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บทคัดยอ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครู จํานวน 354 คน เครื่องมือการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม
คณุภาพการศึกษาของโรงเรียนซ่ึงมคีวามเท่ียงท้ังเทากบั 0.95 แบบประเมินความเปนไปได ความเปนประโยชน 
ความถูกตอง และความเหมาะสม และการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือหาคา
รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ภาพรวม อยูในระดับนอย 
ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ม ี6 ยทุธศาสตร ยทุธศาสตรที ่1 ขยายโอกาสการเขาถงึบรกิารทางการศึกษาและการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต ประกอบดวย ผลผลิต ผลลัพธ 7 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ประกอบดวย ผลผลิต ผลลัพธ 4 ตัวช้ีวัด 4 กลยุทธ ยุทธศาสตรที่ 3 

พัฒนากําลังคนรวมท้ังงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาชุมชน ประกอบดวย ผลผลิต 
ผลลัพธ 8 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ประกอบดวย ผลผลิต ผลลัพธ 5 ตัวช้ีวัด 5 กลยุทธ ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา ประกอบดวย ผลผลิต ผลลัพธ 6 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ ยุทธศาสตรที่ 6 จัดสรรทรัพยากร
ในระบบการศึกษาเพ่ือสรางความรับผิดชอบและลดความเหล่ือมลํ้าระหวางพื้นที่ ประกอบดวย ผลผลิต 
ผลลัพธ 5 ตัวชี้วัด 7 กลยุทธ และผลการประเมินยุทธศาสตร ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด

คําสําคัญ : ยุทธศาสตร, การยกระดับคุณภาพการศึกษา, การประเมินยุทธศาสตร

ABSTRACT
 The main research purpose was to develop strategies for upgrading educational 

quality of schools. Research method was divided into 3 phases. The instrument were 
questionnaire with the reliability of 0.95, evaluate form on feasibility, utility, accuracy, 
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and appropriateness, and focus group of 9 experts. Data were analyzed by packaged 
program. Data was analyzed by percentage, mean, and standard deviation. The research 
found that the educational quality of the schools was at a low level. Strategies for 
enhancing the educational quality of schools as the followings: the strategy for enhancing 
the quality of education of schools, under Nakhon Ratchasima Primary Educational Service 
Area Office 2, was divided into six strategies; (1) to expand access to education services 
and lifelong learning, consisting of one output, 7 strategies, and 5 indicators, (2) to promote 
and develop digital technology for education, consisting of one output, 4 strategies, and 
4 indicators, (3) to develop human resources, including research that corresponds to the 
needs of community development, consisting of one output, 8 strategies, 6 Indicators. 
(4) to develop teachers and educational personnel according to professional standards, 
consisting of one output, 5 strategies, 5 indicators, (5) to promote participation in school 
quality improvement, consisting of one output, 6 strategies, 5 indicators, and 6), to allocate 
resources in the education system to create responsibility and reduce disparities between 
areas, consisting of one output, 5 strategies, 7 indicators. An evaluation of the strategy 
for enhancing the quality of education of schools was at a highest level.
Keywords : Strategy, Educational quality upgrading, Strategy evaluation

บทนํา
 คุณภาพการศึกษาไทยมีสาเหตุจากหลายปจจัย ใจกลางของปญหาคุณภาพการศึกษาไทยไมใชการขาด
ทรัพยากร แตเปนการขาดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรอันเนื่องมาจากการขาดความรับผิดชอบของระบบ
การศึกษาตอนักเรียนและผูปกครองนั่นเอง (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2557, น. 27) การเริ่ม
การปฏิรูปคุณภาพการศึกษาจึงตองมุ งตรงไปที่การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเกิดความรับผิดชอบ 
รฐัมกัมบีทบาทสาํคญัในการจดัการศึกษาในรปูแบบตาง ๆ  (องคกรเพือ่ความรวมมือและการพฒันาทางเศรษฐกจิ, 

น. 2555) ซึ่งแนวทางการสรางความรับผิดชอบมีอยู 2 แนวทางหลัก ไดแก การปรับปรุงใหสายความรับผิดชอบ
เชื่อมตอกันมากขึ้น อีกแนวทางหนึ่งคือ การทําใหโรงเรียนและครูตองรับผิดชอบตอผูปกครองโดยตรงในสาย

ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ รัฐยังมีบทบาทหลักในการอํานวยความสะดวกและสรางกลไกใหผูปกครองและสังคม 

สามารถกํากบัและตรวจสอบโรงเรียนไดงายขึน้ ดงัเชน การปรบัปรุงขอสอบมาตรฐานใหมคีณุภาพและการเปดเผย

ขอมูลผลการสอบระดับโรงเรียน ซึ่งเปนแกนหลักของการสรางความรับผิดชอบเปนหนาที่ของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) 
 จากกรอบแนวคิดความรับผิดชอบของระบบการศึกษาดังที่ไดกลาวมา การปฏิรูประบบการศึกษา 

ใหมีความรับผิดชอบเพิ่มสูงขึ้นมีแนวทางดําเนินการโดยปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง สื่อ เทคโนโลยี และ
ตําราเรียนใหมีความทันสมัยสอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 และทักษะอื่นที่ผูปกครอง นักเรียน ชุมชน
และภาคีอื่น ๆ ตองการ จัดใหมีปรับปรุงระบบการสอบมาตรฐานใหเปนการสอบไลแบบ Literacy based 

