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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรี ย น 2) ศึ กษาแนวทางการพั ฒ นาระบบการจัด การความรู้ในการพั ฒ นาการประกั น
คุณภาพภายในโรงเรียน และ 3) ประเมินระบบการจัดการความรู้การประกันคุณภาพภายใน
โรงเรี ย นปทุ ม เทพวิ ท ยาคาร จั ง หวั ด หนองคาย โดยแบ่ ง การวิ จั ย ออกเป็ น 3 ระยะ
ประกอบด้วยระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการประกันคุณภาพกภายในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน จานวน 205 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 2 หาแนวทางการพั ฒ นาระบบการจั ด การความรู้ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล จ านวน 24 คน
เครื่องมือเป็นแบบบันทึกสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยทาการวิเคราะห์เนื้อหา และระยะที่
3 ประเมินระบบการจัดการความรู้ กลุ่มผู้ประเมิน จานวน 24 คน จากระยะที่ 2 เครื่องมือ
1
2

นักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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เป็นแบบประเมินผลการพัฒ นาการจัดการความรู้ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) มาตรฐานการดาเนินการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก
2) ผลการสร้ างระบบการจั ด การความรู้ ในการพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ได้การจัดการความรู้ 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความรู้ ขั้นตอนที่ 2 การจาแนกความรู้ ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บความรู้
ขั้นตอนที่ 4 การนาความรู้ไปใช้ ขั้นตอนที่ 5 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขั้นตอนที่ 6
การประเมินผลความรู้ และ 3) ผลการประเมินระบบการจัดการความรู้ในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: การจัดการความรู้, การประกันคุณภาพภายใน, โรงเรียนมัธยมศึกษา

Abstract
The objectives of this research included: 1) To study the conditions of internal
quality assurance problems within the school; 2) To study the guidelines for the
development of knowledge management systems in the development of quality
assurance in schools; and 3) To assess the knowledge management system and internal
quality assurance of Pathumthep Wittayakarn School, Nong Khai Province by dividing the
research into 3 phases consisting of: Phase 1, studying the conditions of quality assurance
problems within the school. The sample consisted of all 205 personnel in the schools.
The instrument was a questionnaire with 5 rating scales. Data were analyzed in
frequency, percentage, mean and standard deviation; Phase 2, finding a guideline for the
development of a knowledge management system. The number of Informants was 24.
The tool used was a focus group discussion. Data were analyzed by content analysis; and
Phase 3, assessing the knowledge management system. The group of 24 evaluators was
from Phase 2 and the tool used was an assessment form of knowledge management
development. Data were analyzed by means and standard deviation. The results of the
research revealed as the followings. 1) The overall standard of knowledge management
for developing the internal quality assurance system in Pathumthep Wittayakarn School,
Nong Khai Province was at a high level. 2) The result of building a knowledge
management system for developing the internal quality assurance systems in
Pathumthep Wittayakarn School Nong Khai Province included 6 steps consisting of: Step
1, building knowledge; Step 2, classifying knowledge; Step 3, storing knowledge; Step 4,
applying knowledge; Step 5, sharing and learning; and Step 6, evaluating the knowledge.
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3) The overall evaluation of knowledge management system in the development of
internal quality assurance system in Pathumthep Wittayakarn School, Nong Khai Province
was at the highest level.
Keyword: Knowledge Management, Internal Quality Assurance, Secondary Schools

