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การวิจยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 
2554-2558) ของโรงเรียนขนาดเล็กในถ่ินทุรกนัดาร เปรียบเทียบปัจจยัและผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กในถ่ินทุรกันดารท่ีได้รับการรับรองและไม่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน และศึกษา ปัญหา อุปสรรค ขอ้จ ากดัและขอ้เสนอแนะในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาดเล็กในถ่ินทุรกนัดาร โดยประชากรกลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาเป็น
โรงเรียนขนาดเล็กในถ่ินทุรกนัดาร สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 387 โรง และมีกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินภายนอกรอบสาม 
ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมกลุ่ม กลุ่มตวัอย่างทั้งโรงเรียนและบุคคลเลือกจาก
ประชากรแบบเจาะจงตามเง่ือนไขหลกัเกณฑ์ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ไดก้ลุ่มตวัอยา่งโรงเรียน 89 โรงโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โรงเรียนขนาดเล็กในถ่ินทุรกนัดาร 
ท่ีมี ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม อยูใ่นระดบัดี และไดรั้บการรับรองมาตรฐาน จ านวน 
40 โรง และโรงเรียนขนาดเล็กในถ่ินทุรกนัดารท่ีมีผลการประเมินภายนอกรอบสาม อยูใ่นระดบั
พอใช ้และไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน จ านวน 49 โรง ไดก้ลุ่มตวัอยา่งบุคคลร่วมการประชุมกลุ่ม 
เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 20 คน ครูผูส้อน 20 คน ผูแ้ทนเขตพื้นท่ี 20 คนและ ผูป้ระเมินภายนอก 15 
คน รวม 75 คน ใชเ้คร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล 3 ประเภทไดแ้ก่แบบวเิคราะห์ขอ้มูลจากรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม แบบบนัทึกขอ้มูลสนทนากลุ่มและ แบบ
บนัทึกขอ้มูลการลงพื้นท่ีเยีย่มโรงเรียนขนาดเล็กในถ่ินทุรกนัดาร วิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชค้วามถ่ี ฐาน
นิยม ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test ซ่ึงผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
              ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ภาพรวม ของโรงเรียนขนาด
เล็กท่ีอยูใ่นถ่ินทุรกนัดารภาพรวม 89 โรง โรงเรียนกลุ่มใหญ่ท่ีสุดมีผลการประเมินคุณภาพในระดบั
พอใช ้โดยตวับ่งช้ีส่วนใหญ่จ านวน  11 ตวับ่งช้ี ท่ีโรงเรียนกลุ่มใหญ่ท่ีสุดมีผลการประเมินในระดบั
ดี - ดีมาก มี 1 ตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนกลุ่มใหญ่ท่ีสุดมีผลการประเมินในระดบัตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน คือตวั
บ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ส่วนผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ
โรงเรียนขนาดเล็กในถ่ินทุรกนัดารท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานจ านวน 40 โรงเรียน พบวา่โรงเรียน 
กลุ่มใหญ่ท่ีสุดมีผลการประเมินคุณภาพในระดบัดี โดยตวับ่งช้ีส่วนใหญ่จ านวน 11 ตวับ่งช้ี ท่ี
โรงเรียนกลุ่มใหญ่ท่ีสุดมีผลการประเมินในระดบัดี-ดีมาก มี 1 ตวับ่งช้ี ท่ีโรงเรียนกลุ่มใหญ่ท่ีสุดมี
ผลการประเมินในระดบัพอใช ้คือตวับ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ส าหรับผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของโรงเรียนขนาดเล็กในถ่ินทุรกนัดารท่ีไม่ไดรั้บการรับรอง
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มาตรฐานจ านวน 49 โรงเรียน พบวา่ กลุ่มใหญ่ท่ีสุดมีผลการประเมินคุณภาพในระดบัพอใช ้โดยตวั
บ่งช้ีส่วนใหญ่ จ านวน 11 ตวั บ่งช้ีท่ีโรงเรียนกลุ่มใหญ่ท่ีสุดมีผลการประเมินในระดบัพอใช ้– ดีมาก 
มี 1 ตวับ่งช้ีท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินในระดบัตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน คือตวับ่งช้ีท่ี 5 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
               ผลการเปรียบเทียบปัจจยัและผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียนขนาด
เล็กในถ่ินทุรกันดารท่ีได้รับการรับรองและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน พบว่า ปัจจยัในการ