เพื่อใหสามารถประเมินผูเรียนไดวามีทักษะตรงกับหลักสูตรแกนกลางท่ีไดรับการปรับปรุงใหมหรือไม และ



99   NRRU Community Research Journal Vol.12 special (August  2018)

สามารถสะทอนคุณภาพการสอนของโรงเรยีนและครไูด ควรมีการปรบัปรงุระบบการประเมนิคณุภาพโรงเรยีน
และการประเมินผลงานครูใหเช่ือมโยงกับผลการสอบมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหมของนักเรียน และเช่ือมโยง
ผลประเมินดังกลาวเขากับผลตอบแทนที่ครูจะไดรับ เพื่อสรางแรงจูงใจใหโรงเรียนและครูรับผิดชอบ
ตอผูปกครองนักเรยีน ชมุชนและภาคีอืน่ๆ และปรบัระบบฝกอบรมและพัฒนาครใูหสอดคลองกบัการสอนความรู
และทักษะแหงศตวรรษที่ 21 นอกจากน้ี การปรับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาใหมีลักษณะเปนเงินอุดหนุน
รายบุคคลมากข้ึน ซึง่จะชวยใหโรงเรียนมีความรับผดิชอบตอผูปกครองและนักเรียนมากข้ึน รวมถึงการเพ่ิมระดับ
การแขงขันเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพราะหากโรงเรียนไมมีคุณภาพหรือไมมีความรับผิดชอบ 
โรงเรียนจะไดรับเงินอุดหนุนนอยลงเนื่องจากผูปกครองและนักเรียนเลือกเขาเรียนในโรงเรียนอื่น (บรรจบ 
บุญจันทร, กานต เนตรกลาง และ อริสา นพคุณ, 2560) แนวทางทั้ง 4 ประการ มีความสอดคลองและ
สนับสนุนเปาหมายของยุทธศาสตรการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐานเดิมของกระทรวงศึกษา
ทัง้ 4 มติ ิไดแก การพฒันาคณุภาพผูเรยีน การพฒันาคุณภาพคร ูการพฒันาคณุภาพสถานศึกษา และการพฒันา
คุณภาพการบริหารจัดการ ประเด็นสําคัญเรงดวนคือการพัฒนาระบบการประเมินผลครู และระบบสนับสนุน
การพัฒนาทักษะครูซึ่งประกอบดวยประเด็นสําคัญ ไดแก ระบบการประเมินผลครูเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
ทีเ่หมาะสม ระบบการประเมินผลครูเพ่ือเล่ือนวิทยฐานะท่ีเหมาะสม แนวทางในการปรับปรุงระบบการประเมิน
ผลครู ซึ่งเชื่อมโยงกับความรูและความสามารถในการสอนของครู และผลการเรียนของนักเรียน แนวทาง
ในการใชคะแนนสอบมาตรฐานของผูเรียนในการประเมินผลครูที่เปนธรรมและจูงใจใหพัฒนาประสิทธิภาพ
การสอน และแนวทางการพัฒนาทักษะและคุณภาพการจัดการเรียนรูของครูในศตวรรษที่ 21
 จะเห็นวา การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหมควรคํานึงถึงความเหมาะสมของ
ระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในปจจุบัน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2553) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เปนหนวยงานทางการศึกษาซึ่งอาจมีปญหาเชนเดียวกับภาพรวมของการ
จัดการศึกษาไทยที่ผูวิจัยมีบทบาทหนาที่ประการหนึ่งที่จะตองรวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 2 ในฐานะคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศึกษากก็าํลงั
ประสบปญหาเรื่องคุณภาพการศึกษาเชนเดียวกับท่ีกลาวขางตน ดวยเหตุนี้ จึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตอง
สรางยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสมีา เขต 2 ใหสงูขึน้ ทัง้นีเ้พือ่เปนสารสนเทศสาํหรบัการกาํหนดนโยบาย และการวางแผนการยกระดบั

คุณภาพการศึกษาสําหรับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2
 2. เพือ่สรางยุทธศาสตรการยกระดับคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
 3. เพ่ือประเมินยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
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ประโยชนของการวิจัย
 1. ทําใหทราบระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2
 2. ไดยทุธศาสตรการยกระดับคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา เขต 2
 3. ทาํใหทราบผลการประเมินยทุธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
 4. ทําใหไดสารสนเทศสําหรับการกําหนดนโยบาย และการวางแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
สําหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

วิธีดําเนินการวิจัย
 การศึกษายุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูวิจัยไดนําเสนอวิธีดําเนินการวิจัยโดยแบงออกเปน 3 ระยะดังตอไปนี้
 ระยะที่ 1 การศกึษาคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครราชสีมา เขต 2
 1. ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษานครราชสีมา เขต 2
 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง มีดังนี้
  2.1 ประชากร ไดแก ผู บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จํานวน 1,800 คน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2, 2560)
  2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จํานวน 354 คน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ 
Krejcie and Morgan (1970) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 จากนั้นดําเนินการสุมอยางงาย (Simple 

random sampling)

 3. เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั ไดแก แบบสอบถามเกีย่วกบัคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนสงักดัสาํนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรวัดประมาณคา 

