที่
3) หน่วยงานต้นสังกัดที่เปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย และไม่สามารถแก้ไขปั ญหาและพัฒนา อุปสรรค
และ ข้อจากัดของ โรงเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทาให้โรงเรี ยนไม่สามารถยกระดับ มาตรฐาน
และหน่ วยงานต้นสัง กัดควรเปลี่ ย นแปลงนโยบายให้เหมาะสมและ เร่ งแก้ไขปั ญหาและพัฒนา
โรงเรี ยนให้สาเร็ จ 4) การขาดแคลนปั จจัยในการดาเนิ นงาน ได้แก่ การขาดแคลนผูบ้ ริ หาร ครู
บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และการจัดการ นอกจากนี้ นักเรี ยนยังขาดความพร้ อมและมี
ต้องการความช่ วยเหลื อพิเศษทาให้โรงเรี ยนไม่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการบริ หารงาน การ
จัดการเรี ย นการสอน และการประกันคุ ณภาพภายในให้เกิ ดผลการดาเนิ นงานที่ มี คุ ณภาพตาม
ข้อเสนอแนะจากการประเมินและให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด ควรมีวธิ ี การและเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพสาหรับโรงเรี ยนเฉพาะพื้นที่ 5) สภาพการบริ หารโรงเรี ยน ท่ามกลางการขาดแคลน การ
เปลี่ ยนแปลง การปฏิ บตั ิ งานไม่เต็มที่ การขาดความรู ้ ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการปฏิ บตั ิงาน
ของ บุ ค ลากร รวมทั้ง การขาดความร่ วมมื อและการสนับสนุ นจากกรรมการสถานศึ ก ษา ทาให้
โรงเรี ย นไม่สามารถดาเนิ นการบริ หารจัดการเรี ยนการสอนและประกันคุ ณภาพ ให้เกิ ดผลตาม
มาตรฐานที่กาหนด หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องควรเร่ งแก้ปัญหา และพัฒนาบุคลากรรวมทั้งกรรมการ
สถานศึ กษาให้มีศกั ยภาพและเจตคติ ที่ดีต่อการปฏิ บ ตั ิ ง าน 6) สภาพการจัดการเรี ยนการสอน
ท่ามกลางนักเรี ยนมีความสามารถในการเรี ยนต่า ครู มีศกั ยภาพในการจัดการเรี ยนการสอนต่า การ
ขาดแคลนทรั พ ยากรสนับ สนุ น และระบบการ นิ เ ทศ และติ ดตามผลไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพท าให้
โรงเรี ยนไม่สามารถจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยน เป็ นสาคัญให้มีผลตามมาตรฐาน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรเร่ งแก้ปัญหาและพัฒนาบุคลากร ทุกฝ่ ายในโรงเรี ยนควบคู่ไปกับการจัดสรรทรัพยากร
ที่จาเป็ นและปรับปรุ งระบบการนิ เทศ ติดตามผลให้ดีข้ ึ น 7) วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาแต่ละรอบเปลี่ยนแปลงมากเกินไปทั้งหลักการ รู ปแบบมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ มาตรการวัด
และเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งมีการใช้วิธีการประเมินภายนอกแบบเดียวกันกับโรงเรี ยนที่มีบริ บท
แตกต่างกันทัว่ ประเทศ ซึ่ งโรงเรี ยนมี จุดอ่อนด้านนักเรี ยน บุ คลากร การบริ หารงาน การจัดการ
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เรี ย นการสอน และทรั พ ยากรไม่ ส ามารถเตรี ย มความ พร้ อ มรองรั บ การ ประเมิ น ภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงมากและหลากหลายได้ หน่วยงานที่เกี่ ยวข้องควรปรับปรุ งวิธีการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมินและมีทางเลือกแก่ โรงเรี ยนในการขอรั บรู ปแบบการประเมิ นที่สอดคล้องกับบริ บทของ
โรงเรี ยน 8) เกณฑ์การประเมินคุณภาพโรงเรี ยนรายมาตรฐาน รายตัวบ่งชี้ และการตัดสิ นรับรอง
คุณภาพโดยรวมในการประเมินคุ ณภาพภายนอกแต่ละรอบเปลี่ยนแปลงมากเกินไปและใช้ใน การ
ตัดสิ นการประเมินคุณภาพกับ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด ทุกประเภทและทุกพื้นที่ทวั่ ประเทศ
โรงเรี ยนขนาดเล็กในถิ่นทุรกันดารไม่สามารถเตรี ยมความ พร้อมรองรับการประเมินภายนอกที่ มี
เกณฑ์เปลี่ ยนแปลง มาก หลากหลายและเป็ นรู ปแบบเดี ยวกันทัว่ ประเทศได้ ทาให้โรงเรี ยนขนาด
เล็กในถิ่นทุรกันดารมีโอกาสผ่านการ รับรองมาตรฐานน้อยมาก นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์
การประเมินมี ผลทาให้การประเมิน เชิ งพัฒนาการคลาดเคลื่ อน ดังนั้นหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องควร
ปรับเปลี่ ยนเกณฑ์การประเมิน เท่าที่จาเป็ นและใช้เกณฑ์การประเมิน แตกต่างกันตามบริ บทของ
โรงเรี ยน 9) ผูป้ ระเมินคุณภาพภายนอกมีความรู ้ความเข้าใจ บริ บทของโรงเรี ยนน้อยทาให้ผลการ
ประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะจากการประเมินคลาดเคลื่อน ไม่สามารถนาไปแก้ปัญหาและ
พัฒ นาได้ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้องควรมี ก ารคัดเลื อ กและอบรมผูป้ ระเมิ นให้มี ข้อ มู ล และความรู ้
เกี่ยวกับบริ บทของโรงเรี ยนที่จะไปประเมิน
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ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the third round (2011-2015) external
quality assessment results of small-sized schools in remote area 2) to compare inputs and the
third round external quality assessment outputs of small-sized schools in remote area and 3) to
study problems, obstacles, limitations and solutions of the third round external quality
assessment outputs of small-sized schools in remote area. The population of the study was 387
small-sized schools in remote area under the jurisdiction of Office of the Basic Education
Commission in the academic year 2014 together with the personnel relating to the third round
external quality assessment of those schools. 89 sample schools and 75 personnel were selected
by means of purposive sampling technique in accordance with the criteria of Office for National
Education Standards and Quality Assessment (ONESQA) Worksheets for analysis of external
quality assessment reports, focus group discussions and school site visits were used to collect the
samples’ data. Descriptive statistics and t-test were used for data analysis. The results of the
study are as follows.
