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 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) กําหนดกรอบสาระของแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนประถมศึกษา 

และประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างแนวทางกบัคุณภาพการจัดการศกึษา (2) ประเมนิความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ

ประโยชน์ของแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ที่สร้างข้ึน และ (3) ตรวจสอบยืนยันแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียน

ในสถานการณ์จริง โดยดําเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาการสร้างอัตลักษณ์เป็นกรณีศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามแล้ว จํานวน 12 โรงเรียน และจัดสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ 

จาํนวน 12 คน เพือ่ประมวลปญัหาและแนวทางในการแกไ้ข ขัน้ตอนที ่2 ร่างแนวทางการสรา้งอตัลกัษณข์องโรงเรยีน และ 

ตรวจสอบความสอดคล้อง (Item of Objective Congruence, IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน และนําไปสร้างเป็น

แบบประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และประโยชน์ เพื่อนําไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ

กลุม่ตวัอยา่งจรงิ จาํนวน 30 คน เพือ่หาคา่ความเชือ่มั่น (Reliability) ขัน้ตอนที ่3 ประเมนิความเหมาะสม ความเปน็ไปได้

และประโยชน์ของแนวทางที่สร้างขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 12 คน และขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสม

ความเปน็ไปได ้และประโยชน์ของแนวทาง ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาของจงัหวดัสงขลาทัง้ 3 เขตๆ ละ 15 โรงเรยีน 

และแตล่ะโรงเรยีนประกอบดว้ย ประธานกรรมการสถานศกึษา ผูอ้าํนวยการโรงเรยีน หัวหนา้งานวชิาการ และ ครตูวัแทน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 คน (โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย) รวมทั้งสิ้น 225 คน และนําข้อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์หาค่าความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
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ผลการวิจัยพบว่า

  1. กรอบสาระของแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียน ประกอบด้วย หลักการนําแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ 

แนวทางการสร้างอัตลักษณ์ตามองค์ประกอบได้แก่ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

สถานศึกษา การนําอัตลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลอัตลักษณ์ของโรงเรียนซ่ึงมีความสอดคล้องและมีความ

เชื่อมั่นในระดับสูงมาก 

  2.  ผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปรากฏว่าแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีความเหมาะสม ความเป็น

ไปได้ และประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน 

 3.  ผลการตรวจสอบยืนยันแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียน ปรากฏว่า มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 

และประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน

 ดงันัน้การสรา้งอตัลกัษณ์เพือ่สง่เสริมคุณภาพการจัดการศกึษา ทีม่คีวามเหมาะสม ความเปน็ไปได ้และเปน็ประโยชน ์

มีดังนี้  (1) อาศัยหลักความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของการสร้างอัตลักษณ์ หลักความร่วมมือของทุกคน ทุกฝ่าย 

หลักความสอดคล้องตามบริบทของโรงเรียน หลักความเป็นไปได้ และหลักความยั่งยืน (2) พัฒนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มี

ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับอัตลักษณ์ ระดมความคิดและสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกคน ทุกฝ่าย ตลอดทั้งเผยแพร่ 

ให้เป็นที่รับทราบ ทั่วไป ทั้งด้าน ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

(3) นําอัตลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติเก่ียวกับการสร้างหลักสูตรการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการปฏิบัติในด้าน

อ่ืนๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (4) ดําเนนิการประเมนิผลของการใชอ้ตัลกัษณ ์โดยการตดิตามผลการดําเนนิการ ผลของการใชอ้ตัลกัษณ ์

การนําผลมาปรับปรุงแก้ไข และเผยแพร่ต่อไป 

 

คำาสำาคัญ: แนวทาง, การสร้างอัตลักษณ์, การส่งเสริม, คุณภาพการจัดการศึกษา, โรงเรียนประถมศึกษา

ABSTRACT

 The research objectives were (1) to determine guidelines for promoting the primary school identity 

building and to evaluate the objective congruence index , (2) to evaluate the suitability, the possibility 

and the benefit of the guidelines and (3) to carry on confirmatory study on the found guidelines in real 

situation. Four steps were utilized, namely, Step I to identify problems of building school identity of 

the schools which quality assurances were evaluated by the office for National Education Standards 

and Quality Assessment (Public Organization) and then the focus group discussion was taken place by 

12 experts for collecting more problems and problems solving ; Step II to draft identity building guide-

lines and was IOC evaluated by 5 specialists, and the met criteria items were taken to construct the 

guidelines evaluation questionnaire, including, the suitability, the possibility and the benefit towards 

education organizing; and Step III to carry on identity building guidelines confirmatory study by the 

top concerned school personnel with 225 persons who worked under the jurisdiction of the 3 primary 

education offices in Songkhla Province and the data were analyzed for finding frequency, percentage, 

and SD by SPSS for windows program.
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TheFindings

 1. The identity building included principles, guidelines methods, procedures for philosophy, ideol-

ogy, vision, missions, and school aims, guideline implementation and identify results evaluation with 

very high congruence and reliability. 