5 ระดับ คาความสอดคลองระหวางขอคําถามรายขอกับนิยามเชิงปฏิบัติการ IOC ระหวาง 0.80-1.0 
นําไปทดลองใชกับผูบริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ไดคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.95
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางเดือนมีนาคม 2561 ไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน 354 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 100

 5. การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะหขอมูลโดยการ
คํานวณหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 ระยะท่ี 2 การสรางยทุธศาสตรการยกระดบัคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
 การสรางยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูวิจัยใชหลักการสรางยุทธศาสตรโดยการสังเคราะหแนวคิดของนักวิชาการ
ทั้งในและตางประเทศ เชน สมบูรณ ศิริสรรหิรญั (2547, น. 136-140) McCauley, Moxley, and Velsor 
(1998, pp. 4-8)
 1. ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
 2. แหลงขอมูล ไดจากการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และการสนทนากลุมผู เชี่ยวชาญ (Focus group) จํานวน 9 คน ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจง 
โดยกาํหนดเกณฑในการคดัเลอืกประกอบดวย 1) สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก สาขาการบรหิารการศกึษา 
ภาวะผูนําทางการบริหารการศึกษา วิจัยและประเมินผลการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวของ 2) มีประสบการณ
ในการวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนา ยุทธศาสตรการพัฒนา ขอเสนอเชิงนโยบาย 3) เปนผูเก่ียวของกับ
การกําหนดหรือสรางยุทธศาสตรการพัฒนาของหนวยงานตาง ๆ
 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก รางยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งมี 3 องคประกอบ ไดแก 
ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวช้ีวัดภายใตยุทธศาสตร และกลยุทธ
 4. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสนทนากลุมเก่ียวกับยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 
9 คน มีกรอบการสนทนากลุมเก่ียวกับยุทธศาสตร คือ ความถูกตอง และความเหมาะสมของการใชถอยคํา 
สํานวน และระดับของภาษา
 5. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับมาวิเคราะหเน้ือหาและปรับปรุง
เพื่อใหเกิดความสมบูรณของยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในแตละองคประกอบ ไดแก ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวชี้วัดภายใต
ยุทธศาสตร และกลยุทธ 

 ระยะท่ี 3 การประเมินยทุธศาสตรการยกระดับคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนสงักดัสํานกังานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
 1. ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก การประเมินยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในดานความเปนประโยชน ความเปนไปได 

ความเหมาะสม และความถูกตอง
 2. กลุมเปาหมายท่ีศึกษา ไดแก ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

จาํนวน 9 คน กลุมเปาหมายไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection)
 3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบประเมินความเปนไปได และแบบประเมินความเปนประโยชน

เกีย่วกบัยทุธศาสตรการยกระดบัคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครราชสีมา เขต 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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 4. การเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางเดือนเมษายน 2561 โดยการสนทนากลุมเก่ียวกับยุทธศาสตร
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน
 5. การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อคํานวณหาคาเฉล่ีย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
 1. ระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 แสดงดังตารางท่ี 1

ตารางที่ 1 ระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
  เขต 2

รายการ  SD ระดับ

ดานหลักสูตร สื่อการสอน และเทคโนโลยี 1.98 .35 นอย

ดานระบบการประเมินผลผูเรียน 2.09 .39 นอย

ดานระบบประเมินและพัฒนาคุณภาพครู 2.03 .32 นอย

ดานระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 2.06 .36 นอย

ดานระบบการเงินเพื่อการศึกษา 2.25 .42 นอย

ภาพรวม 2.08 .25 นอย

  จากตารางท่ี 1 ระดับคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับนอยทุกดาน
 2. ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษานครราชสีมา เขต 2 มี 6 ยุทธศาสตร ดังนี้

  ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายโอกาสการเขาถงึบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวติ
  ผลผลิต : ผูเรียนทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมกันในทุกระดับและทุกประเภท
  ผลลพัธ : ผู เรียนเปนเด็กพิการและดอยโอกาสไดรับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย
  ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร
  1) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของผูเรียนในสังกัด

  2) รอยละของกําลังแรงงานที่สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3) รอยละของผูเรียนตอประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ
  4) รอยละของผูเรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
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  5) รอยละของผูผานการฝกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนําความรูไปใชในการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได
  6)  จํานวนผูรับบริการจากแหลงเรียนรูในชุมชน
  7)  จํานวนทุนและแหลงทุนทางการศึกษา
  กลยุทธ
  1)  ประกนัโอกาสการเขาถึงบรกิารทางการศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานใหแกผูเรยีนในทุกพืน้ที่ 
ครอบคลุมถึงเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และผูมีความตองการพิเศษ
  2)  สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเขาถึงแหลงเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจ 
และวิถีชีวิตของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย
  3)  เรงสรางความเขมแข็งของระบบการเทียบโอนความรูและประสบการณใหเกิดผลเปนรูปธรรม
  4)  จัดหาทุนและแหลงทุนทางการศึกษา
  5) เรงพัฒนาแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพมีความ
หลากหลาย และสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง
  ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา
  ผลผลิต : ผูเรียน สถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับสามารถเขาถึงทรัพยากร และ
ระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
  ผลลัพธ : สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท มีศูนยกลางในการจัดเก็บส่ือการเรียนการสอนดิจิทัล
และระบบฐานขอมูลกลางที่ถูกตองและทันสมัย
  ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร
  1)  รอยละของผูเรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลดวยระบบใดระบบหนึ่ง
หรือทุกระบบ เชน DLIT, DLTV, ETV มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียสูงขึ้น
  2)  รอยละของสถานศึกษาท่ีไดรับบริการอินเทอรเน็ตความเร็วไมตํ่ากวา 30 Mbps
  3)  จํานวนระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาของประเทศท่ีทันสมัย/เปนปจจุบัน
  4)  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
  กลยุทธ

