
68 BTU-DEEP JOUNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 1 No. 1 January - June 2021 

การศึกษาปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูประถมศึกษาเขตบึงกุมสังกัด 

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร 

A Study of Problems Concerning the Operation of Educational Quality Assurance of 

Primary Education Teacher Bueng Kum Districe under the Office of Bangkok 

Metropolis Educational Service Area 

 

ทิฆัมพร สุวรรณ 

Thikamporn Suwan 

การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

e-mail: 6253100064.edu@bkkthon.ac.th 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยนี ้มี วัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื ่อศึกษาระดับปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครู

ประถมศึกษาเขตบึงกุม สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2) เพื่อเปรียบเทียบระดับปญหาการดำเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาของครูประถมศึกษาเขตบึงกุม สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณการ

ทำงานคือ อายุ1-5 ป อายุ 6-10 ป และอายุ10ปขึ้นไป กลุมตัวอยางเปนครูจำนวนระดับประถมศึกษาเขตบึงกุม สังกัด

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครจำนวน 140 คน เครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ ของลิเคิรทสเกล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ

ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการศึกษา พบวา (1) ปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูทั้งภาพรวมและรายดาน อยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนนคุณภาพการศึกษา ดาน

ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา มีปญหาในระดับนอย นอกนั ้น ดานการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกำหนด ดานการ

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา และดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจำป ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเน่ือง แตละดานมีปญหาอยูในระดับปานกลาง (2) การเปรียบเทียบปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ของครูจำแนกตาม ประสบการณทำงาน มีปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 เมื่อเปรียบเทียบเปนราย

ดาน พบวา ดานการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีระดับปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดบั 

.05 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีระดับปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดานการจัดทำ 

แผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษา มีระดับปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดานการ

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา มีระดับปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการตรวจสอบ

และทบทวนคุณภาพการศึกษา มีระดับปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด มีระดับปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ือง มีระดับปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คำสำคัญ: การประกันคณุภาพการศึกษา ครูประถมศึกษา 
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ABSTRACT 

This research contains Purpose for (1) To study the problem level of the educational quality 

assurance operation of primary school teachers in Bueng Kum District. Under the Office of Education, 

Bangkok. (2) To compare the level of problems of the educational quality assurance operation of primary 

school teachers in Bueng Kum District. Under the Office of Education, Bangkok. Classified by work experience 

is 1-5 years old, 6-10 years old and 10 years old or more. The samples were teachers in elementary level 

in Bueng Kum District. Under the Office of Bangkok Education, 140 people. The instrument used for 

collecting the data was a questionnaire which was a 5-point rating scale. The statistics used for analyzing 

the collected data were percentage, mean, standard deviation and One-Way ANOVA. 

The study results revealed that: (1) The level of the problems concerning the operation of 

educational quality assurance of primary teachers of Buengkum District under the Office of Bangkok 

Metropolis Educational Service Area was moderate in whole and in part. After item analysis, all the aspects 

included organizing school development plans emphasizing educational quality, monitoring and revising 

educational quality- the level of the problems was low. Therefore, determining the school’s educational 

standards, managing administration and information system, evaluating educational quality based on the 

required standards, operating based on the school’s development plans and reporting annual educational 

quality, developing educational quality - the level of the problems of each area was moderate. (2) The 

comparison results as classified by classified by teachers’ work experience, the teachers had different 

problems at the .05 level of significance. When comparing each side, it was found that the educational 

standards setting of educational institutions There was a statistically significant difference in the problem 

level at .05 level of management and information system organization. There was a statistically significant 

difference in the problem level at level .01 in the form of an educational institution development plan 

that focused on educational quality. There was a statistically significant difference in the problem level at 

.01 level. There was a statistically significant difference in the problem level at .05. In the field of education 

auditing and reviewing There was a statistically significant difference in the problem level of .05 in assessing 

the quality of education according to the specified standards. There was a statistically significant difference 

in the problem level at .05 level for continuing education quality improvement. There was a statistically 

significant difference in the problem level at the 0.05 level. 

Keywords: Educational Quality Assurance, Primary school teacher 

 

บทนำ 

การศึกษาเปนกระบวนการท่ีทำใหคนมีความรูและคุณสมบัติตาง ๆ ท่ีชวยใหคนน้ันอยูรอดในโลกไดเปนประโยชน

ตอตนเอง ครอบครัวและสังคมสวนรวม ดังน้ันคุณภาพการศึกษา จึงสะทอนถึงคุณภาพของคนท่ีเปนผลิตผลของการศึกษา 

ในสถานการณปจจุบันสถานศึกษาสวนใหญยังมีความเลื่อมล้ำและแตกตางกันในดานงบประมาณ คุณภาพบุคลากร หรือ