บทนา
ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการสมัยใหม่ มีความเจริญก้าวหน้าการเข้าถึง
ความรู้และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ต้องมีการเตรียมความพร้อม
เผชิญความท้าทายจากกระแสโลกโดยปัจจัยสาคัญที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลง และความท้า
ทาย คือ คุณภาพของคน กาลังคน และภูมิปัญญาของคนในประเทศ (ปรัช ญา เวสารัชช์ ,
2552) การจั ด การศึ ก ษาเป็ น กลไกที่ ส าคั ญ ในการผลิ ต ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ (พงศ์ธวัช วิวังสู ,2546) โดยเฉพาะในยุค
แห่ ง ความรู้ (Knowledge-based Society) ที่ จ าเป็ นต้ อ งมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาคนให้ มี
ประสิทธิภาพให้มากที่สุด ในการพร้อมเข้าสู่ระบบการแข่งขันกับนานาประเทศ (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ ,2540) พระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช
2542 (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาได้
ระบุ ในมาตรา 47 ว่ า ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจะท าให้ ส ถานศึ ก ษามี ร ะบบบริ ห ารจั ด การที่ มี
ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารท างาน ที่ มี เป้ าห ม าย แ ล ะมี แ ผ น ก ารด าเนิ น งาน ที่ ชั ด เจ น
(กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ,2561) ได้กล่าวว่า นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและ
ประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาของสถานศึก ษาของสถานศึ กษาส าหรับ ให้ ส ถานศึก ษาใช้เป็ น
แนวทางดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและเตรียมการสาหรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกซึ่งจะทาให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายในการจัด
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษามี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐานและคงรั ก ษาไว้ ซึ่ ง มาตรฐานจากการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการดาเนินงานที่มีเป้าหมายนั้ นจะต้องมี
การประเมินคุณภาพภายในหรือการประเมินตนเอง เพื่อตรวจสอบและพัฒ นาปรับปรุงให้
เป็ น ไปตามเป้ าหมายอยู่ ต ลอดเวลา การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจึงเป็ น กลไกหนึ่ งที่ มี
ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในการสร้างความมั่นใจว่าสถานศึกษา จะ
ดาเนิ น การจั ด การศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐานสถานศึ ก ษาจึงต้ อ งด าเนิ น การประกั น
คุณ ภาพภายในสถานศึกษาให้ ได้มาตรฐานการศึกษาถึงผลการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและปัจจัยการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
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ด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในจะท าให้ ได้ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ประโยชน์ ในการพั ฒ นาการ
ด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ให้ มี ม าตรฐานการศึ ก ษาเพื่ อ รองรับ การประเมิ น
คุณภาพภายนอกต่อไปสถานศึกษาจึงต้องให้ ความสาคัญต่อเรื่องคุณภาพการที่สถานศึกษา
ต้องให้ ค วามเชื่ อมั่ น ต่ อสั งคมว่าจะจั ด การศึ กษา ที่ มี คุณ ภาพได้ก ลายเป็ น หลั ก ประกั น ว่า
ผู้รับบริการ จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดตามาตรฐานที่กาหนด ซึ่งก็คือ การประกันคุณภาพการศึกษา
นั้นเอง
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว สถานศึ ก ษาจะต้ อ งมี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาโดย
ดาเนินการผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนตามปกติของ
สถานศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู้ เรี ย นอย่ างต่ อ เนื่ อ งตลอดเวลา ดั งนั้ น สถานศึ ก ษา
จาเป็นต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพโดยอาศัยปัจจัย
หลายๆประการ รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษา มีการ
พั ฒนาการท างานแบบมีส่ ว นร่ ว มเกิ ด กระบวนการมี ส่ ว นร่ว มที่ มี ค วามเหมาะสมคณะครู
คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน
เกิดกระบวนการทางานเป็นทีมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดการเรียนรู้ จากการปฏิบัติและ
ถอดองค์ความรู้ภ ายในโรงเรียน และสามารถใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้อย่างคุ้มค่า
(นวัตกร หอมสิน, 2556: 268)
จากการศึกษาแนวคิดความสาคัญ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายใน
การจั ดการความรู้ ดังกล่ าวเป็ น เหตุให้ ผู้ วิจั ย ซึ่งเป็นผู้ ปฏิ บัติงานในสถานศึกษาและผู้มีส่ วน
เกี่ยวข้องในสถานศึกษา มีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เพื่อพัฒนา คณะครู บุคลากรในโรงเรียนในการ
เตรียมพร้อมการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน มีผลการแข่งขันทาง
วิชาการในระดับชาติ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนมากยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาการประกันคุณ ภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
จังหวัดหนองคาย
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒ นาการจัดการความรู้ในการประกันคุณ ภาพภายใน
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
3. เพื่อประเมินระบบการจัดการความรู้การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจั ย ครั้งนี้ ผู้วิจัย ได้แบ่ งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ โดยมีวิธีดาเนินการวิจัย
ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
จังหวัดหนองคาย ตามกรอบแนวคิดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2561 ประกอบด้ ว ย 3 มาตรฐาน ได้ แ ก่ ม าตรฐานที่ 1 คุ ณ ภาพผู้ เรี ย น มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรและกลุ่ มตัวอย่าง คือ บุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคารในช่วงการทาวิจัย รวมทั้งสิ้น 205 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจั ยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม ที่ผู้ วิจัยได้สร้างและ
พัฒ นาขึ้น จ านวน 1 ชุด มี 2 ตอน โดยตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทางานที่ปฏิบัติหน้าที่อ ยู่ใน
ปัจจุบันมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ
สภาพความต้องการจัดการความรู้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์และนามาวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ได้แก่
1) แบบสอบถามตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทางาน ของผู้ตอบแบบสอบถามผู้วิจัยได้นามา
แจกแจงความถี่ (Frequency) และหาร้อยละ (Percentage)
2) แบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยน ามาเปรีย บเทีย บกั บ เกณฑ์ เพื่ อแปลผล (บุ ญ ชม ศรีส ะอาด,
2560)
ระยะที่ 2 การศึกษาแนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ผู้วิจัยดาเนินการดังต่อไปนี้
1. กลุ่ มผู้ ให้ข้อมูล ผู้วิจัย ได้จัดประชุมเสวนากลุ่ ม (Focus group discussion)
และการระดมสมอง (Brainstorming) โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 24 คน ขอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะวิเคราะห์แนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
2. เครื่ องมื อ ที่ ใช้ ในการวิจั ย ผู้ วิจั ย ใช้ เครื่อ งบั น ทึ ก เสี ยง และแบบบั น ทึ ก การ
สนทนากลุ่ม มีลักษณะเป็นแบบบันทึกความคิดเห็นของ ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วยประเด็น
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คือ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
จังหวัดหนองคาย
3. การเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยใช้เครื่องบันทึกเสียงและแบบบันทึกการเสวนา
กลุ่ ม (Focus group discussion) และการระดมสมอง (Brainstorming) จากผู้ เชี่ยวชาญ
กลุ่มละ 12 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน โดยได้ขออนุญาตบันทึกเสียงระหว่างทากิจกรรม ซึ่งทุกคน
อนุญาต หลังจากนั้นได้นาเครื่องบันทึกเสียงและแบบบันทึกการสนทนากลุ่มมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ เพื่อนาไปวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาการถอดคาจากการสนทนาของผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง
24 คน แล้วทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ระยะที่ 3 การประเมินผลการพัฒ นาระบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญในระยะที่ 2 จานวน 24 คน
2. เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจั ย ผู้วิจัยใช้แบบประเมินระบบการจัดการความรู้ 6
ขั้นตอน 16 กิจกรรม ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาขึ้น จากการศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด
ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นาแบบประเมินผลที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความ
สมบู ร ณ์ แ ละน ามาวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสั ง คมศาสตร์ ห าความถี่
(Frequency) ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยน ามาเปรีย บเทีย บกั บ เกณฑ์ เพื่ อแปลผล (บุ ญ ชม ศรีส ะอาด,
2560)

