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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาใน

โรงเรียนกลุมบอทอง 2สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และ(2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุมบอทอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

จำแนกตามอายุ และระดับการศึกษา 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรประกอบดวย ครูกลุมโรงเรียนกลุมบอทอง 2 สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จำนวน 110 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูกลุมโรงเรียนกลุมบอทอง 2 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จำนวน 66 คน ดวยการเทียบตารางเครซี่และมอรแกน) และ

ดำเนินการสุมตัวอยางแบบสุมชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม 5 ระดับ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล

ดวยรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานดวย คาที  

ผลการวิจัยพบวา (1ความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุมบอทอง 2 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สรุปโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากและ (2) ผลการ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุมกลุมบอทอง 2 สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุ และระดับการศึกษา พบวาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: ความคิดเห็นของครู การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were : (1) To study of teachers opinions’ on educational quality 

assurance in Botong Group 2 Schools under Chonburi Educational Service Area Office 2; (2) To compare 

the teachers opinions’ on educational quality assurance in Botong Group 2Schools under Chonburi 

Educational Service Area Office 2, classified by age and education level. 

 This research methodology was a descriptive research. The population consisted of 110 teachers 

in Botong Group 2School under Chonburi Educational Service Area Office 2. The sample consisted of 66 

teachers in Botong Group 2Schools .The sample size was determined by Krejcie & Morgan Table and 

obtained by stratified random sampling. The statistics used for data analysis were: percentage, mean, 

Standard Deviation and hypothesis testing by Independent t-test. 
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 Major Finding: (1) To study of teachers opinions’ on educational quality assurance in Botong 

Group 2 Schools under Chonburi Educational Service Area Office 2 in the overall and all aspects were at 

high level; and (2) Comparison the different age and level of education teachers opinions’ on educational 

quality assurance in Botong Group 2Schools under Chonburi Educational Service Area Office 2, in the 

overall and all aspects were not different with statistical significance.  

Keywords: The Opinions of Teachers, Educational Quality Assurance 

 

บทนำ 

 การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนเรื่องจำเปนอยางยิ่งเน่ืองจากโลกกาวเขาสูสังคมแหงการเรียนรูหรือเขาสูระบบ

เศรษฐกิจท่ีเรียกวาความรูมีการเปลี่ยนแปลงดานสังคมเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วเกิดความรูใหมใหม

อยูตลอดเวลารัฐบาลจำเปนตองพัฒนาการศึกษาของคนในชาติใหกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อใหประเทศ

ไทยสามารถแขงขันกับนานาประเทศไดในขณะที่การแขงขันในสังคมโลกเพิ่มความรุนแรงขึ ้นแตกลับพบวาคุณภาพ

การศึกษาของประเทศไทยโดยกวาหลายประเทศในแถบเอเชีย-แปซิฟก จากการวิจัยเอกสารของสถาบัน International 

Institute for Management Development (IMD) ในปพ.ศ. 2550 ประเทศไทยมีสมรรถนะดานโครงสรางพื ้นฐาน

การศึกษาอยูในอันดับที่สี่ 18 สูงกวาเพียงสามประเทศคืออินเดียฟลิปปนสและอินโดนีเซีย (สำนักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา 2551: 6) 

 การท่ีจะพัฒนาประเทศไทยไปสูความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืนใหเกิดข้ึนในอนาคตน้ันจะตองใหความสำคัญกับการ

เสริมสรางคุณของประเทศที่มีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลาง

และระยะยาวโดยเฉพาะการพัฒนาคนใหมีการเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ซึ ่งมี

ความสำคัญที่สุดคือทักษะการเรียนรูและการเสริมสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพของคนดวยการนอมนำ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมาประยุกตใชทั้งในเชิงระบบและ

โครงสรางของสังคมไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆที่จะเกิดขึ ้นสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดยึดยุทธศาสตรชาติมาเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาอยางตอเนื่องกันไปตลอด 20 ป

นอกจากน้ีสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการจัดทำแผนการศึกษาระดับชาติในระยะยาว

ก็ไดพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปมาใชประกอบการพิจารณาจัดทำแผนการศึกษา

แหงชาติพ.ศ. 2560 - 2574 ดวยเชนกันเพื่อใหเกิดการบูรณการเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการพัฒนาการ

เรียนรูสำหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิดไปจนตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559: 10) 

 อยางไรก็ตามการจัดการศึกษาของประเทศไทยรัฐบาลไดใหความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