 2.  As evaluated by the experts, there were found that all three evaluation criteria, including, suitability, 

possibility and benefit were rated “much”.

 3.  As well as the evaluation of the experts, there were found that all three evaluation criteria as 

evaluated by the confirmatory personnel in real situation were also rated “much”.

 It could be concluded that identity building guidelines for promoting education organizing quality which were 

suitable, possible and beneficial were as follows: (1) using the principles of the consistency among determined 

factors, all concerned persons co-operation, school context, possibility and the principle of continuity, 

(2) developing the knowledge and understanding of the concerned personnel on identity building, 

carrying on brain storming of all persons and distributing the built identity and its implementing result, 

(3) carrying on the built identity for curriculum building, instruction and all other practices and (4) car-

rying on identity evaluation by following up activities, the result evaluation, modifying and distributing 

consequently.

Keywords: guidelines, identity building, promoting, education quality and primary school. 

 ในยุคโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงด้านองค์ความรู้และกระบวนการบริหารขององค์การหนึ่งจะส่งผลกระทบ

ต่อองค์การอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ร่วมกัน ความจําเป็น

ในการพัฒนาองค์การให้มีศักยภาพ มีความสําคัญต่อความอยู่รอดและความก้าวหน้าขององค์การ ดังนั้นการทําองค์กร

ใหเ้ปน็องคก์ารแหง่การเรยีนรู ้ทกุคนจําเปน็ตอ้งพฒันาความรูค้วามสามารถของตนใหส้ามารถใชใ้นการปฏิบตังิานใหไ้ดด้ยีิง่ขึน้ 

(ธีระ รุญเจริญ, 2548) การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญท่ีพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถนําไปใช้ในการพัฒนา

สังคมและประเทศชาติ เริ่มจากการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดี เพ่ือความเป็น

เอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทยคู่กับสากล โดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (วิจารณ์ พานิช, 2547) 

 คุณภาพการศึกษาเป็นคําที่ทุกฝ่ายในสังคมได้เรียกร้องให้ภาคการศึกษาของรัฐได้ดําเนินการพิจารณาทบทวนเป็น

ลาํดบัแรก ตามภารกิจท่ีรฐับาลหรอืสงัคมไทยมอบหมายเหตท่ีุเป็นเช่นนี ้กเ็พราะวา่ 1) ผลการดําเนนิงานของภาคการศกึษา

ของรัฐทีไ่ดไ้มเ่ปน็ทีน่า่พึงพอใจเมือ่เทยีบกบัประสทิธภิาพของเยาวชนทีสํ่าเรจ็การศกึษาผ่านกระบวนการตา่งๆ ทีร่บัผดิชอบ 

2) ผลการพัฒนา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาวัตถุมากกว่าการพัฒนาคน 3) กระบวนการจัดการเรียน การสอน กระบวนการ

บริหารการศึกษา และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรไม่สามารถท่ีจะดําเนินการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

(ภานุวัฒน์ ภักดีวงศ์, 2542)

บทนำา
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 แผนการศกึษาแห่งชาต ิ(พ.ศ.2552-2559) มกีารกําหนดวตัถปุระสงคข์องการศึกษาเพือ่ มุง่พัฒนาคนอยา่งรอบดา้น 

และสมดุล เป็นฐานหลักของการพัฒนา เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคม มีคุณธรรม ภูมิปัญญา การเรียนรู้และเพื่อพัฒนา

สภาพแวดล้อมของสังคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคนให้ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประกอบ

อาชีพและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นเป้าหมายและฐานหลักของการพัฒนาประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 

มบีทบาทและหน้าทีโ่ดยตรงในการจัดการศึกษาในรปูแบบตา่งๆ เพือ่พฒันาประชากรของประเทศใหม้คีณุภาพในทุกๆ ดา้น 

ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ คุณธรรม และจริยธรรม ตลอดจนสามารถนําความรู้ไปใช้พัฒนาอาชีพให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ได้กําหนดไว้ในระยะเวลา 9 ปี ถึง 12 ปี แต่เป็น “การศึกษาตลอดชีวิต” สําหรับประชาชนทุกคน 

(Education for All) เพื่อสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลในสังคมไทยได้รับการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่ได้

กําหนดไว้กระทรวงศึกษาธิการในฐานะที่เป็นหน่วยงานมีความรับผิดชอบ การพัฒนาการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ตามกระแสโลกาภิวัตน์ ที่มุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ โดย ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด ผู้เรียนสามารถ