ผลการวิจัย
1. การศึกษาสภาพการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย (ร้อยละ 54.10) อายุน้อยกว่า 30 ปี (ร้อยละ 29.30) มี
ระดับการศึกษาปริญญาโท (ร้อยละ 67.80) และมีประสบการณ์ในการทางานในสถานศึกษา 6
ปี – 15 ปี (ร้ อ ยละ 50.70) จากการศึ ก ษาผลการวิเคราะห์ ร ะดั บ มาตรฐานการประกั น
คุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย มีรายละเอียด ดังตารางที่ 1

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564) |
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพ
วิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
รวม

µ
3.43
3.75
3.74
3.64

แปลผล
σ
0.40 ปานกลาง
0.39
มาก
0.34
มาก
มาก
0.35

จากตารางที่ 1 มาตรฐานการดาเนินการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(µ= 3.64,σ = 0.35) และเมื่อแยกเป็นมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจั ด การ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด (µ = 3.75,σ = 0.39) รองลงมาคื อ มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ (µ = 3.74,σ =0.34) และ
มาตรฐานที่ 1 คุ ณ ภาพผู้ เรี ย น (µ= 3.43,σ = 0.40) มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด จึ ง ได้ น าเอา
มาตรฐานที่มีค่าน้อยที่สุด มาดาเนินการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ต่อไป
2. การศึกษาแนวทางการพัฒ นาการจัดการความรู้ในการประกันคุณ ภาพภายใน
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย จากการประชุมเสวนากลุ่ม และการระดม
สมอง ผลการศึกษาได้ดาเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1
การสร้างความรู้ ขั้นตอนที่ 2 การจาแนกความรู้ ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บความรู้ ขั้นตอนที่ 4
การน าความรู้ ไปใช้ ขั้ น ตอนที่ 5 การแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และขั้ น ตอนที่ 6 การ
ประเมินผลความรู้ ซึ่งจากการดาเนินการจัดการความรู้ทั้ง 6 ขั้นตอน และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาสังเคราะห์ ปรากฏเป็นแนวทางการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ดังนี้
2.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
2.1.1 ด้ า นความสามารถในการอ่ า นการเขี ย น การสื่ อ สารและการคิ ด
คานวณ คือ ครูต้องส่งเสริมทักษะการอ่านในชั้นเรียนของนักเรียนให้นักเรียนมีความรัก ความ
สนใจและความสนุกสนานในทักษะการอ่านหนังสือ การเขียนหนังสือ โดยจัดกิจกรรมแข่งขัน
กันในด้านการอ่านหนังสือ การเขียนหนังสือที่ถูกต้องในทุกห้องที่ครูได้ทาการจัดการเรียนการ
สอน รวมทั้งโรงเรียนควรมีการจัดทาป้ายความรู้ในเรื่องต่างๆที่นักเรียนให้ความสนใจ จัดทา
ป้ายนิเทศในเรื่องความรู้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ศึกษา ได้เก็บเกี่ยวความรู้ในทุกวิชา
จากบริ เวณต่างๆ ทั่ วทั้ งโรงเรี ย นอีกทั้ งครูในกลุ่ ม สาระการเรียนรู้คณิ ตศาสตร์จั ดท าป้ าย
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ความรู้ วิ ธี ก ารคิ ด ค านวณ สู ต รวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ ศึ ก ษาและมี ก ารวั ด
ประเมินผลอยู่เป็นระยะเพื่อดูพัฒนาการของผู้เรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมทั้งทาง
โรงเรี ย นจั ด กิ จ กรรมสอนเสริ ม ทบทวนความรู้ ใ นเรื่ อ งการสอบวิ ช า PISA ในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนต้นอีกด้วย
2.1.2 ด้ า นความสามารถในการคิ ด วิ เคราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา คือ ครูจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่โดย
ให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ถึงปัญหาในเรื่องนั้นๆ และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นรวมทั้ง
วางแผนหาทางแก้ไขปั ญหาโดยครูเป็ น เพียงผู้ แนะนาแต่ในรายละเอียดของความรู้ในการ
ค้นพบจะเป็นการผลมาจากนักเรียนได้ช่วยกันศึกษาข้อมูล และได้รายละเอียดนั้นจากการลง
มือปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนจะเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบ มีการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นเหตุและผล โดยครูจัดกิจกกรมให้นักเรียนได้อภิปรายผลการค้นคว้า การศึกษาหน้า
ชั้นเรียนนอกจากฝึกให้นักเรียนมีความเป็นผู้นาแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ นักเรียนได้กล้าคิด
กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์
2.1.3 ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม คือ ครูต้องฝึกให้นักเรียนมี