The third round external quality assessment result of small-sized schools in remote area
as a whole revealed that the mode of those schools was at fair level. Most of the indicators were
at good-very good levels. There was only one indicator of which the external quality assessment
result was at the level of urgent need to improve. It was indicator 5 (students’ achievement). The
external quality assessment result of the small-sized schools in remote area with standard
certification was at good level. Most of the indicators were at good-very good levels. There was
only one indicator of which the external quality assessment result was at fair level. It was
indicator 5 (students’ achievement). The external quality assessment result of those 49 schools
without standard certification was at fair level. Most of the indicators were at fair-very good
levels. However, there was only one indicator of which the external quality assessment result
was at the level of urgent need to improve. It was indicator 5 (students’ achievement).
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It was concluded that there was no significantly statistical difference at .05 between the 8
means of the management inputs of those schools with and without standard certification.
Nevertheless, there was significantly statistical difference at .05 between the 11 means of the
management outputs (except indicator 10: the result of school uniqueness development) of those
schools with and without standard certification. There were lots of problems, obstacles,
limitation and solutions relating to the third round external quality assessment results of smallsized schools in remote area. It was concluded that the external quality assessment results of
small-sized schools in remote area as a whole as well as individual indicator without standard
certification was a crucial problem. Moreover, the external quality assessment results of smallsized schools in remote area without standard certification of each 11 indicator of which their
scores were significantly less than those of the counterparts’ with standard certification were
also crucial problems. Eight of those indicators were educational management outputs and the
rest of 3 indicators were the process related. It was concluded that the weakest indicators for the
small-sized schools in remote area without standard certification were the ones (the basic
indicators 3-5) relating to educational management outputs and the others were the ones (the
basic indicators 6-8) relating to educational management processes.
Obstacles, limits and solutions of the third round external quality assessment outputs of
small-sized schools with and without standard certification in remote area were categorized into
9 items. 1) Geographical location of schools: small-sized schools in remote area are in risky and
faraway places which affect school access and quality improvement. So, external assessment
methodology and criteria should be specified for those schools relevant to their specific contexts.
2) Communities within school service areas: small-sized schools in remote area are in
communities with minority groups, poor infrastructures and difficulty of access. They seem to be
rather poor and low educated. They always migrate for their better lives. Such situations in
which they live affect school activity participation, support and quality improvement. So,
external assessment methodology and criteria should be specified for those schools relevant to
their specific contexts. 3) Government agencies: the agencies have never solved personnel
problems effectively. That affects school management so that they cannot raise their standards
and quality effectively. Therefore, the government agencies should change their policies
necessarily and try to solve personnel problems more effectively 4) Shortages of school
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management inputs: small-sized schools in remote area have shortages of administrators,
teachers, personnel, money, materials and management techniques. Furthermore, they have lots
special students who need special assistance. Those schools cannot solve their problems or even
improve school standards and quality. So, external assessment methodology and criteria should
be specified for those schools relevant to their specific contexts. 5) State of school administration:
small-sized schools in remote area are in the state of school administration amid shortages,
changes and ineffective personnel. Those situations affect solutions and school quality
improvement. So, related agencies should try to solve administrative problems so that they can
improve school standards and quality effectively. 6) State of teaching and learning management:
small-sized schools in remote area are in the state of teaching and learning management amid
shortages, changes and ineffective teachers, personnel, materials and management. They cannot
manage to provide teaching and learning activities effectively. So, related agencies should try to
solve input problems so that they can improve school standards and quality effectively.
7) External quality assessment methodology: external quality assessment methodology has
varied greatly round by round. Furthermore, they implement the same assessment methodology
across the country. That inevitably affects the result of small-sized quality assessment. So, the
related agencies should try to keep the assessment consistency and develop specified
methodology relevant to the context of small-sized schools in remote area. 8) External quality
assessment criteria: they have been varied greatly round by round. They have also used the
same criteria across the country. That has not been fair for small-sized schools in remote area.
Moreover, those schools have less probability to pass the standards of the criteria. So, the related
agencies should try to keep the assessment consistent and develop specified criteria relevant to
the context of small-sized schools in remote area. 9) External quality assessors: external quality
assessors have less knowledge, information and experience on the contexts of small-sized
schools in remote area. They might have offered inaccurate results of external quality
assessment. So, the related agencies should try to improve the recruitment and training processes
so that they can equip the assessors with more and accurate information on the contexts of smallsized schools in remote area.