จะเรยีนรู้โดยวิธีใดก็ได้ สถานศกึษาจะต้องสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาเตม็ตามศกัยภาพในการขบัเคลือ่นกระบวนการพฒันา 

และยกระดบัการศกึษาของประเทศใหส้ามารถเขา้สูก่ารแข่งขันกบันานาชาติได ้(สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา, 2552)

 การปฏิรูปการศึกษารอบสอง (พ.ศ. 2552-2561) ได้กําหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี

คุณภาพ ทุกฝ่าย ร่วมกันทํางาน เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ โดยใช้หลัก 4 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทย 

ซึ่งไม่ใช่เฉพาะต้องเป็นคนเก่ง ดี และมีความสุขเท่านั้นแต่จะต้องดํารงความเป็นไทยและรู้เท่าทันสถานการณ์ของโลกด้วย 

2) พฒันาคณุภาพครู 3) พัฒนาคณุภาพสถานศกึษา และแหลง่เรยีนรู้ และ 4) พฒันาคณุภาพการบริหารจดัการ มเีป้าหมาย 

3 ประการ คือ 3 ดี คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ และส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการทํางานเป็นทีม เป็นกลุ่ม ปรับแนวคิดการเรียนการสอนให้เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

มีรูปแบบที่หลากหลาย ยืดหยุ่น ความต้องการของบุคคลและชุมชน ใช้แหล่งทรัพยากรในท้องถิ่น ยึดถือประโยชน์ของผู้

เรียนเป็นสําคัญ มีครูเป็นผู้อํานวยความสะดวก จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจของผู้

เรียน พร้อมทั้งฝึกทักษะกระบวนการ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 

โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในเนื้อสาระการเรียนรู้ ทุกสถานที่ทุกเวลา (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, 2553)

 การประกนัคณุภาพการศึกษาน้ัน เปน็การประกนัคุณภาพของผูเ้รยีน ใหม้คีณุธรรม มทีกัษะความรู ้ความสามารถตาม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ และสร้างความมั่นใจให้กับสังคมและผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพทุกด้าน แก่ผู้เรียน

เป็นหลัก คือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีความสามารถด้านการคิด

วิเคราะห์ สร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผลการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ในรอบหนึ่งและรอบสองทั้ง 3 ระดับสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ และมาตรฐานที่จะต้องได้รับ

การแก้ไขและพัฒนาในแต่ละเรื่องล้วนเป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่การพัฒนาสังคม ยังขาดตัวบ่งช้ีท่ีจะนํามาใช้เป็นเครื่อง

มือในการประเมินที่มีรายละเอียดครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้ายังไม่มีหลักฐานอ้างอิงในเชิงเอกสารว่าได้มี

นักวิจัยหรือหน่วยงาน ที่รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพได้ดําเนินการสร้างและพัฒนาตัวบ่งช้ีโดยเฉพาะเก่ียวกับเรื่อง 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 2553)

 สาํนกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (2554 ) ไดกํ้าหนดมาตรฐานการประเมนิคณุภาพภายนอก

รอบสาม เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม แต่สําหรับกลุ่มตัว

บง่ชีอั้ตลักษณ ์ให้คําจํากดัความหมายถงึตัวบง่ชีท้ีป่ระเมนิผลผลติคณุภาพของผูเ้รยีนตามปรชัญา ปณธิานวสิยัทศันพ์นัธกจิ 

และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังโรงเรียน รวมทั้งความสําเร็จตามจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละโรงเรียน 

ไดร้บัความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการสรา้ง อตัลกัษณข์องโรงเรยีน มาใชใ้นการประเมนิคณุภาพภายนอก
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รอบที่สาม การประเมินในรอบที่ 1 เน้นการประเมินแบบอิงเกณฑ์ ในรอบที่ 2 เน้นการประเมินแบบอิงเกณฑ์และอิงตน 

ในรอบที่ 3 ความสําคัญอยู่ที่อิงเกณฑ์ ในอนาคตจะต้องเน้นการประเมินแบบอิงเกณฑ์ตัวชี้วัด ที่เป็นมาตรฐานสากลมาก

ยิ่งขึ้น ในการดําเนินการ แสวงหา วิธีการต่าง ๆ ที่นํามาใช้ได้การสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 ในการประกันคุณภาพการศึกษารอบสาม สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาได้กําหนด

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของสถานศึกษาไว้ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ใหม่ โรงเรียนค่อนข้างมีความยุ่งยากในการดําเนินการสร้างอัตลักษณ์ 

จึงทําให้มีปัญหามาก ผู้วิจัยจึงสนใจ ศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างอัตลักษณ์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนประถมศึกษา ที่ต้องอาศัยข้ันตอนและแนวทางที่เหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และนําไปใช้

ในการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศึกษาแนวทางการสรา้งอตัลกัษณเ์พือ่สง่เสรมิคณุภาพ การจดัการศึกษาของโรงเรยีน

ประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 

 1. เพ่ือกาํหนดกรอบสาระของแนวทางการสรา้งอตัลกัษณข์องโรงเรยีน และประเมนิความสอดคลอ้งระหวา่งแนวทาง

กับคุณภาพการจัดการศึกษา

 2. เพือ่ประเมนิความเหมาะสม ความเปน็ไปไดแ้ละประโยชนข์องแนวทางการสรา้งอตัลกัษณข์องโรงเรยีนทีส่รา้งขึน้

 3. เพื่อตรวจสอบยืนยันแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนในสถานการณ์จริง

ขอบเขตของการวิจัย

 การวจิยัครัง้นี ้เปน็แนวทางการสรา้งอตัลกัษณ์ของโรงเรยีนประถมศึกษา เพือ่มสีว่นในการสง่เสรมิคณุภาพการจัดการ

ศกึษา โดยเปน็การวจิยัเชงิคณุภาพและปริมาณ ซึง่การศกึษาครัง้นีไ้ดค้ลอบคลมุโรงเรยีนประถมศึกษาในจงัหวดัภาคใตต้อนลา่ง

โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ ด้านเนื้อหาสาระ ได้แก่ แนวทางการสร้างอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนประถมศึกษา และแนวทางการสร้างอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้อํานวยการโรงเรียน หัวหน้างาน

วชิาการ และครูตวัแทนหวัหนา้กลุม่สาระการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนประถมศกึษาทีส่งักดัเขตพืน้ทีป่ระถมศกึษาในจงัหวดัภาคใต้

ตอนล่าง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2555 จํานวนทั้งหมด 225 คน 

วิธีดำาเนินการวิจัย

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดย

 (1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 (2) ศึกษาจากกรณีศึกษาโรงเรียนที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามจํานวน 12 โรงเรียน

 (3)  จัดประชุมกลุ่มสนทนาศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 คน

 ขั้นตอนที่2 สร้างและประเมินแนวทางขั้นต้น โดย

 (1) กําหนดรายละเอียดของแนวทาง

 (2) ร่างแนวทางตามกรอบแนวคิด

 (3) ประเมินความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
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 ขั้นตอนที่3 ประเมินแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 (1) สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินแนวทางการสร้างอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

เกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ของแนวทาง แล้วนํามาวิเคราะห์และสรุปผล 

 (2) ดําเนินการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ของแนวทางการสร้างอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริม

คณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรียน โดยผูท้รงคุณวฒุ ิ12 คน ซึง่ประกอบดว้ยคณาจารยจ์ากมหาวทิยาลยั รองผูอ้าํนวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้อํานวยการโรงเรียน 

 (3) สรุปและปรับปรุงแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 ขั้นตอนที่4 ตรวจสอบยืนยันแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนในสถานการณ์จริง

 ผูว้จิยัใชผู้ต้รวจสอบยนืยนัแนวทางตามสถานการณ์จรงิ ในโรงเรยีนทีไ่ดร้บัการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสามแลว้

และโรงเรยีนทีย่งัไมไ่ดร้บัการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม ซึง่ประกอบดว้ย ประธานกรรมการสถานศกึษา ผูอํ้านวยการ

โรงเรียน หัวหน้างานวิชาการ และครูตัวแทนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียน

ในจังหวัดสงขลา เพื่อตรวจสอบยืนยัน ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และประโยชน์ของแนวทาง โดยปรับปรุงแบบ

ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ของแนวทาง ท่ีพัฒนาข้ึนจาก ข้ันตอนท่ี 3 นําไปเก็บข้อมูลและ

วิเคราะห์รายงานผล 

ผลการวิจัย

 1. กรอบสาระของแนวทางการสรา้งอตัลกัษณเ์พือ่สง่เสรมิคณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรียนประถมศกึษาประกอบ

ด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1. หลักการกําหนดแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ 2. วิธีการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามองค์ประกอบ 

ได้แก่ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน 3. การนําแนวทางการสร้างอัตลักษณ์

ของโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติ 4. แนวทางการประเมินผลอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

 2. แนวทางการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย (1) หลักการกําหนดแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ 

(2) วธิกีารสรา้งอตัลกัษณข์องโรงเรียนตามองค์ประกอบ ซึง่ประกอบดว้ย ปรชัญา ปณธิาน วสิยัทศัน ์พนัธกจิและวตัถปุระสงค์