ด าเนินงานของโรงเรียนจ านวน 8 รายการไดแ้ก่ จ  านวนนกัเรียนรวม อตัรานกัเรียนปฐมวยัต่อครู 
อตัรานกัเรียนปฐมวยัต่อห้อง อตัรานกัเรียนประถมศึกษาต่อครู อตัรานกัเรียนประถมศึกษาต่อห้อง  
จ านวนครูรวม จ านวนครูท่ีมีวุฒิการศึกษาวิชาเอก เงินนอกงบประมาณต่อหัวนกัเรียนแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม ของโรงเรียนขนาดเล็กในถ่ินทุรกนัดารท่ีไดรั้บการรับรองและไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน
พบวา่ โรงเรียนขาดเล็กในถ่ินทุรกนัดารท่ี ไดรั้บการรับรองมาตรฐานมีคะแนนการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม ดีกว่า ของโรงเรียนท่ีไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 จ  านวน 11 ตวัแปร (ตวับ่งช้ี) ยกเวน้ตวัแปรท่ี 10 ผลการพฒันาตามเอกลกัษณ์ซ่ึงแตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
             ปัญหา อุปสรรค ขอ้จ ากดัและขอ้เสนอแนะในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ของโรงเรียนขนาดเล็กในถ่ินทุรกนัดารสรุปไดว้า่ปัญหาภาพรวมในการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม ของโรงเรียนขนาดเล็กในถ่ินทุรกนัดาร  คือผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ
โรงเรียนขนาดเล็กในถ่ินทุรกนัดารท่ีไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ในรายตวับ่งช้ี ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 11 ตวับ่งช้ีใน 12 ตวับ่งช้ีของโรงเรียนขนาดเล็กในถ่ินทุรกนัดารท่ีไม่ไดรั้บการ
รับรองมาตรฐานซ่ึงต ่ากวา่ของโรงเรียนขนาดเล็กในถ่ินทุรกนัดารท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ คุณภาพดา้นผลการจดัการศึกษา 7 ตวับ่งช้ี คือตวับ่งช้ีท่ี 1-5, 9, 11 
คุณภาพดา้นกระบวนการจดัการศึกษา 4 ตวับ่งช้ี คือตวับ่งช้ีท่ี 6-8, 12 ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผุเ้รียนเป็นส าคญั 1 ตวับ่งช้ี  ดา้นการบริหารจดัการศึกษา 2  ตวับ่งช้ี  และดา้นการประกนัคุณภาพ
ภายใน 1 ตวับ่งช้ี ตวับ่งช้ีท่ีเป็นจุดอ่อนมากท่ีสุดของโรงเรียนขนาดเล็กในถ่ินทุรกนัดารท่ีไม่ไดรั้บ
การรับรองมาตรฐาน ไดแ้ก่กลุ่มตวับ่งช้ีพื้นฐาน จ านวน 6 ตวับ่งช้ี (ตวับ่งช้ีท่ี 3-5 เป็นผลการจดั
การศึกษาและ ตวับ่งช้ีท่ี 6-8 เป็นกระบวนการจัดการศึกษา ส าหรับอุปสรรค ข้อจ ากัดและ
ขอ้เสนอแนะในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สรุปได ้ 9 ดา้นไดแ้ก่ 1) ภูมิประเทศท่ีตั้งของ
โรงเรียน เป็นพื้นท่ีเส่ียงภยั การเดินทางยากล าบาก และอยู่ห่างไกลจากเขตเมือง ซ่ึงส่งผลต่อการ
เดินทางของนกัเรียน การปฏิบติังานของบุคลากรในโรงเรียน เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน การ
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ติดต่อส่ือสารกบัสังคมภายนอก เป็นอุปสรรคและขอ้จ ากัดต่อการแก้ปัญหาและพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ส่งผลใหโ้รงเรียนมีคุณภาพต ่า ไม่ไดม้าตรฐาน การประเมินคุณภาพ ควรให้ขอ้เสนอแนะ
และใช้เกณฑ์การประเมินท่ีเป็นไปได้ตามบริบทของโรงเรียนในแต่ละพื้นท่ี 2) ชุมชนในพื้นท่ี
บริการของโรงเรียนเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ มีขนาดเล็ก ฐานะยากจน การศึกษาน้อย และมีการยา้ยถ่ิน
จ านวนมาก นอกจากน้ีชุมชนยงัขาดแคลน สาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้า น ้าประปา ระบบการส่ือสารและ
การคมนาคม ซ่ึงสภาพดงักล่าวส่งผลกระทบ ต่อการสนบัสนุนดา้นทรัพยากร ความร่วมมือและ การ
ติดต่อส่ือสารกบัโรงเรียน ท าใหโ้รงเรียนไม่สามารถ แกปั้ญหาและพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ดีข้ึน 
ควรมีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นไปได ้มีเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนแต่ละพื้นท่ี 
3) หน่วยงานตน้สังกดัท่ีเปล่ียนแปลงนโยบายบ่อย และไม่สามารถแกไ้ขปัญหาและพฒันา อุปสรรค
และ ขอ้จ ากดัของ โรงเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพท าให้โรงเรียนไม่สามารถยกระดบั มาตรฐาน
และหน่วยงานตน้สังกดัควรเปล่ียนแปลงนโยบายให้เหมาะสมและ เร่งแก้ไขปัญหาและพฒันา 
โรงเรียนให้ส าเร็จ 4) การขาดแคลนปัจจยัในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ การขาดแคลนผูบ้ริหาร ครู 
บุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์และการจดัการ นอกจากน้ีนักเรียนยงัขาดความพร้อมและมี