ทักษะการค้นคว้าการหาข้อมูลจากสื่อที่หลากหลายและนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาวันได้จริง ซึ่งความรู้ในชีวิตประจาวันและเนื้อหาในทุกวิชานั้น นักเรียนสามารถ
ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองเพราะปัจจุบั นสื่ อและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วและทุกๆ คนเข้าถึงได้ง่าย การจัดการเรียนการสอนต้องให้นักเรียนได้ทดลอง ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนานักเรียนที่มีความสามารถในด้านต่างๆ เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะวิชาการ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้จัดการเรียนให้นักเรียนได้ทา
ชิ้นงาน งานฝีมือตามความคิดและจินตนาการ
2.1.4 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ
การจั ดการเรีย นการสอนทุ ก วิช า นั ก เรี ย นต้ องมีทั ก ษะในการใช้ เทคโนโลยีแ ละสื่ อใหม่ ๆ
รวมทั้งความรู้ที่มีที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ในเรื่องของการเรียนการศึกษา เช่น วิชาคณิตศาสตร์ใช้
เทคโนโลยีโปรแกรม GSP สืบค้นการใช้สูตรคณิตศาสตร์ การสร้างรูปเรขาคณิตและการใช้ใน
การคิดคานวณซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาความสามารถจากสื่อเหล่านี้ได้ วิชาการ
งานอาชีพใช้โปรแกรมในการคานวณค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาวันรวมทั้งวิธีการจาหน่ายสินค้า
ซึ่งเป็นการต่อยอดอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย เทคโนโลยีและการสื่อสารเมื่อนักเรียนได้ศึกษา
อย่างจริงจังทาให้เกิดการเรียนรู้เป็นประโยชน์ เป็นอย่างมาก เช่น ทักษะกีฬาต่างๆ ซึ่งผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ก่อนมาเรียนกับครูผู้สอนผ่านช่องทางสื่อที่หลากหลาย
2.1.5 ด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา คื อ
สถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาควร
กาหนดขอบข่ายภาระหน้าที่และวางแผนในการจั ดทาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาควร
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ศึกษาการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2562 และบริบทความต้องการของชุมชนท้องถิ่น สถานศึกษาควรสารวจและสอบถามความ
ต้องการของผู้ป กครองนั กเรียนในชุมชน และท้องถิ่น รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ค วาม
ต้ อ งการของผู้ ป กครองนั ก เรี ย นในชุ ม ชน และท้ อ งถิ่ น เพื่ อ จั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา
สถานศึกษาควรเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามาร่วมการวิเคราะห์และจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาควรวิเคราะห์ห ลักสูตรสถานศึกษาและเกณฑ์การวัดผล
ประเมิน ผล กาหนดโครงสร้างหลักสูต รแต่ละรายวิชาและแต่ละระดับชั้นให้ชัดเจนโดยให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานศึกษา
2.1.6 ด้านความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ คือ ครูผู้สอน
ควรศึกษาวิธีการจัดทาและพัฒนาเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลในรูป แบบต่างๆครูผู้สอน
ควรหาประสิ ท ธิภ าพของเครื่อ งมื อวัดผลประเมิน ผล ครูผู้ ส อนควรมี การปรับ ปรุงพั ฒ นา
เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลให้ทันสมัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการทุกภาค
เรียนและการจัดการเรียนการสอนควรให้นักเรียนได้ค้นหาค้นพบตัวเองว่า มีความชอบความ
ถนัดในด้านใดหรือวิชาใดที่สามารถสอบวัดและประเมินผลได้คะแนนเยอะหรือมีความชานาญ
ในทักษะใดในงานอาชีพ งานปฏิบัติ
2.2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
2.2.1 ด้านคุณ ลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ส ถานศึกษากาหนด คือ โดย
ทางโรงเรียนจัดตั้งบ้าน แบ่งบ้านออกเป็นห้าบ้านทั้งโรงเรียนและแต่ละบ้านดูแลนักเรียนใน
บ้านของตน คล้ายคลึงกับการจัดการของคณะสีแต่แตกต่างกันและดีกว่าในเรื่องที่ครูในแต่ละ
บ้านสามารถดูแลและควบคุมความประพฤติรวมทั้งระเบียบวินัยนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทาให้ปัญหาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนั กเรียนมีประสิทธิภาพและ
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่โรงเรียนอื่น เพราะนักเรียนตระหนักและเข้าใจบริบท บทบาทของตนเอง
และรู้หน้าที่หลักของตนเองรวมทั้งเคารพในกฎระเบียบข้อบังคับของทางโรงเรียน มีคุณธรรม
จริยธรรมในด้านที่ดี อีกทั้งครูผู้สอนได้ปลูกฝังให้นักเรียนได้มีความรักและความภาคภูมิใจใน
จังหวัดของตนเอง เมื่อนักเรียนมีความรักความภาคภูมิใจสิ่งที่ตามมาคือ นักเรียนช่วยกันดูแล