ของการจัดตั้งโรงเรียน (3) การนําแนวทางการสร้าง อัตลักษณ์ของโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติ และ (4) แนวทางการประเมิน

ผลอัตลักษณ์ของโรงเรียน มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ต่อการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนในระดับมากทุกด้าน ดังตารางที่ 1 
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แนวทางการสร้างอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์

การแปลผล การแปลผล  การแปลผล

1. หลักการกําหนดแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ 4.11 มาก 3.72 มาก 4.23 มาก

2. วิธีการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามองค์
ประกอบ  ได้แก่ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน

     2.1 แนวทางการสร้างปรัชญา 4.32 มาก 3.92 มาก 4.52 มากที่สุด

     2.2 แนวทางการสร้างปณิธาน 4.07 มาก 3.67 มาก 4.17 มาก

     2.3 แนวทางการสร้างวิสัยทัศน์ 4.48 มาก 4.28 มาก 4.55 มากที่สุด

     2.4 แนวทางการสร้างพันธกิจ 4.28 มาก 3.92 มาก 4.30 มาก

     2.5 แนวทางการสร้างวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งโรงเรียน

4.14 มาก 4.13 มาก 4.38 มาก

3. การนําแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ไปสู่การ
ปฏิบัติ

4.66 มากที่สุด 4.37 มาก 4.61 มากที่สุด

4. แนวทางการประเมินผลอัตลักษณ์ของโรงเรียน 4.41 มาก 4.24 มาก 4.61 มากที่สุด

รวม 4.38 มาก 4.10 มาก 4.46 มาก

 จากตารางที ่1 แสดงวา่แนวทางการสรา้งอตัลกัษณ ์เพือ่สง่เสรมิคณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีน โดยภาพรวม

มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้และประโยชน์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

 1. ดา้นความเหมาะสม พบวา่ โดยสว่นมากมคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ การนําอตัลกัษณ์ไปสูก่ารปฏบัิต ิ

อยู่ในระดับมากที่สุด

 2. ด้านความเป็นไปได้ พบว่า มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

  3. ด้านประโยชน์ ของรูปแบบ พบว่าโดยส่วนมากมีความเป็นประโยชน์ของแนวทางการสร้างอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริม

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับมากยกเว้น การนําอัตลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติ การประเมินผลอัตลักษณ์

โรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด

 4. ผลการประเมินแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนท้ัง 4 ด้าน ของผู้ตรวจสอบยืนยัน มีความเหมาะสม 

ความเป็นไปได้และประโยชน์ในระดับมากทุกด้าน เช่นเดียวกันกับตารางที่ 1 ดังรายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่1  ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และประโยชน์ ของแนวทางการสร้างอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิในภาพรวม
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 จากตารางที ่2 แสดงวา่ แนวทางการสรา้งอตัลกัษณ ์เพือ่สง่เสรมิคณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีน โดยภาพรวม

มีความเหมาะสมความเป็นไปได้และประโยชน์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

 1. ด้านความเหมาะสม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน

 2. ด้านความเป็นไปได้ พบว่า มีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากทุกด้าน

 3. ด้านประโยชน์ ของรูปแบบ พบว่า มีความเป็นประโยชน์ของแนวทางในการสร้างอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้าน

 ผลการประเมินแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนท่ีสร้างข้ึนของท้ังผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ตรวจสอบยืนยัน

ในสถานการณจ์รงิ มรีะดบัการประเมนิอยูใ่นระดบัเดยีวกัน ทัง้ความเหมาะสม ความเปน็ไปไดแ้ละประโยชน ์ดงัตารางที ่3

แนวทางการสร้างอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์

การแปลผล การแปลผล  การแปลผล

1. หลักการกําหนดแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ 4.33 มาก 4.17 มาก 4.35 มาก

2. วิธีการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามองค์
ประกอบ  ได้แก่ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน

     2.1 แนวทางการสร้างปรัชญา 4.23 มาก 4.07 มาก 4.25 มากที่สุด

     2.2 แนวทางการสร้างปณิธาน 4.15 มาก 4.03 มาก 4.17 มาก

     2.3 แนวทางการสร้างวิสัยทัศน์ 4.26 มาก 4.13 มาก 4.27 มากที่สุด

     2.4 แนวทางการสร้างพันธกิจ 4.23 มาก 4.11 มาก 4.27 มาก

     2.5 แนวทางการสร้างวัตถุประสงค์ของการจัด
ตั้งโรงเรียน

4.15 มาก 4.99 มาก 4.14 มาก

3. การนําแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติ 4.33 มากที่สุด 4.12 มาก 4.27 มากที่สุด

4. แนวทางการประเมินผลอัตลักษณ์ของโรงเรียน 4.16 มาก 4.00 มาก 4.17 มากที่สุด

รวม 4.24 มาก 4.09 มาก 4.25 มาก

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และประโยชน์ ของแนวทางการสร้างอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริม

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยผู้ตรวจสอบยืนยันในสถานการณ์จริง โดยภาพรวม
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แนวทางการสร้างอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริม
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ระดับความเหมาะสม( ) ระดับความเป็นไปได้( ) ระดับประโยชน์( )

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจสอบ
ยืนยัน

ผู้ทรง
คุณวุฒิ

ผู้ตรวจสอบ
ยืนยัน

ผู้ทรง
คุณวุฒิ

ผู้ตรวจสอบ
ยืนยัน

1. หลักการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียน                                                มาก (4.11) มาก (4.33) มาก (3.72) มาก (4.17) มาก (4.23) มาก(4.35)

2. วิธีการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
ตามองค์ประกอบ ได้แก่ปรัชญาปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ วัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งโรงเรียน

มาก (4.26) มาก (4.20) มาก (3.98) มาก (4.07) มาก (4.38) มาก(4.22)

3. การนําแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ไป
สู่การปฏิบัติ

มากที่สุด 
(4.66)

มาก (4.33) มาก (4.37) มาก (4.12) มากที่สุด 
(4.61)

มาก (4.27)

4. แนวทางการประเมินผลอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน

มาก (4.41) มาก (4.16) มาก (4.24) มาก (4.00) มากที่สุด 
(4.61)

มาก (4.17)

รวม มาก(4.38) มาก(4.24) มาก(4.10) มาก(4.09) มาก(4.46) มาก(4.25)

 จากตารางที่ 3 แสดงว่า แนวทางการสร้างอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนของทั้งกลุ่ม

ผู้ทรงคุณวุฒิและกลุ่มผู้ตรวจสอบยืนยัน โดยภาพรวมมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และประโยชน์ อยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับผลการประเมินระดับเดียวกันทุกด้าน

 1. ด้านความเหมาะสม พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน

 2. ด้านความเป็นไปได้ พบว่า มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากทุกด้าน

 3. ด้านประโยชน์ พบว่า ประโยชน์ อยู่ในระดับมากทุกด้าน

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลของแนวทางการอตัลกัษณ์เพือ่สง่เสรมิคุณภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนประถมศกึษา ปรากฏวา่ แนวทาง

การสร้างอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีความเหมาะสมในระดับมาก แสดงว่า ถ้าโรงเรียน

ได้ดําเนินการสรา้งอตัลกัษณข์องโรงเรยีนตามแนวทางทีพั่ฒนาขึน้ กน็า่จะเปน็ประโยชนแ์ละทาํใหโ้รงเรยีนสามารถจดัการ

ศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 ผลการประเมนิความเปน็ไปได้ของแนวทางอยูใ่นระดบัมาก แสดงวา่ การดาํเนนิการตามแนวทางการสร้างอตัลกัษณ์

ของโรงเรียน สามารถดําเนินการได้ 

 ผลการประเมนิประโยชนข์องแนวทางอยูใ่นระดบัมาก แสดงวา่ แนวทางการสรา้งอตัลกัษณเ์พือ่สง่เสรมิคณุภาพการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา มีประโยชน์ในการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 จากการศึกษาทั้ง 4 ขั้นตอนสามารถนํามาอภิปรายได้ดังนี้

 1. จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนจําเป็นต้องอาศัย 

หลกัการ วธิกีารทีใ่ชใ้นการสรา้งอตัลกัษณต์ามองคป์ระกอบไดแ้ก่ ปรชัญา ปณธิาน วสิยัทัศน ์พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการ

จัดตั้งโรงเรียน การนําอัตลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลอัตลักษณ์ของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ธีระ รุญเจริญ. 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และประโยชน์ ของแนวทางการสร้างอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริม

คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน จําแนกตามกลุ่มผู้ประเมิน
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(2545) ทําวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในประเทศไทย ผลการวิจัย

พบว่า 1) โรงเรียนรับรู้การกระจายอํานาจการบริหารตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แตย่งัไมไ่ดเ้ตรยีมความพร้อมเพ่ือการดําเนินการอยา่งจริงจังมากนกั 2) โรงเรยีนสว่นใหญโ่ดยเฉพาะมธัยมศกึษาไดดํ้าเนนิการ

ด้านการปฏิรูปการจัดการศึกษา คือ ได้มีการทํารายงานการประเมินตนเองและจัดทํารายงาน และได้รับประเมินโรงเรียน

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 3) ประเด็นปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการกระจายการศึกษา คือ ผู้บริหารจะยกประเด็นงบประมาณไม่