ตอ้งการความช่วยเหลือพิเศษท าให้โรงเรียนไม่สามารถแกปั้ญหาและพฒันาการบริหารงาน  การ
จดัการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพภายในให้เกิดผลการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพตาม
ขอ้เสนอแนะจากการประเมินและใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนด ควรมีวธีิการและเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพส าหรับโรงเรียนเฉพาะพื้นท่ี 5) สภาพการบริหารโรงเรียน ท่ามกลางการขาดแคลน การ
เปล่ียนแปลง การปฏิบติังานไม่เต็มท่ี การขาดความรู้ความเขา้ใจและเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังาน
ของ บุคลากร รวมทั้ง การขาดความร่วมมือและการสนับสนุนจากกรรมการสถานศึกษา ท าให้
โรงเรียนไม่สามารถด าเนินการบริหารจดัการเรียนการสอนและประกนัคุณภาพ ให้เกิดผลตาม 
มาตรฐานท่ีก าหนด หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรเร่งแก้ปัญหา และพฒันาบุคลากรรวมทั้งกรรมการ
สถานศึกษาให้มีศกัยภาพและเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังาน 6)  สภาพการจดัการเรียนการสอน  
ท่ามกลางนกัเรียนมีความสามารถในการเรียนต ่า ครูมีศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอนต ่า การ
ขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุน และระบบการ นิเทศ และติดตามผลไม่มีประสิทธิภาพท าให้
โรงเรียนไม่สามารถจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน เป็นส าคญัให้มีผลตามมาตรฐาน หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรเร่งแกปั้ญหาและพฒันาบุคลากร ทุกฝ่ายในโรงเรียนควบคู่ไปกบัการจดัสรรทรัพยากร
ท่ีจ าเป็นและปรับปรุงระบบการนิเทศ ติดตามผลให้ดีข้ึน 7) วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาแต่ละรอบเปล่ียนแปลงมากเกินไปทั้งหลกัการ รูปแบบมาตรฐาน ตวับ่งช้ี มาตรการวดั
และเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งมีการใชว้ิธีการประเมินภายนอกแบบเดียวกนักบัโรงเรียนท่ีมีบริบท
แตกต่างกนัทัว่ประเทศ ซ่ึงโรงเรียนมีจุดอ่อนด้านนักเรียน บุคลากร  การบริหารงาน การจดัการ
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เรียนการสอน และทรัพยากรไม่สามารถเตรียมความ พร้อมรองรับการ ประเมินภายนอกท่ี 
เปล่ียนแปลงมากและหลากหลายได ้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรปรับปรุงวิธีการประเมิน เกณฑ์การ
ประเมินและมีทางเลือกแก่ โรงเรียนในการขอรับรูปแบบการประเมินท่ีสอดคล้องกบับริบทของ
โรงเรียน 8) เกณฑ์การประเมินคุณภาพโรงเรียนรายมาตรฐาน รายตวับ่งช้ีและการตดัสินรับรอง
คุณภาพโดยรวมในการประเมินคุณภาพภายนอกแต่ละรอบเปล่ียนแปลงมากเกินไปและใชใ้น การ
ตดัสินการประเมินคุณภาพกบั สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกดั ทุกประเภทและทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศ 
โรงเรียนขนาดเล็กในถ่ินทุรกนัดารไม่สามารถเตรียมความ พร้อมรองรับการประเมินภายนอกท่ี มี
เกณฑ์เปล่ียนแปลง มาก หลากหลายและเป็นรูปแบบเดียวกนัทัว่ประเทศได ้ท าให้โรงเรียนขนาด
เล็กในถ่ินทุรกนัดารมีโอกาสผา่นการ รับรองมาตรฐานนอ้ยมาก นอกจากน้ี การเปล่ียนแปลงเกณฑ์
การประเมินมีผลท าให้การประเมินเชิงพฒันาการคลาดเคล่ือน ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควร
ปรับเปล่ียนเกณฑ์การประเมิน เท่าท่ีจ  าเป็นและใช้เกณฑ์การประเมิน แตกต่างกนัตามบริบทของ
โรงเรียน 9) ผูป้ระเมินคุณภาพภายนอกมีความรู้ความเขา้ใจ บริบทของโรงเรียนน้อยท าให้ผลการ
ประเมินคุณภาพและขอ้เสนอแนะจากการประเมินคลาดเคล่ือน ไม่สามารถน าไปแกปั้ญหาและ
พฒันาได้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรมีการคัดเลือกและอบรมผูป้ระเมินให้มีข้อมูลและความรู้
เก่ียวกบับริบทของโรงเรียนท่ีจะไปประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                              



จ 

 

SAKSIT KHATTIYASUWAN (2016): THE THIRD ROUND EXTERNAL QUALITY 
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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 small-
sized 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 small-
sized 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 small-
sized schools in remote area.   