  1)  พัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัยและ
ไมซํ้าซอน ใหผูรับบริการสามารถเขาถึงไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

  2)  พัฒนากระบวนการจัดทําระบบฐานขอมูลกลางทางการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ระบบ
การรายงานผลของฐานขอมูลโดยเชื่อมโยงขอมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ใหเปนเอกภาพ 
เปนปจจบุัน และมีมาตรฐานเดียวกัน
  3) ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสใหผูเรียน สถานศึกษาและ
หนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นํามาใชเพิ่มคุณภาพการเรียนรูอยางเปนระบบ

  4)  จัดหาอุปกรณ/ทรัพยากรพื้นฐานดานเทคโนโลยีดิจิทัลใหกับผูเรียนอยางเพียงพอทั่วถึง และ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
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  ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากําลังคนรวมท้ังงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการพัฒนาชุมชน
  ผลผลิต : มีการพัฒนากําลังคนดานอาชีพ และดานวิทยาศาสตร ดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความรู 
ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
  ผลลัพธ : ประชาชนมีอาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของการพัฒนาชุมชน รวมท้ังมผีลงานวิจยั
และนวัตกรรมที่สามารถนําไปใชจริงในเชิงพาณิชย และการพัฒนาชุมชน
  ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร
  1)  สัดสวนผูเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาตอสายสามัญ
  2)  ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาทางดานอาชีพ
  3)  รอยละของผูสาํเรจ็การศกึษาระดบัมัธยมศึกษาตอนตน มธัยมศกึษาตอนปลาย และอาชวีศกึษา
ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพ 
  4)  รอยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสรางสรรค ส่ิงประดิษฐไดรับการเผยแพร/ตีพิมพ
  5)  รอยละของงานวิจัย และสิ่งประดิษฐที่นาไปใชประโยชน หรือแกไขปญหาชุมชน
  6)  จํานวนเครือขายการผลิตและพัฒนากําลังคนกับองคการ/หนวยงานทั้งในและตางประเทศ
  7)  รอยละของผูเรียนสายวิทยาศาสตร ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึงปริญญาตรี
  8)  รอยละของผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตร และดานอ่ืน ๆ ที่ไดรับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น
  กลยุทธ
  1)  เรงผลิตและพัฒนากําลงัคนสาขาท่ีจําเปนตอการพัฒนาชุมชน อาทิ ดานอาชีวศึกษา วทิยาศาสตร
  2)  เรงผลติและพฒันาสมรรถนะกําลงัคนทางดานอาชพีใหทนักบัความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 
และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
  3)  สงเสริมภาพลักษณทางดานอาชีพ เรงปรับคานิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพใหแกผูเรียน
  4)  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษอยางตอเนื่องทุกระดับ
  5)  เสริมสรางความเขมแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคน โดยสรางเครือขายความ
รวมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหวางองคการภายในและตางประเทศ
  6)  สงเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง
  ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

  ผลผลิต : ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ

  ผลลัพธ : เกิดระบบการพัฒนาครบูคุลากรทางการศึกษาท่ีมปีระสิทธภิาพ และชวยสรางขวญักาํลงั
ใจใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ตัวชี้วัดภายใตยุทธศาสตร

  1)  รอยละของครูตามแผนการพัฒนา มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด
  2)  รอยละของผูบริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ไดรับการพัฒนาตามเกณฑที่กําหนด
  3)  รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพในหลักสูตร
ที่คุรุสภาใหการรับรอง และผานการประเมินเพื่อตออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  4)  จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับสวัสดกิาร และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

  5)  ระดบัความพึงพอใจของขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ทีม่ตีอการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
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  กลยุทธ
  1)  วางแผนการพฒันาคร ูและบุคลากรทางการศกึษาอยางเปนระบบใหสอดคลองกบัความตองการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
  2)  ปรับระบบการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
  3)  เรงรัดพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจําการที่สอนไมตรงวุฒิ
  4)  สรางขวัญกําลังใจ สรางแรงจูงใจใหกับครู และบุคลากรทางการศึกษา
  5)  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
  ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสรมิการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
  ผลผลิต :  การมีสวนรวมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู เรียน ผู ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
  ผลลัพธ :  มีภาคีเครือขายการจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
  ตัวช้ีวัดภายใตยุทธศาสตร
  1)  จํานวนกลุมบุคคลหรือภาคีเครือขายที่เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
  2)  รอยละของการใหความรวมมือของภาคีเครือขายในการจัดการศึกษา
  3)  สัดสวนของการมีสวนรวมในแตละลักษณะ (การมีสวนรวมในการรวมคิดและตัดสินใจ 
การมีสวนรวมในการสนับสนุนและรวมดําเนินงาน การมีสวนรวมควบคุม)
  4)  จํานวนครั้งของผูที่มีสวนเก่ียวของเขามาตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียนในรอบป
  5)  จํานวนครั้งการใหและรับบริการหรือความชวยเหลือจากทุกภาคสวน
  6)  สัดสวนของการเขามามีสวนรวมโดยความสมัครใจหรืออาสาสมัคร
  กลยุทธ
  1)  ปลูกจิตสํานึกในความรับผิดชอบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
  2)  ระดมความรวมมือจากภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาในหลายลักษณะ เชน การมีสวนรวม
ในการรวมคิดและตัดสินใจ การมีสวนรวมในการสนับสนุนและรวมดําเนินงาน การมีสวนรวมควบคุม
  3)  พัฒนาระบบการตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียน

  4)  สนับสนุนใหมีการใหและการรับบริการหรือความชวยเหลือจากทุกภาคสวนทุกรูปแบบ
  5)  สงเสริมการมีสวนรวมท้ังโดยความสมัครใจหรืออาสาสมัคร
  ยุทธศาสตรที่ 6 จดัสรรทรพัยากรในระบบการศกึษาเพือ่สรางความรบัผดิชอบและลดความเหลือ่มลํา้
ระหวางพื้นที่
  ผลผลิต :  รฐัและองคกรปกครองสวนทองถิน่ระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษาตามทีก่ฎหมายกําหนด

  ผลลัพธ :  การมสีวนรวมในการจดัสรรงบประมาณและทรพัยากรทางการศกึษาเพือ่พฒันาการศกึษา
ของรัฐและเอกชนไดอยางมีคุณภาพ
  ตัวช้ีวัดภายใตยุทธศาสตร

  1)  รอยละของเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีจัดสรรเปนคาใชจายรายบุคคลแกผูเรียน
  2)  จาํนวนทุนการศกึษาท่ีจดัสรรใหแกผูเรยีนทีม่าจากครอบครัวทีม่รีายไดนอย ตามความเหมาะสม

และความจําเปน
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  3)  สัดสวนของการจัดสรรงบประมาณใหกับสําหรับผูเรียนแตละกลุมโดยคํานึงถึงความเสมอภาค
ทางการศึกษาและความเปนธรรม
  4) สัดสวนของการจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปใหสถานศึกษาในสังกัด
  5) จํานวนกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาในสังกัด
  กลยุทธ
  1)  จดัสรรเงนิอุดหนนุท่ัวไปเปนคาใชจายรายบุคคลทีเ่หมาะสมแกผูเรยีนการศกึษาภาคบงัคบั และ
การศึกษาข้ันพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนใหเทาเทียมกัน
  2)  จัดสรรทุนการศึกษาในรูปของกองทุนกูยืมใหแกผู เรียนที่มาจากครอบครัวที่มีรายไดนอย 
ตามความเหมาะสมและความจําเปน
  3)  จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเปนพิเศษใหเหมาะสม และสอดคลอง
กบัความจําเปนในการจดัการศึกษาสําหรบัผูเรยีนทีม่คีวามตองการพิเศษแตละกลุมโดยคํานงึถงึความเสมอภาค
ในโอกาสทางการศึกษาและความเปนธรรม ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
  4)  จัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายดําเนินการและงบลงทุนใหสถานศึกษาของรัฐตามนโยบาย 
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ และภารกิจของสถานศึกษา โดยใหมอีสิระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากร
ทางการศึกษา ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงคุณภาพ และความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
  5)  จัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปใหสถานศึกษา
  6)  จัดสรรกองทุนกูยืมดอกเบ้ียตํ่าใหสถานศึกษาเอกชนเพ่ือใหพึ่งตนเองได
  7)  จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน
 3. การประเมินยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

ตารางท่ี 2 การประเมินยุทศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
  การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

รายการ  SD ระดับ

ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต

1.98 .35 นอย

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 2.09 .39 นอย

ยุทธศาสตรที่ 3 พฒันากําลังคนรวมท้ังงานวจิยัทีส่อดคลองกบัความตองการ

ของการพัฒนาชุมชน

2.03 .32 นอย

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ 2.06 .36 นอย

ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสรมิการมสีวนรวมในการพฒันาคุณภาพสถานศกึษา 2.25 .42 นอย

ยุทธศาสตรที่ 6 จดัสรรทรัพยากรในระบบการศึกษาเพ่ือสรางความรับผิดชอบ
และลดความเหลื่อมลํ้าระหวางพื้นท่ี