เพียงพอ ครูไม่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ ไม่เพียงพอ ไม่ได้ยกประเด็นปัญหากระบวนการ และปัญหาผลผลิต 4) ผลงานของ

โรงเรียนจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ 5) การใช้คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการบริหาร

จัดการโรงเรียนยังไม่สามารถทําได้มากนัก เพราะแนวคิดตามวัฒนธรรมปฏิบัติเดิม ขาดความรู้ ความสามารถและความ

ชัดเจนในอํานาจหน้าที่ 6) มีการยอมรับและเห็นด้วยกับการจัดการศึกษา ตามแนวปฏิรูปในระดับมาก แต่การดําเนินการ

ยังไม่มากนัก ผู้วิจัยคิดว่าหากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ 

ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันก็จะเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งนี้ การสร้าง

อัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 

 2. จากการศกึษา สร้างและประเมนิแนวทางขัน้ต้น พบวา่ แนวทางทีส่รา้งขึน้มคีวามสอดคลอ้งกบัการนําไปดําเนนิการ

และมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ต่อการสร้าง อัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนประถมศึกษาในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ วิทวัส สัตยารักษ์. (2552) ทําวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การสร้างแบรนด์

มหาวิทยาลัยเอกชน ผลการวิจัยพบว่า จาก 8 องค์ประกอบเดิมของการสร้าง แบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน หลังจาก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจัดองค์ประกอบใหม่และตั้งชื่อใหม่ 6 องค์ประกอบ ซ่ึงพิจารณาค่าไอเกนในแต่ละองค์ประกอบ 

หลงัจาํกดัปจัจยัการใชว้ธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั และหมนุแกนออโธโกนอล ดว้ยวธิ ีแวรแิมกซ ์พจิารณาได ้6 องค์

ประกอบ ท่ีมีค่าไอเกนมากกว่า1ได้ตัวบ่งชี้ทั้งหมด 47 ตัวบ่งช้ี สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 64.51 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบตอนที่ 1 ได้องค์ประกอบตัวบ่งชี้การสร้างแบรนด์ เพื่อนําไปใช้ในขั้นตอนที่ 2 ของการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาแนวทางการสรา้งแบรนดม์หาวทิยาลยัเอกชน 6 องคป์ระกอบใหม ่ประกอบดว้ย 1) ความเปน็นานาชาต ิ2) ดา้น

องค์การแห่งการเปลี่ยนแปลง 3) ด้านการรับรู้ชื่อเสียง 4) ด้านอัตลักษณ์ 5) ด้านวัฒนธรรมองค์การ 6) ด้านสัมพันธภาพ 

ผู้วิจัยนําองค์ประหลักทั้ง 6 ของการสร้าง แบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชน สู่การพัฒนาแนวทางการสร้างแบรนด์มหาวิทยาลัย

เอกชน ในตอนที่ 2 ของการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการสื่อสารแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชน การประเมินแบรนด์

ของมหาวิทยาลัยเอกชน การมุ่งเน้นแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการ

เปล่ียนแปลงและการกําหนดรปูแบบแบรนดข์องมหาวิทยาลยัและการกําหนดแนวทางตา่งๆ ดงันี ้1) การประชมุเชงิปฎบิตัิ

การการสร้างแบรนด์ 2) การจัดตั้งคณะกรรมการการสร้างแบรนด์ 3) โครงสร้างการสร้างแบรนด์ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 

การโฆษณาทั้งภายในและภายนอกองค์การ 4) การสร้างแบรนด์ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 5) การพัฒนาเครือข่ายและ

การสร้างแบรนด์ผ่านสื่อมวลชน 6) โครงการสํารวจความคิดเห็นและประเมินการรับรู้แบรนด์ และกําหนดเกณฑ์ในการ

ประเมินแบรนด์ 7) การจัดทําคู่มือการสร้าง แบรนด์มหาวิทยาลัย 

 3. จากการศึกษาการประเมินแนวทาง พบว่า แนวทางการสร้างอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการ จัดการศึกษา

ของโรงเรียนประถมศึกษา มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และประโยชน์ในระดับมาก ซ่ึงแสดงว่า แนวทางการสร้าง

อตัลกัษณเ์พือ่สง่เสรมิคณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีน ทัง้ 4 ดา้น คอื หลกัการนาํแนวทางสรา้งอตัลกัษณ ์วธิกีารทีใ่ช้

ในการสร้างอัตลักษณ์ตามองค์ประกอบ ได้แก่ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียน 

การนําแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติและแนวทางการประเมินผลอัตลักษณ์ของโรงเรียน สามารถนําไปใช้