สอดส่องและร่วมกันพัฒ นาบ้านเกิดตัวเองอย่างเต็มที่เท่าที่ความสามารถของนักเรียนจะมี
และโรงเรียนได้ปลูกฝังแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้รู้จักการใช้เงิ น อดออม มี
เป้าหมายในการดาเนินชีวิต
2.2.2 ด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย คือ โรงเรียนส่งเสริม
นักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีอัน
ดีงามของไทยและท้องถิ่น เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ยึด
มั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้มีการดาเนิ นการจั ดกิจกรรมพิ ธีถวายพระพรชัย มงคล กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมสร้าง
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จิตสานึกความเป็นไทย กิจกรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ดนตรีไทยพื้นเมือง การแสดงนาฏศิลป์ กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา กิจกรรม
เทศน์มหาชาติ กิจกรรม กิจกรรมพุทธมามกะ กิจกรรมมารยาทไทย และโรงเรียนได้จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าความเป็นไทย มีส่วนร่วม
ในการอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมประเพณี แ ละภู มิ ปั ญ ญาไทยให้ ห ลากหลายขึ้ น เช่ น วิ ช าภาษา
ต่างประเทศจัดกิจกรรม One Day Trip เพื่อนาเสนอสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหนองคายใน
ทุ กมุ มมอง ซึ่งเป็ น ส่ วนหนึ่ งของกิจ กรรมที่ ส ร้ างความภาคภู มิ ใจในท้ องถิ่นของตนเองและ
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
2.2.3 ด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย คือ
ครูปลูกฝังโดยจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความเข้าใจ เห็นคุณค่า และปฏิบัติการเรียนรู้
รวมทั้งการใช้ชีวิต ประจาวันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล เชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม
เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและการมีส่วนร่ วมในการดารงชีวิตในสังคม ส่งเสริมให้ความเสมอ
ภาคว่าทุกคนในสังคมมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งครูจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียน
ได้ ป ฏิ บั ติ งาน มี การท างานกลุ่ ม ฝึ กให้ เกี ย รติ และความเคารพ บนพื้ นฐานของหลั ก การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย รู้หน้าที่ของตัวเองเพื่อ ขจัดการเลือกปฏิบัติ พร้อมทั้งสร้าง
ความสมดุล ความเสมอภาคในชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่
หลากหลายบนความแตกต่างในสังคมและยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข
2.2.4 ด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม คือ สุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคมเป็นเรื่องสาคัญที่นักเรียนจะมองข้ามไม่ได้ เพราะพัฒ นาการทางด้านร่างกายต้อง
สอดคล้องกับพัฒ นาการด้านจิตใจ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนที่เป็นหลักในการถ่ายทอด
ความรู้ คือ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยครูต้องจัดการสอนเพื่อให้นักเรียนตะหนักในเรื่อง
การออกก าลั ง กาย การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพรวมทั้ ง หลั ก โภชนาการที่ ถู ก ต้ อ ง วิ ธี ก าร
ดารงชีวิตที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้ง
มีเจตคติในการออกกาลังกาย โดยร่วมกับทางโรงเรียนจัดกิจกกรมออกกาลังเพื่อสุขภาพ มี
การทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายเป็นประจาสม่าเสมอเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียน
หันมาออกกาลังกายเพื่อให้ตังเอวงมีสุขภาพที่แข็งแรง
3. ผลการประเมินระบบการจัดการความรู้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย แบ่งเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การสร้าง
องค์ ความรู้ 2) การจ าแนกความรู้ 3) การจั ด เก็ บ ความรู้ 4) การน าความรู้ไปใช้ 5) การ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 6) การประเมินผลความรู้ โดยนากระบวนการจัดการความรู้
ทั้งหมด 16 ข้อ มาทาการประเมินผลโดยผู้ร่วมวิจัย จานวน 24 คน ดังตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 ผลการประเมิ น กระบวนการจัด การความรู้ในการพั ฒ นาระบบการประกั น
คุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
กระบวนการจัดการความรู้
1. การสร้างความรู้
2. การจาแนกความรู้
3. การจัดเก็บความรู้
4. การนาความรูไ้ ปใช้
5. การแบ่งปันแลกเปลีย่ นเรียนรู้
6. การประเมินผลความรู้
รวม