แมแตปจจัยดานผูเรียนรวมท้ังปจจัยเอ้ืออ่ืน ๆ อีกท้ังปจจุบันสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษาดวยตนเองมีการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเอง คุณภาพผูเรียนและคุณภาพการบริหารจัดการจึงมีความแตกตางกัน (สำนักทดสอบทาง

การศึกษา, 2554: 1)  
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สภาพการจัดการศึกษาของไทยในปจจุบันยังเปนท่ีวิพากษวิจารณกันวามีคุณภาพและมาตรฐานไมเปนท่ีพึงพอใจ

ของสังคม ระบบการศึกษายังไมดี การควบคุมมาตรฐานการศึกษายังไมดีพอ การกระจายการศึกษาไมทั่วถึงและยังไมอาจ

รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒนได ดังนั ้นการจัดการศึกษาไทยจึงตองพยายามแสวงหาแนวทางพัฒนาให

การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน ทั้งในสวนที่เปนปจจัยกระบวนการและผลผลิตเพื่อเตรียมคนใหมีคุณลักษณะ “มอง

กวาง คิดไกล ใฝดี” (บุญทิพย สุริยวงศ, 2559: 1) น่ันคือการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและคุณภาพจะตองได มาตรฐานข้ัน

ต่ำทัดเทียมกันท่ัวประเทศจากอดีตถึงปจจุบัน คุณภาพการจัดการศึกษาของไทยมีสถานศึกษาบางแหงเทาน้ันท่ีไดรับความ

นิยมจากผูปกครอง เนื่องจากเชื่อถือดานคุณภาพของแตละสถานศึกษา การจัดการศึกษาจึงตองเรงพัฒนาใหมีคุณภาพ

ทัดเทียมกัน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาใหมีความเช่ือมั่น ความศรัทธาแกผูปกครอง  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) เปนแผนท่ีช้ีกรอบทิศทางพัฒนาประเทศ

ในระยะกลางที่สอดคลองกับวิสัยทัศนระยะยาวและมีการดำเนินการตอเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 8 ในดานแนวคิดที่ยึด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” ในทุกมิติอยางเปนองครวม และใหความสำคัญกับการ

พัฒนาท่ีสมดุล ท้ังดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางระบบบริหารจัดการภายในท่ีดี

ใหเกิดข้ึนในทุกระดับ อันจะทำใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีมี “คน” เปนศูนยกลางไดอยางแทจริง (สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2545 : 2) แนวทางที่สำคัญในการดำเนินการเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ระบุไวอยาง

ชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดใหใจความสำคัญใน

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีการกำหนดสาระบัญญัติไวในหมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษา มาตรา 47 บัญญัติไววา ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก

ระดับ ดวยการประกันคุณภาพภายใน ระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 บัญญัติไววาหนวยงานตนสังกัดและ

สถานศึกษาไดมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในไดเขามาเปน

สวนหน่ึงในกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดำเนินอยางตอเน่ืองรัฐบาลใหความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางมาก  

เพราะการศึกษาเปนการพัฒนาคนและกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดำรงอยูอยางยั่งยืนตองอาศัย

ระบบการประกันคุณภาพเปนกลไกขับเคลื่อนดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจึงเปนสวนที่สำคัญ

ที่สุดของระบบการประกันคุณภาพ ดังที่นักพัฒนาอุตสาหกรรมหลายทาน เชน เดมิ่ง มีความเชื่อวา “คุณภาพเกิดจาก

ภายใน” (Quality comes from within) ไมใชมาจากภายนอก (รุง แกวแดง, 2544: 104) จะสงผลใหสถานศึกษามีระบบ

การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการทำงานที่มีเปาหมายและแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย

นั้น จะตองมีการประกันคุณภาพภายในหรือประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงใหเปนไปตามเปาหมายอยู

ตลอดเวลา 

การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสำคัญประการหน่ึงท่ีท่ีสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให

ดำเนินไปอยางตอเนื่องปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ มีคุภาพตามมารตาฐาน ผูที่จบการศึกษาตามที่มุงหวัง ผูปกครอง 

ชุมชนและองคกร/ สถานประกอบการการที่รับชวง ผูจบการศึกษาเขาศึกษาตอหรือรับเขาทำงาน มีความมั่นใจวาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา แตละแหงมีคุณภาพไดมาตรฐานแมจะไมเทากันแตก็แตางตางกันไมมากนักนักเรียนที่จบ

การศึกษาจากสถานศึกษาทุกแหงมีความรูความสามารถ มีทักษะและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษา

กำหนด ดั้งน้ันผูเรียนจึงเปนบุคคลสำคัญท่ีสุดท่ีสถานศึกษาตองคำนึงถึงตลอดเวลาไมวาจะคิดกิจกรรมใดหรือโครงการใดก็

ตามจะตองไดรับผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนท้ังโดยทางตรงและโดยทางออมนอกจากน้ีในการจัดการศึกษาจำเปนตองอาศัยการมี

สวนรวมของบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพตามที่คาดหวัง การประกันคุณภาพ

การศึกษาจึงเปนเครื่องมือท่ีมีความสำคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาในปจจุบัน (สำนักทดสอบทางการศึกษา, ม.ป.ป.) 
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จากสภาพปญหาดังกลาวผูวิจัยไดเห็นความจำเปนและความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนสวน

สำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปญหาในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ของครูเขตบึงกุม ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อจำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ

การทำงานแลวจะมีปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกันหรือไมโดยคาดหวังวาผลการศึกษานาจะเปน

ขอความรูที่เปนประโยชน สามารถทำเปนแนวทางแกผูสนใจในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูประถมศึกษาเขตบึงกุม สังกัดสำนัก

การศึกษากรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูประถมศึกษาเขตบึงกุม สังกัด

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณการทำงาน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดใชขอบขายการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับการ

ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 3 มาตรฐาน (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2561: 7 - 16) 8 ดาน ไดแก 1) ดานการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 2) ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 3) ดานการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ งเนนคุณภาพ

การศึกษา 4) ดานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 5) ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 6) ดาน

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด 7) ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจำป 8) ดานการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยแสดงดังภาพท่ี 1  

 

 ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ระดับปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครู 

เขตบึงกุม ใน 3 มาตรฐาน 8 ดาน 

1. ดานการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  

2. ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  

3. ดานการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษา  

4. ดานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา  

5. ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  

6. ดานการประเมินคณุภาพการศกึษาตามมาตรฐานท่ีกำหนด  

7. ดานการรายงานคุณภาพการศกึษาประจำป 

8. ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  

สถานภาพของครู 

1. ประสบการณทำงานจำแนกเปน 

1.1 1- 5 ป 

1.2 6 – 10  

1.3 ปมากกวา 10 ป 
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การดำเนินการวิจัย 

 โดยมีครูเขตบึงกุม ระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 

ที่ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ 8 ดาน คือ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาที ่มุ งเนนคุณภาพการศึกษาการ

ดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานที่กำหนด การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำป การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง มีประชากรและ

กลุมตัวอยาง ไดขนาดกลุมตัวอยางมาจากตารางของ เครซี่และมอรแกน จำนวน 140 คน สวนจำนวนครูในแตละโรงเรียน

จาก 8 โรงเรียนในเขตบึงกุม ประกอบไปดวย โรงเรียนวัดนวลจันทร โรงเรียนพิชัยพัฒนา โรงเรียนวัดพิชัย โรงเรียนวัดบาง

เตย โรงเรียนคลองลำเจียก โรงเรียนคลองกุม (เสรีไทย อนุสรณ) โรงเรียนประภาสวิทยา โรงเรียนแยมจาดวิชชานุสรณ ได

จากการเทียบสัดสวน เครื่องมือใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน คือ  

 ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปดานประสบการณการทำงานของครูประถมศึกษาเขตบึงกุม สังกัดสำนักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยแบงเปน 8 ดาน ตอนที่ 1: 

แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ และระดับการศึกษา ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบสำรวจ (Check list) 

ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จำนวน 140 ฉบับ และไดรับกลับคืนทั้งหมด คิดเปน

รอยละ 100 สถิติที ่ใชสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะหขอมูล หาคาเฉลี ่ยความถี่รอยละ สถานภาพทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถามสถิติพื้นฐานหาคาเฉลี่ย (x) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห F - test 

และเมื่อ พบวา มีความแตกตาง วิเคราะหความแตกตางรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ 

 

ผลการวิจัย 

1. ปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูประถมศึกษาเขตบึงกุ ม สังกัดสำนักการศึกษา

กรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 ดาน ในภาพรวม ปญหาอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.58 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มี

สภาพปญหาเรียงตามลำดับจากมากไปหานอย ดังนี้ พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา ดานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการ

รายงานคุณภาพการศึกษาประจำป ดานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ดานการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา 

ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

2. ผลการเปรียบเทียบปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูประถมศึกษาเขตบึงกุม สังกัดสำนัก

การศึกษากรุงเทพมหานคร จำแนกตามประสบการณการทำงานในภาพรวม พบวา มีระดับปญหาแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายดาน พบวา ดานการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มี

ระดับปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีระดับปญหา

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดานการจัดทำ แผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษา มีระดับ

ปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา มีระดับปญหา

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา มีระดับปญหาแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกำหนด มีระดับปญหาแตกตาง
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กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง มีระดับปญหาแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

  

อภิปรายผล 

 1. จากการศึกษาปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครู เขตบึงกุม ระดับประถมศึกษา สังกัด

สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งสวนมากมีประสบการณการทำงานมากกวา 10 ป จากสถานภาพของกลุมตัวอยาง

ประสบการณการทำงานท่ีใกลเคียงกัน จึงสงผลใหครูเขตบึงกุม มีปญหาการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ัง 8 ดาน โดยรวม 

มีปญหาอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะในปจจุบันครูไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องครูจึงความรูความเขาใจและ

ตระหนักดีวาการประกันคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการบริหารจัดการหนึ่งของการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติ

ของสถานศึกษา ซึ่งครูและบุคลากรทุกคนจะตองรับผิดชอบรวมกัน เพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ และสรางความมั่นใจ

ใหผูรับบริการ คือนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองเปนกลไกในการใหขอมูลยอนกลับ

เพื่อสงเสริมและประเมินประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งครูที่มี

ประสบการณการทำงานนอยยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นจึงควรจัดอบรมเพ่ิม

ความรู ซึ่งสอดคลองกับ ชอผกา พวงมาเทศ (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพ

ภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม พบวา โดย

ภาพรวมการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนดานการเตรียมความพรอมของบุคลากร พบวา บุคคลที่เห็นวามี

ความสำคัญในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน คือผูบริหารโรงเรียน สวนปญหาพบวา บุคลากรในสถานศึกษายังไม

เขาใจขั้นตอนการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ดานการดำเนินการวางแผน จากการศึกษาพบวา มีการจัดทำขอมูล

สารสนเทศ และนำขอมูลสารสนเทศไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดวิสัยทัศน ภารกิจและทิศทาง

ในการจัดการศึกษาและนำมาจัดเปนแผนปฏิบัติงานประจำปโดยสอดคลองกับวัตถุประสงค สวนปญหาในการดำเนินการ

วางแผน พบวา บุคลากรท่ีมีสวนเก่ียวของยังขาดการมีสวนรวมในการวางแผน ขอมูลท่ีนำมาใชในการวางแผนไมเพียงพอ 

 2. ผลการเปรียบเทียบปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของครูประถมศึกษาเขตบึงกุม สังกัดสำนัก

การศึกษากรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบประสบการณการทำงาน ในภาพรวมมีระดับปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อวิเคราะหความแปรปรวนรายดาน พบวา ดานการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา ดานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีกำหนด ดานการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง มีปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของเขตบึงกุม แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ดานการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุงเนน

คุณภาพการศึกษา มีปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ลักษณะดังกลาวแสดงใหเห็นวา ครูที่มีประสบการณการทำงานที่แตกตางกันมีปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาแตกตางกันทั้งนี้อาจเปนเพราะการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เปนกิจกรรมตามภารกิจ

ปกติท่ีจะตองปฏิบัติอยางเปนระบบ และตองพัฒนาอยางตอเน่ือง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาถือเปนสวนหน่ึง

ของการบริหารสถานศึกษาเปนหนาที่ของทุกคนทุกฝาย จึงทำใหครูที่มีประสบการณการทำงานนานๆ ไดรับความรู ได

พัฒนาตนเองและไดแลกเปลี่ยนเรียนรูจน มีความรูความเขาใจในระบบ หลักเกณฑ และวิธีการดำเนินงานประกนัคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง และตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเองมากขึ้น ในทางกลับกันครูที่มีประสบการณการทำงาน

นอย อาจจะยังมีความรูความเขาใจในระบบ หลักเกณฑ และวิธีการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษานอย จึงทำใหครูท่ี

มีประสบการณการทำงานที่แตกตางกันมีปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับ 

ปยวัฒน ตันถา (2560) ปญหาและแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาใน
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จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจยัพบวา 1) ปญหาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัด

นนทบุรี โดยรวมและรายดานอยูในระดับนอย 2) ผลการเปรียบเทียบปญหาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชน

ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดจันทบุรีจำแนกตามตำแหนงและประสบการณโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 และสอดคลองกับวลัยลักษณ เพ่ิมพูนพานิช (2555) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการแกปญหาการประกันคุณ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาเพชรบูรณเขต 3 พบวา ปญหาการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณเขต 3 จำแนกตามประสบการณท งานในภาพรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช 

 1. สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรมีการใหความรูความเขาใจใหแกครูและบุคลากรท่ีเก่ียวของในเรื่อง

การจัดทำสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาและการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานสูการปฏิบัติ 

 2. สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรมีการกำกับติดตามและประเมิน เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาอยางจริงจังและตอเน่ือง 

 3. สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรจัดการใหความรูความเขาใจแกครูและบุคลากรที่เกี่ยวของในเรื่อง

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาปญหาการกำหนดมาตรการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 

 2. ควรมีการศึกษาปญหาในการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เพื ่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 
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