2.08 .25 นอย
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  จากตารางท่ี 2 การประเมินยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในดานความเปนประโยชน ความเปนไปได 
ความเหมาะสม และความถูกตอง โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล
 1. ระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 โดยภาพรวม อยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับนอยทุกดาน โดยดานท่ีมี
คาเฉล่ียตํ่าที่สุดตามลําดับ ดังน้ี 1) ดานหลักสูตร สื่อการสอน และเทคโนโลยี 2) ดานระบบประเมินและ
พัฒนาคุณภาพครู 3) ดานระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 4) ดานระบบการประเมินผลผูเรียน 
5) ดานระบบการเงินเพื่อการศึกษา 
  1.1 ดานหลักสูตร สื่อการสอน และเทคโนโลยี โดยภาพรวม อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา อยูในระดับนอยทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าที่สดุ 2 อันดับแรก ไดแก ผูเรียนเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ที่เปนเชนนี้อาจเน่ืองมาจากความแตกตางทางดานเศรษฐกิจของแตละครอบครัว โดยเฉพาะอยางนักเรียน
ที่มาจากครอบครัวยากจนในชนบท ยอมมีโอกาสและความพรอมในดานการเรียนการสอนต่ํากวาเด็กนักเรียน
ที่มีความพรอมสูงกวา ประกอบกับในสภาพปจจุบันงบประมาณท่ีแตละโรงเรียนไดรับจากรัฐบาลถูกผูกยึดติด
กบัจาํนวนนักเรียนของแตละโรงเรียน เปนทีท่ราบกันดวีามจีาํนวนนักเรียนในวัยเรียนต่ําลงทุกปอนัเน่ืองมาจาก
โครงสรางประชากรท่ีเปลี่ยนไป กลาวคืออัตราการเกิดลดลง ในขณะที่ประชากรผูสูงอายุเพิ่มจํานวนมากขึ้น
ทุกป ดวยเหตุนี้อาจเปนสาเหตุหลักของการเขาถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรูอยูในระดับนอยดังกลาว 
สอดคลองกับการศึกษาของ รุงนภา จินดามล และ คมสันท ขจรปญญาไพศาล (2556) ที่ไดศึกษาสภาพและ
ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษากาฬสินธุ เขต 3 ผลการศึกษาพบวา ปญหาการใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบรหิารงานวชิาการ
ในโรงเรียน โดยรวมอยูในระดบัมาก โดยสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบรหิารงานวชิาการ
ในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี สภาพ
และปญหาโดยรวมแตกตางกันอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 คณะผูวจิยัเสนอแนะวาควรนาํเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการเผยแพรผลงานทางวิชาการมากข้ึน ควรสงเสรมิสนบัสนนุและใหความรูแกครใูนการผลิต

และการจัดทําสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ โดยเฉพาะการจัดทําบทเรียนสําเร็จรูป (CAI) หรือบทเรียนออนไลน 
(E-Learning) และควรนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการตัดสินและวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เพ่ือความถูกตอง

  1.2 ดานระบบการประเมินผลผูเรียน โดยภาพรวม อยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา สวนใหญอยูในระดับนอย โดยขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ไดแก มีระบบสารสนเทศเพ่ือเปนฐานขอมูลในการ
กําหนดนโยบายของรัฐและการเลือกสถานศึกษาของผูปกครอง ที่เปนเชนนี้อาจเน่ืองมาจากขอมูลที่ไดจากการ
ประเมินผลการเรียนรูของผูเรยีนทางโรงเรียนมกัจดัเก็บไวเพือ่เปนความลับ ทัง้นีอ้าจเปนเพราะการเปดเผยขอมลู

อาจเปนการละเมดิสทิธสิวนบคุคลทีอ่าจจะสรางความไมสบายใจใหกบันกัเรยีนและผูปกครองบางคน ดวยเหตนุี้
จึงไมมีระบบฐานขอมูลที่แทจริงเพื่อนําไปกําหนดเปนนโยบายของรัฐบาลหรือฝายที่เกี่ยวของ สอดคลองกับ
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การศึกษาของ บรรจบ บุญจันทร, กานต เนตรกลาง และ อริสา นพคุณ (2560) ที่ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ
การตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา ชื่อเสียง
ของโรงเรียนที่เกี่ยวกับการประเมินผลผูเรียนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครนครราชสีมาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลาวคือ ถาหากผูปกครองทราบวาระบบ
การประเมินผลผูเรียนอยูบนพื้นฐานความถูกตอง ชัดเจน สามารถเขาถึงระบบสารสนเทศของโรงเรียนไดอยาง
รวดเร็ว เปนปจจุบัน ก็จะงายตอการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนมากยิ่งขึ้น
  1.3 ดานระบบประเมินและพฒันาคณุภาพครโูดยภาพรวม อยูในระดบันอย เมือ่พจิารณาเปนรายขอ
พบวา สวนใหญอยูในระดบันอย โดยขอทีม่คีาเฉลีย่ตํา่ท่ีสดุ 2 อนัดบัแรก ไดแก ระบบการพฒันาครมูปีระสทิธภิาพ 
และพัฒนาครูใหมีการนําองคความรูที่ไดจากงานวิจัยมาพัฒนาชุมชน ที่เปนเชนนี้อาจเน่ืองมาจากครูที่ไดรับ
การพัฒนาทางวิชาชีพสวนใหญมักจะนําองคความรูที่ไดรับไปพัฒนาตนเพ่ือเขาสูวิทยฐานะและมีการยายกลับ
ภูมิลําเนาทําใหไมสามารถพัฒนาชุมชนไดอยางเต็มท่ี สอดคลองกับการศึกษาของ Hisschemöller and 
Hoppe (2001) ที่ไดอธิบายไวอยางละเอียดวา ปญหาดังกลาวดูเหมือนจะเปนเรื่องธรรมดาแตกลับเปนปญหา
ที่มีผลคอนขางรุนแรงซึ่งมารถจําแนกออกเปน 2 ประการ ไดแก ความเก่ียวของและสอดคลองกับองคความรู 
และบรรทัดฐานและคานิยมอยูในภาวะวิกฤติ ปญหาประการแรกหมายถึงการไมสามารถนําองคองคความรู
เขาไปปรับใชใหสอดคลองกับประเด็นปญหาของชุมชน ปญหาประการที่สองหมายถึงการไมสามารถมองเห็น
ความสัมพันธของประเด็นปญหา นอกจากน้ียังเกี่ยวของกับปญหาเชิงเทคนิคของฝายบริหารที่มีตอปญหาใด ๆ
  1.4 ดานระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษา โดยภาพรวม อยูในระดับนอย เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา สวนใหญอยูในระดับนอย โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าที่สุด 2 อันดับแรก ไดแก การสงเสริมให
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และระบบการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
ซึ่งเปนหนวยหลักในการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากผูที่จะเขามามีสวนรวม
ในการพฒันาคณุภาพสถานศกึษาจะตองเปนผูทีม่คีวามตระหนกัและเหน็ความสาํคญัของการพฒันาทกุประเภท
จะตองอาศัยการศึกษา ซึ่งบุคคลเชนนี้อาจมีจํานวนไมมากนัก ประกอบกับสภาวะการแขงขันและการบีบคั้น
ทางเศรษฐกิจทําใหทุกครอบครัวตองดิ้นรนเพ่ือความอยูรอด และปลอยใหเห็นหนาที่หลักของสถานศึกษา 
ดวยเหตุนี้จึงทําใหระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยูในระดับนอยดังกลาว สอดคลอง
กับการศึกษาของ พงษชัย บุญคง และ ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข (2553) ที่ไดศึกษา ปญหาการบริหาร

จัดการหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา ในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษาตองอาศัยการมีสวนรวมของครูซึง่ครูมคีวามใกลชดิกบัผูปกครองและนักเรียน หากโรงเรียนมีจดุเนน
ที่ไมชัดเจน อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรในระดับตํ่าดังกลาว
  1.5 ดานระบบการเงินเพ่ือการศึกษา โดยภาพรวม อยูในระดับนอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

พบวา สวนใหญอยูในระดับนอยและปานกลาง โดยขอที่มีคาเฉล่ียตํ่าที่สุด 2 อันดับแรก ไดแก จัดสรรทรัพยากร
ในระบบการศกึษาเพือ่สรางความรบัผดิชอบและลดความเหลือ่มลํา้ระหวางพ้ืนที ่และมกีารใชขอมลูผลการประเมนิ

ผูเรียนซึ่งเปนคะแนนการทดสอบมาตรฐานขั้นตํ่าของนักเรียนในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียน
ในเขตพื้นที่ดอยโอกาสอยางเหมาะสม ที่เปนเชนน้ีอาจเนื่องมาจากนโยบายการใชทรัพยากรในระบบการศึกษา
ขึ้นอยูกับนโยบายของผูบริหารของสํานักงานเขตพื้นท่ีแตละแหง ซึ่งบางแหงอาจจะมีจุดเนนท่ีแตกตางกันไป

ตามสภาพปญหาและความตองการ ดวยเหตุนี้อาจเปนสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้า
ระหวางพื้นที่ สอดคลองกับการศึกษาของ องคกรเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (2555) 
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ที่สรุปจากผลการสอบโครงการประเมินผลการศึกษา PISA ขององคกรเพื่อความรวมมือและการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2555 พบวา ปญหาความเหล่ือมล้ําทางการศึกษา ในทีน่ีห้มายถึงความแตกตางในผลลัพธ
ของการศึกษา โดยหากพิจารณาถึงพื้นฐานที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนปจจัยสวนบุคคลของนักเรียนแตละคน 
ปจจัยทางดานครอบครัว หรือความแตกตางของแตละโรงเรียนที่นักเรียนแตละคนเขาเรียนอยูจะพบวาปจจัย
ทั้งหลายเหลานี้ ตางก็มีสวนทําใหเด็กแตละคนไดรับความรู ความเขาใจที่ไมเทากัน จึงสะทอนออกมา
เปนผลคะแนนสอบท่ีแตกตางกันตามไปดวย
 2. ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มี 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการ
ทางการศึกษาและการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ประกอบดวย ผลผลิต/ผลลัพธ 6 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา ประกอบดวย ผลผลิต/ผลลัพธ 
3 ตัวชี้วัด 4 กลยุทธ ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนากําลังคนรวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลองกับความตองการของการ
พัฒนาชุมชน ประกอบดวย ผลผลิต/ผลลัพธ 8 ตัวชี้วัด 6 กลยุทธ ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ประกอบดวย ผลผลิต/ผลลัพธ 5 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการมีสวนรวม
ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประกอบดวย ผลผลิต/ผลลัพธ 6 ตัวชี้วัด 5 กลยุทธ ยุทธศาสตรที่ 6 จัดสรร
ทรัพยากรในระบบการศึกษาเพื่อสรางความรับผิดชอบและลดความเหลื่อมล้ําระหวางพื้นที่ ประกอบดวย 
ผลผลติ/ผลลพัธ 5 ตวัช้ีวดั 7 กลยทุธ ทีเ่ปนเชนน้ีอาจเนือ่งมาจากทัง้ 6 ยทุธศาสตรสามารถลดชองวางของปญหา
ทีเ่ปนสาเหตุหลกัของการทําใหคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 อยูในระดับท่ียังไมเปนท่ีนาพอใจ นอกจากน้ี ยุทธศาสตรที่สรางขึ้นเกิดจากการสังเคราะห
ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาขอมูลเก่ียวกับคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 แลวนาํมาสรางยทุธศาสตรการยกระดับคณุภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
หลังจากนั้น ไดผานการพิจารณาความถูกตอง และความเหมาะสมของรูปแบบฯ โดยการสนทนากลุม 
จากผูทรงคณุวฒุ ิทีใ่หขอเสนอแนะในการปรับปรงุถอยคาํ สาํนวน ทีเ่หมาะสมกับการยกระดับคณุภาพการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในแตละยุทธศาสตรประกอบดวย
องคประกอบสําคญั 3 องคประกอบ ไดแก ผลผลิต/ผลติ ตวัช้ีวดัภายใตยทุธศาสตร และกลยุทธ ซึง่องคประกอบ
ทัง้ 3 องคประกอบน้ี ผูวจิยัไดจากการสังเคราะหจากวรรณกรรมท่ีเกีย่วของและนาํมาสูการกาํหนดองคประกอบ