มากและใหแนวปฏิบัติอยางชัดเจนโดยอาศัยระบบการประกันคุณภาพเปนกลไกขับเคลื่อนและมีผลบังคับใชตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งระบุไวในหมวดที่หกวาดวย

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (มาตรา 47-51) โดยมีมาตรา 47 กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับในสวนที่เกี่ยวกับสถานศึกษาโดยตรงกำหนดไวในมาตราท่ี 

48 ระบุไววาใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปน

สวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดำเนินการตอเน่ืองโดยมีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตน

สังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณะชนเพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือ

รองรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งมีฐานะเปนองคกร

มหาชนทำหนาที ่พัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการ
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ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยคำนึงถึงความมุงหมายและแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กำหนดไวอยางนอย

หนึ่งครั้งในทุกหาปโดยสถานศึกษาและบุคลากรรวมทั้งผูปกครองและผูที่เกี่ยวของใหขอมูลเพิ่มเติม(สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ, 2549: 40) 

 สภาพปญหาการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ผานมาพบวามีปญหาท่ี

จำเปนตองปรับปรุงและพัฒนาดานคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตลอดจนสภาพการบริหารและการจดั

การศึกษาท่ีตองเพ่ิมเติมในดานประสทิธิภาพ (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2555: 2) การประกันคุณภาพการศึกษา

จึงเปนกลไกท่ีสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสรางความมั่นใจแกผูท่ีเก่ียวของวาผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษา

ที่มีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่สองพุทธศักราช 2545 มาตรา 

47 กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ

การศึกษาจึงเปนกระบวนการที่สำคัญ ในการที่สถานศึกษาตองดำเนินการควบคูไปกับการบริหารสถานศึกษาเพื่อใหเปน

หลักประกันแกภาคประชาชนวาผมเกิดขึ้นคือคุณภาพผูเรียนจะมีคุณภาพเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตรมาตรฐาน

การศึกษาของชาติและสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาของชาติ(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ, 2542: 19) ปญหาดานการพัฒนาการศึกษาคือปญหาดานคุณภาพผูเรียนจากรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบแรก 

(พ.ศ. 2544 - 2548) และผลการประเมินรอบสอง (พ.ศ. 2549 - 2553) เปนภาพรวมระดับประเทศพบวามาตรฐานดาน

คุณภาพผูเรียนในสวนที่ผลการประเมินไมไดมาตรฐานคือมาตรฐานที่สี ่ผู เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะหคิด

สังเคราะหมีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรคคิดไตรตรองและมีวิสัยทัศนมาตรฐานท่ีหาผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจำเปน

ตามหลักสูตรมาตรฐานที่หกผูเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเองรักการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง (ธีระ  

รุญเจริญ, 2550: 23) ปญหามาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนจากการประเมินคุณภาพการศึกษาต่ำกวาเกณฑในสามมาตรฐาน

และผลการประเมินรอบที่สาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด 29,557 โรงเรียนพบวา

โรงเรียนท่ีไดรับการประเมินอยูในระดับ ดีมากจำนวน 2,198 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 7.44 โรงเรียนท่ีอยูในระดับดีจำนวน 

15,1103 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 53.47 และโรงเรียนไมผานการรับรองมาตรฐานจำนวน 11,556 โรงเรียนคิดเปนรอยละ 

39.16 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีจำนวนโรงเรียน 27 โรงเรียนไดรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสามตั้งแตปงบประมาณ 2554-2557 ซึ่งผลการประเมิน ไดจัดทำสรุปและวิเคราะหผลดังน้ีโรงเรียนท่ี

ไดรับรองคุณภาพจำนวน 27 โรงเรียนจำแนกเปนระดับดีมากจำนวน 20 โรงเรียนคิดเปนรอยละ 16.26 ระดับดีจำนวน 97 

โรงเรียนคิดเปนรอยละ 78.86 และไมไดรับรองคุณภาพจำนวนหกโรงเรียนคิดเปนรอยละ 4.88 จะเห็นไดวาโรงเรยีนท่ีไดรบั

การรับรองมาตรฐานคุณภาพมีการเสริมสรางระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนท่ีเปนวงจรอยางตอเน่ืองการพัฒนา

ผูเรียนใหเกิดการเรียนรูตามมาตรฐานของหลักสูตรการบูรณการเช่ือมโยงมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและเช่ือมโยง

มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกทั้งนี้การใชสาระสนเทศในการวางแผนการพัฒนาการนำเขาสูแผนการปฏิบัติการ

อยางจริงจังในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ (ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามพ.ศ. 2554 - พ.ศ. 