µ
4.55
4.53
4.59
4.54
4.54
4.52
4.52

σ
0.24
0.25
0.18
0.28
0.30
0.37
0.17

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 กระบวนการจัดการความรู้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ =
4.52) และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บความรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ =
4.59) รองลงมาคือ ขั้นตอนที่ 1 การสร้างความรู้ (µ = 4.55) ขั้นตอนที่ 4 การนาความรู้ไปใช้
(µ = 4.54) ขั้นตอนที่ 5 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (µ = 4.54) ขั้นตอนที่ 2 การจาแนก
ความรู้ (µ = 4.53) และขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลความรู้ (µ = 4.52) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

อภิปรายผล
จากผลการวิจั ย การจั ด การความรู้ เพื่ อ พั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย สามารถนาผลมาอภิปรายได้ ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อมาตรฐานที่ 1 ด้าน
ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลที่เกิดขึ้นอาจสืบเนื่องมาจาก นักเรียนขาดความ
ตระหนัก ความเอาใจใส่ใจการเรียนในชีวิตประจาวัน ขาดความสนใจ ความขยันหมั่นเพียร
การจัดสรรในเรื่องของเวลา รวมทั้งระเบียบวินัยของนักเรียนที่ลดลงจึงส่งผลต่อ ทักษะในการ
อ่านหนั งสื อ การเขีย น การสื่ อ สารและการคิ ด ค านวณ ท าให้ ก ารอ่ านและเขี ย นหนั งสื อ
รวมทั้งการสื่อสารในชีวิตประจาวันขาดประสิทธิภาพ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ เมื่อเจอกับสภาพปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจาวันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ทักษะ
ในการสร้างนวัตกรรมที่ลดลงเป็นผลมาจากนักเรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ สิ่งใหม่ การ
เปิดรับความรู้ใหม่ๆ การลงมือปฏิบัติ ที่จะสร้างประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ทักษะการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปัจจุบันนักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อได้หลากหลาย มี
ความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์แต่สื่อต่างๆ ในอินเตอร์เน็ตนั้น ส่วนใหญ่เป็นสื่อที่ไม่สร้างสรรค์
และความเหมาะสมในการส่งเสริมพัฒนาการในด้ านของสติปัญญา อีกทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่มีผลการประเมินลดลงเป็นเพราะนักเรียนขาดการทบทวน
เนื้อหาในเรื่องที่เรียน ไม่ตระหนักถึงประโยชน์และความสาคัญในเรื่องการเรียน จึงส่งผลต่อ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนที่ล ดลงอย่ างต่อเนื่ องซึ่งจากปัญ หาดังกล่ าวการจะแก้ไขปัญ หาได้
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพได้นั้น ทุกคนทุกฝ่ายในโรงเรียนต้องร่วมมือซึ่งกันและกัน
ในการแก้ ไขปั ญ หา ไม่ ใช่ ห น้ าที่ ข องบุ คคลใดบุ ค คลหนึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ พิ ทั ก ษ์ ดวงอาสา
(2558) ได้ศึกษาสภาพความต้องการและแนวทางการพัฒ นาการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
วิทยานิ พนธ์ ผลวิจั ยพบว่า ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความต้องการในการมีส่วนร่วมของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ต้อง วางแผน มีการดาเนิ น งานตามแผน ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานและนาผลการ
ประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไขเพื่ อ ให้ ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษานั้ น มี
ประสิทธิภาพ การขาดซึ่งความรู้และทักษะในเรื่องการเรียนจะส่งผลกระทบในเรื่องของการ
ประกอบอาชีพต่อไปในระยะยาวอีกทั้งนักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในเรื่องวัฒนธรรมจาก
ต่างประเทศจึงส่งผลต่อความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งคือนักเรียนไม่ออกกาลังกายทาให้ร่างกายไม่แข็งแรง ขาดพัฒนาการ
ในการเจริญเติบโต การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักโภชนาการ ส่งผลต่อหลักสุข
ภาวะทางร่ างกายเป็ น โรคขาดสารอาหารรวมทั้ งมี ภ าวะโภชนาการเกิ น เกณฑ์ ที่ ก าหนด
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลที่เกิดขึ้น
อาจสืบเนื่องมาจาก โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นโรงเรียน
ประจาจังหวัดหนองคาย ซึ่งมีระบบการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพรวมทั้ง ผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ มีเป้าหมายร่วมกันในการทางาน มี
การวางแผนการจัดการ การทางานเป็น ทีม การแบ่งหน้างานที่ชัดเจนทุก ๆ คนเข้าใจหน้าที่
และบทบาทที่ได้รับจึงส่งผลต่อระบบบริหารการจัดการที่มีคุ ณภาพทางการศึกษา สอดคล้อง
กับประดิษฐ์ มีสุข (2553) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษาคือระบบรวมทั้งกลไก การ
ตรวจสอบ การประเมิน การดาเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพมีดัชนีชี้กาหนดเพื่อเป็น
หลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนมีความมั่นใจในคุณภาพของประสิทธิ ผลทาง
การศึกษา คุณ ภาพการศึกษาเป็ น กระบวนการทางการศึกษาที่ส่ งผลต่อการบรรลุผ ลตาม
เป้ าหมายของการจัดการเรียนรู้ตามความต้องการสังคมและช่วยเรื่องการพัฒ นาประเทศ
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารเป็นโรงเรียนระดับมัธยมที่ได้รับรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับประเทศและรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายโดยโรงเรียนมีการพัฒนาในเรื่องของหลักสูตรและ