ของยุทธศาสตร ดังแนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2553) ที่ระบุวา เปาประสงคเปนผลงานท่ีองคการคาดหวัง

วาจะใหเกิดในอนาคตหลังจากดําเนินการตามพันธกิจ ตัวชี้วัดจะเกี่ยวของกับการกําหนดหนวยการของการวัด
ตามเปาประสงค และสอดคลองกับแนวคิดของ วิโรจน สารรัตนะ (2560) ที่ระบุวา แนวทางการพัฒนาเปน
วิถีทางที่จะทําใหบรรลุผลในจุดหมายน้ัน ซึ่งจุดหมายหนึ่ง ๆ อาจมีแนวทางเพื่อการปฏิบัติที่หลากหลาย 

ในทางกลับกันแนวทางหนึ่งอาจเพื่อการบรรลุผลเกินกวาหนึ่งจุดหมายก็ไดเชนเดียวกัน
 3. การประเมินยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในดานความเปนประโยชน ความเปนไปได ความเหมาะสม และ
ความถูกตอง โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ที่เปนเชนนี้อาจเน่ืองมาจากเปนการเปดโอกาสใหผูทรงคุณวุฒิ
ไดพจิารณาความสอดคลองของยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา และประเมินรูปแบบ
โดยผูเชี่ยวชาญเพ่ือใหมีการปรับปรุงรูปแบบใหสมบูรณยิ่งขึ้น ตามแนวคิดการประเมินรูปแบบของ Eisner 
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(1976, pp. 96-104) ที่เชื่อวาผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมินที่มีความเท่ียงธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี 
มีมาตรฐานและเกณฑมาจากประสบการณของผูทรงคุณวุฒินั้น ๆ  จึงเห็นวารูปแบบที่สรางขึ้นมีความเหมาะสม 
นอกจานี้ยุทธศาสตรที่สรางข้ึนยังครอบคลุมการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สอดคลองกับแนวคิดของ สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ (2547, น. 136-140) และ 
McCauley, Moxley, and Velsor (1998, p. 4-8) ที่กลาววา ยุทธศาสตรการพัฒนามีองคประกอบสําคัญ 
คือ ผลผลิต/ผลลัพธ ตัวชี้วัด และกลยุทธในการพัฒนา ซึ่งใกลเคียงกับแนวคิดของ McCauley, Moxley, 
and Velsor ที่กลาววา ยุทธศาสตรการพัฒนาควรมีจุดมุงหมายที่มุงตอบสนองตอเปาหมายขององคการ 
เพราะวิวัฒนาการของกระบวนทัศน (Paradigm) ของการพัฒนาตองเปล่ียนไปตามบรบิทของหนวยงานน้ัน ๆ 
นอกจากน้ี ยทุธศาสตรทีผ่านกระบวนการประเมินจากผูทรงคุณวฒุทิีเ่กีย่วของกบัการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เปนผูประเมินเพ่ือพิจารณาตัดสินและ
ตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งเกณฑที่นํามาใชสําหรับการพิจารณาสอดคลองกับแนวคิดของ Guskey (2000, pp. 
56-57) 4 ประการ คือ ความเปนประโยชน ความเปนไปได ความถูกตอง และความเหมาะสม

ขอเสนอแนะ
 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
  1.1 ควรจดัแหลงเรยีนรูใหผูเรยีนเขาถงึบรกิารทางการศกึษาและการเรยีนรูอยางตอเนือ่งตลอดชวีติ
  1.2 ควรจัดใหมีระบบสารสนเทศเพ่ือเปนฐานขอมูลในการกําหนดนโยบายของรัฐ 
  1.3 ควรพัฒนาครูใหมีการนําองคความรูที่ไดจากงานวิจัยมาพัฒนาชุมชน 
  1.4 ควรสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  
  2.1 ควรศกึษารปูแบบการพฒันาคณุภาพการศกึษาของสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
นครราชสีมา เขต 2 
  2.2 ควรศึกษาปจจยัทีเ่อือ้และปจจยัทีเ่ปนอปุสรรคตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
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