2557 สพป.ชล2, 2557: 5) 

จากภาระงานที่ไดกลาวมาขางตนนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกัน

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุมกลุมบอทอง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ซึ่งผลจาก

การศึกษาครั้งนี้จะชวยใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ทราบถึงการดำเนินงาน และแนวทาง

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือเปนขอมูลใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นำมาเปนแนวทางใน

การสงเสริมพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพในโรงเรียนอยางเปนระบบ มุงสูเปาหมายของการจัดการศึกษา คือ 

การพัฒนาผูเรียน ใหมีคุณภาพสูงสุดตามศักยภาพของแตละบุคคล และพรอมท่ีจะรับการประเมินภายนอกไดอยางมั่นใจ 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุมกลุมบอทอง 2

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที ่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุมกลุมบอทอง 2 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุ และระดับการศึกษา 

 

สมมุติฐานของการวิจัย 

1. ครูผูสอนท่ีมีอายุตางกันในกลุมกลุมบอทอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มี

ความคิดเห็นตอการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตางกัน 

2. ครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาในโรงเรียนกลุมกลุมบอทอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี เขต 2 มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็น  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูในกลุมโรงเรียนกลุมบอทอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำนวน 110 คน 

2. กลุมตัวอยางไดแก ครูในกลุมโรงเรียนกลุมบอทอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 2 จำนวน 80 คน โดยการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางกำหนดขนาดของเครจซี่และมอรแกน (Krecie and 

Morgan. 1970) แลวดำเนินการสุมช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ไดจำนวนท้ังสิ้น 66 คน 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย  

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกเปน 

1.1 อายุ ไดแก 

- 23- 40 ป    

- 41-60 ป  

1.2 ระดับการศึกษา ไดแก 

- ปริญญาตรี  

- สูงกวาปริญญาตรี 

2. ตัวแปรตาม ไดแก ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประกอบดวย 8 ดาน คือ 1) การกำหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 5) การ

จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 7) การจัดทำรายงานประจำปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเน่ือง 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี  
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ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ท่ีมา: Thomas J. Sergiovanni, (1982). Ten principles of quality leadership. Educational leadership.  

16: 331-339. 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนในกลุมโรงเรียนกลุมบอทอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 110 คน 

กลุมตัวอยางไดแก ครูในกลุมโรงเรียนกลุมบอทอง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  

เขต 2 จำนวน 110 คน โดยการกำหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยตารางกำหนดขนาดของเครจซี่และมอรแกน (Krecie and 

Morgan, 1970) แลวดำเนินการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ไดจำนวนท้ังสิ้น 66 คน ตามจำนวน

สัดสวนของประชากร  

 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษา เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดปรับปรุงจากเอกสารงานวิจัย

ตางๆ ท่ีเก่ียวของ ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือมาจาก มาณพ แจงพลอย 

การศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาจันทบุรี (มาณพ แจงพลอย,2556) มีจำนวน 32 ขอ 

ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิรท (Likert) คือ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด มีเกณฑการจัดระดับดังน้ี 

  ระดับปฏิบัติท่ีเปนจริงมากท่ีสุด มีคาระดับคะแนน 5 

สถานภาพของผูตอบ 

1. อาย ุ

2. ระดับการศึกษา 

 

 
 

 

ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการประกันคุณภาพการศึกษา 

ในโรงเรียนกลุมอำเภอพานทอง 

1. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

4. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5. การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

6. การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

7. การจัดทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

8. การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
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  ระดับปฏิบัติท่ีเปนจริงมาก  มีคาระดับคะแนน 4 

  ระดับปฏิบัติท่ีเปนจริงปานกลาง มีคาระดับคะแนน 3 

  ระดับปฏิบัติท่ีเปนจริงนอย มีคาระดับคะแนน 2 

  ระดับปฏิบัติท่ีเปนจริงนอยท่ีสุด มีคาระดับคะแนน 1 

 การแปลความหมายของคะแนน ผู วิจัยไดกำหนดเกณฑความหมายของคะแนนเฉลี่ยของคำตอบ โดยอาศัย

แนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิงแกว (2535, หนา 23 - 24) แลวแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ

ท่ีกำหมดไว ดังน้ี  

 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ มากท่ีสุด 

 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ มาก 

 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นตอระบบประกันคณุภาพ ปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ นอย 

 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ นอยท่ีสุด 

 3. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยครั้งน้ีเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองและสอดคลองกับปญหาของการวิจัยผูวิจัยไดพัฒนาเครื่องมือใหมีคุณภาพ 