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564) |
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การจัดการเรียนการสอนที่มีสิทธิภาพและมีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ สถานศึกษาส่งครูและบุคลากรเข้า
รับการอบรมเพื่อพัฒ นาขีดความสามารถและสมรรถนะในด้านของการทางานการจัดการ
เรียนการสอน สอดคล้องกับนวัตกร หอมสิน (2556) กล่าวว่า การสั่งสมความรู้มาจากการ
ค้นคว้า ประสบการณ์ ทักษะ และการศึกษา ผสมผสานกันผ่านกระบวนการณ์คิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และนาไปประยุกต์ใช้ในการสรุป ตัดสินใจ และคาดการณ์ รวมถึงการแก้ไขปัญหา
ต่างในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนที่ทันสมัยเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพรวมทั้งนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการ
และการจัดการความรู้ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ มีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก ซึ่งผลที่เกิดขึ้นอาจสืบเนื่องมาจาก โรงเรียนปทุมเทพวิทยา
คาร เป็นโรงเรียนที่นาร่องหลักสูตรต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบ มีการจัดการเรียนในเรื่องของ
หลักสูตรที่หลากหลายในเรื่องของภาษาต่างๆโดยม่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อีกทั้งส่งเสริมการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงในการเรียน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ไม่ใช่งานใหม่ของสถานศึกษา เพียงแต่เป็นการนางานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมที่
สถานศึกษาทุกแห่ง มีการดาเนินการอยู่แล้ว และมีมุ่งเน้นไปที่คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรให้
สอดคล้องกับหลักการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันได้จริง ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการความรู้ที่เหมาะสม
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สอนให้นั กเรียนได้คิดในเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์ทั้งเรื่องการเรียน
และการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ปรับปรุง
แก้ไขการจัดการเรียนการสอนและนาข้อผิดพลาดมาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับ
วิจารณ์ พานิช (2548: 3) กล่าวว่า การจัดการความรู้มีความหมายรวมถึง การรวบรวม การ
จัดระบบ การจัดเก็บ และการเข้าถึงข้อมูลเพื่อสร้างความรู้ เทคโนโลยีด้านข้อมูลและด้าน
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ ช่วยเพิ่มพลังในการจัดการความรู้ แต่เทคโนโลยีด้านข้อมูลและ
คอมพิวเตอร์โดยตัวของมันเอง ไม่ใช้การจัดการความรู้ ผู้บริห าร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิ
และประสิทธิผลอันจะส่งผลดีต่อผู้เรียนต่อไป
2. ผลการศึกษาการจัดการความรู้ได้แนวทางการจัดการความรู้ในการพัฒ นาการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ซึ่งสืบเนื่องมาจากการ
จัดประชุมเสวนากลุ่ ม (Focus group discussion) และการระดมสมอง (Brainstorming)
โดยผู้ เชี่ ย วชาญ จ านวน 24 คน ได้ แ นวทางการจั ด การความรู้ ทั้ ง หมด 6 ขั้ น ตอน 16
กิจกรรม ประกอบด้วย การสร้างความรู้ การจาแนกความรู้ การจัดเก็บความรู้ การนาความรู้
ไปใช้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งแนวทางการจัดการ
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ความรู้ทั้ง 6 ขั้นตอนนั้น เป็นกระบวนการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพในระบบการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร มีลาดับขั้นตอนที่ชัดเจน มีความเชื่อมโยงกั นใน
ด้านระบบการจั ดการความรู้ ซึ่งสอดคล้ องเสนาะ กลิ่ น งาม (2551) ได้ศึ ก ษารูป แบบการ
จั ดการความรู้ ในมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ ผลการวิจัย พบว่า กระบวนการจั ดการความรู้ใน
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วยขั้นตอนการกาหนดความรู้ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้
การแลกเปลี่ยนความรู้ การจั ดเก็บความรู้และการนาความรู้ไปใช้ และสอดคล้องกับชนาวุฒิ
ประทุมชาติ (2553) ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมของ ชุมชนกรณีศึกษา โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 24
พบว่า องค์ประกอบแนวการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ได้แก่ การมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ การมีส่วนร่วม การวางแผน การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ
การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมติดตามและ ประเมินผล และการมีส่วนร่วมปรับปรุง
และพัฒนาผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญโดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก มีการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้รวมทั้งขอความคิดเห็ น และข้อเสนอแนะวิเคราะห์ แนวทางการจัดการ
ความรู้เพื่ อ พั ฒ นาระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในโรงเรียนปทุ ม เทพวิท ยาคาร จังหวัด
หนองคาย สอดคล้องกับฉลาด จันทรสมบัติ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒ นารูปแบบการ
จัดการความรู้องค์กรชุมชน พบว่า การจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ดาเนินการร่วมกัน
ขององค์ กลุ่ มชุมชน มีการสร้างความรู้อย่ างเหมาะสม ตั้งโจทย์ร่วมกัน วิจัยร่วมกัน ร่ว ม
เรียนรู้ จัดความรู้ให้อยู่ในรูปที่เกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้ จัดการให้การสร้างความรู้และการ
เรี ย นรู้ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ส าเร็ จ ผล ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ น าไปสู่ การปรับ ตัว อย่างต่ อเนื่ อ ง
กระบวนการที่ดาเนินการร่วมกันขององค์กรกลุ่มชุมชน มีการสร้างความรู้อย่างเหมาะสม ตั้ง
โจทย์ร่วมกัน วิจัยร่วมกัน ร่วมเรียนรู้จัดความรู้ให้อยู่ในรูปที่เกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้ จัดการ
ให้การสร้างความรู้และการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติสาเร็จผล ประเมินผล การปฏิบัติ นาไปสู่การ
ปรับตัวอย่างต่อเนื่อง การจัดระบบ การจัดเก็บความรู้และการเข้าถึงข้อมูล มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้างเป็นความรู้
หรือนวัต กรรมและจั ดเก็บ ในลักษณะของแหล่งข้อมูล ที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยอาศัย
ช่องทางต่ างๆ ที่ องค์ กรจั ด เตรี ย มไว้เพื่ อน าความรู้ที่ มีอ ยู่ไปประยุกต์ ใช้ ในการพั ฒ นางาน
พัฒนาคนและองค์กร รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับหลักการและแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ตารา
และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ในการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
3. ผลการประเมินระบบการจัดการความรู้การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนปทุม
เทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด ซึ่งผลที่เกิดขึ้นอาจสื บ
เนื่องมาจาก กระบวนการจัดการความรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทาการ
ประเมินระบบการจัดการความรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยา

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564) |
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คาร จังหวัดหนองคายนั้น มีการจัดการที่เป็นระบบเป็นลาดับขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์กันโดย
ในแต่ละกระบวนการจัดการความรู้ที่ผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมแรงร่วมใจในการวางแผนการกาหนด
กิ จ กรรม มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่ เป็ น จริ ง ทุ ก ประการตามมาตรฐานที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติกาหนดซึ่งสอดคล้องกับสานักงานทดสอบทางการศึกษา
(2553) ระบุ ไว้ว่า มาตรฐานการศึ กษาเป็ น ข้อ กาหนดเกี่ ยวกั บ คุณ ลั ก ษณะ คุ ณ ภาพที่ พึ ง
ประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็ น ภาระงานปกติที่ ค รู ทุ กคนต้อ งท าทางด้านการดาเนิ น โครงการหรือ กิจ กรรมที่ ต นเอง
รับผิดชอบตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมีการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง

องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา
มาตรฐานการดาเนินการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการสร้างระบบ
การจัดการความรู้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพวิ ทยาคาร
จั งหวัดหนองคาย ได้การจั ด การความรู้ 6 ขั้น ตอน ประกอบด้ วย ขั้น ตอนที่ 1 การสร้าง
ความรู้ ขั้นตอนที่ 2 การจาแนกความรู้ ขั้นตอนที่ 3 การจัดเก็บความรู้ ขั้นตอนที่ 4 การนา
ความรู้ไปใช้ ขั้นตอนที่ 5 การแบ่งปั นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขั้นตอนที่ 6 การประเมินผล
ความรู้ และ 3) ผลการประเมิน ระบบการจั ดการความรู้ในการพั ฒ นาระบบการประกั น
คุณภาพภายในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุ ด จึงควรน าผลการวิจั ย ที่ได้รั บ ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อพั ฒ นาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์
ทางวิช าการของผู้ เรี ย นและด้ านคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาระบบการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง
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