ในการสรา้งอตัลกัษณเ์พือ่สง่เสรมิคุณภาพการจดัการศกึษาของโรงเรยีนได ้ซึง่สอดคลอ้งกบั รุง่ชชัดาพร เวหะชาต.ิ (2548) 
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ไดทํ้าการศกึษาเรือ่ง การพฒันารปูแบบการพฒันาคณุภาพทัง้องคก์ารของโรงเรยีนขัน้พืน้ฐานโดยมจุีดมุง่หมายเพือ่พฒันา

รูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การในการบริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารคุณภาพทั้ง

องค์การของโรงเรียนขั้นพื้นฐานด้านการนําองค์กรและการวางแผนแนวทาง มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ มีเป้าหมาย

ของการพัฒนาคณุภาพอยา่งชดัเจน แสดงถงึความมุง่มัน่ในการพฒันาคณุภาพ มแีผนพฒันาคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีน

ด้านระบบและกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนให้มี

คณุธรรมจริยธรรม ระบบดูแลชว่ยเหลอืใหผู้เ้รยีนมคุีณภาพมคีวามสามารถทีโ่ดดเด่น ด้านทรพัยากรบคุคลและทมีงาน ไดแ้ก ่

แผนการพัฒนาบุคลากร การแต่งตั้งคณะกรรมการและมอบอํานาจหน้าที่ให้กับหัวหน้าทีมคุณภาพ การมอบหมายหน้าที่

ใหชั้ดเจนตามระเบยีบปฏิบตัริาชการด้านการวเิคราะห ์การประเมนิและการจดัการเรยีนรู ้ไดแ้ก ่มโีครงสรา้งองคก์ารอยา่ง

เป็นระบบประเมนิสภาพความตอ้งการทั้งระบบเพือ่เปน็ขอ้มูลพื้นฐาน วิเคราะห์สภาพแวดความตอ้งการและความจําเป็น

ของโรงเรยีน ดา้นความพงึพอใจของผูเ้รยีนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่ครสูามารถจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สําคญั 

ครมูหีน้าทีจ่ดัการําการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ สาระหลกัสตูรสอดคลอ้งกบัสภาพผูเ้รยีนและทอ้งถิน่และดา้น

ผลลัพธ์ของภารกิจ ได้แก่ ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนสังคมและเคารพในสิทธิของผู้อื่น ผู้เรียนมีคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 4. จากผลการตรวจสอบยืนยันในสถานการณ์จริงโดยผู้ตรวจสอบยืนยันได้แก่ ประธานกรรมการสถานศึกษา 

ผู้อํานวยการโรงเรียน หัวหน้างานวิชาการ และครูตัวแทนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ปรากฏว่าแนวทางที่สร้างขึ้น 

มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และประโยชน์ ในระดับมาก นั้นแสดงว่าทั้ง 4 ด้าน สามารถนํามาเป็นแนวทางการสร้าง

อัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียน ท่ีเกิด

จากการระดมความคิดจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร และชุมชน ตามลักษณะเด่นของโรงเรียน 

ชุมชนและทอ้งถิน่ จดักิจกรรมขบัเคลือ่น กาํหนดตวัช้ีวดั คณุภาพผูเ้รยีนใหเ้ปน็ทีย่อมรบัของผูป้กครอง ชมุชน และทอ้งถิน่

ตามแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ โดยใช้มติที่ประชุมให้ ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทําแผนกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรม ตามองค์ประกอบได้แก่ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ วัตถุประสงค์โดยจัด

ทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ ปิดประกาศ สิ่งที่ผู้เรียนต้อง

ปฏิบัติ และมอบหมายให้ครู บุคลากร นําไปปฏิบัติในชั้นเรียน และติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด รายงานผลการประเมิน

อัตลักษณ์ของโรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบ ส่วนที่เกิดผลดีต่อโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 

 ดงันัน้ แนวทางการสร้างอตัลกัษณ์ของโรงเรียนจึงมคีวามจําเปน็ของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ สถานศกึษา สํานกังาน

เขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่าย ควรมี

ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้เป็นแนวทางการสร้างอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ดี

ขึ้นต่อไป

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัยไปใช้

 (1) โรงเรียนควรนําแนวทางการสร้างอัตลักษณ์ไปดําเนินการได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องและมีประโยชน์ต่อชุมชน

และท้องถิ่น 

 (2) โรงเรียนควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของโรงเรียน ชุมชน และสามารถนําเอาจุดเด่นของ

ชุมชนมาจัดทําหลักสูตรและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานความพร้อมของโรงเรียนและชุมชน

 (3) โรงเรียนควรดําเนินการสร้างอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยคณะกรรมการเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรตั้งเป้าหมายไว้สูงสุด
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จัดให้มีการประเมินแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 (6) โรงเรียนควรมุ่งเน้นการพัฒนา ครู บุคลากร ผู้เรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ของ

โรงเรียน นําเพื่อที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
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