โดยมีข้ันตอนในการสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี 

3.1 ศึกษาเอกสารหลักการทฤษฎีจากตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการและระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือการวิจัย 

3.2 ศึกษาวิธีการสรางเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามที่มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ของการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

3.3 เขียนแบบสอบถามฉบับรางความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนกลุมกลุม

บอทอง 2สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 ตามโครงสรางของเน้ือหาครอบคลุมระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษามี 8 ดานจำนวน 32 ขอ คือ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบบริหาร

สารสนเทศการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การ

จัดใหมีการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำรายงานประจำปที่เปนรายงาน

ประเมินคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

3.4 นำเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามฉบับรางท่ีมีขอคำถามของตอนท่ี 2 การประกันคุณภาพการศึกษาจำนวน 

32 ขอ เสนอใหผูเชี่ยวชาญ 3 คนพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) ความเที่ยงตรงของ

ขอความถามแตละขอใชคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence) โดยพิจารณาเลือกขอคำถาม

ท่ีมี IOC ตั้งแต 0.5 ถึง 1.0 

3.5 นำเครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามฉบับรางท่ีผูเช่ียวชาญตรวจสอบ แลวมาปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะ

ของผูเช่ียวชาญและนำเสนอตอกรรมการควบคุมสารนิพนธเพ่ือปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 

3.6 นำเครื่องมือที่เปนแบบสอบถามฉบับรางที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับกลุมประชากรท่ี

ไมใชกลุมตัวอยางคือโรงเรียนในกลุมกลุมบอทอง 2 เพื่อหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือแบบมาตราสวน

ประมาณคาตามวิธีของ Cronbach (1970:202 -204 ) เพ่ือหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) และกำหนดให

คาสัมประสิทธ์ิท่ีมีคาตั้งแต 0.7 ข้ึนไป  



119 วารสารศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 

3.7 นำแบบสอบถามท่ีผานการหาคาความเช่ือมั่นแลวเปนแบบสอบถามฉบับจริงนำไปจัดพิมพเพ่ือใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4.1 ผูวิจัยติดตอขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพื่อขอความรวมมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

4.2 ผูวิจัยรับหนังสือจากคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ขออนุญาตผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 เพื่อขอความ

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลและขอความรวมมือจากผูอำนวยการโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง การวิจัยในการตอบ

แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 

4.3 การดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยสงแบบสอบถามดวยตนเอง สำหรับโรงเรียนท่ีสามารถเดินทางไป

ไดและไปเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง สำหรับโรงเรียนท่ีไมสามารถเดินทางไปไดผูวิจัยดำเนินการจัดสงแบบสอบถามให

ทางไปรษณียเปนจดหมายลงทะเบียนพรอมซองเปลาติดแสตมปจาหนาซองของผูวิจัย เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสงกลับ

คืนมาภายในระยะเวลา 30 วันหากไมไดร ับแบบสอบถามคืนภายในระยะเวลาที ่กำหนดโทรศัพทต ิดตามหรือสง

แบบสอบถามใหใหมและติดตามรับแบบสอบถามคืน 

5. การจัดกระทำและการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

5.1 การวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษาโดยใชคาเฉลี่ยรอยละ 

แลวนำเสนอในรูปแบบตารางพรอมคำบรรยายประกอบ 

5.2 การวิเคราะหการประกันคุณภาพการศึกษาของครูในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แลว

นำเสนอในรูปแบบตารางพรอมคำบรรยายประกอบ 

การแปลความหมายของคาเฉลี่ยเปน 5 ระดับ กำหนดดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว. 2535) 

  4.51 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ มากท่ีสุด 

  3.51 – 4.50 หมายถึง ความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ มาก 

  2.51 – 3.50 หมายถึง ความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ ปานกลาง 

  1.51 – 2.50 หมายถึง ความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ นอย 

  1.00 – 1.50 หมายถึง ความคิดเห็นตอระบบประกันคุณภาพ นอยท่ีสุด  

5.3 นำผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดเปรียบเทียบคาเฉลี่ยตัวอยางกลุม 2 กลุม ท่ีมีความเปนอิสระตอกัน โดย

เปรียบเทียบระหวางกลุมเพศหญิง อายุ และระดับการศึกษา (t-test) 

6.สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับสถิติที่ใชมี

ดังตอไปน้ี 

6.1 สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 

6.1.1 การหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค 

(Index of item Objective Congruence: IOC ) 

6.1.2 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามใชสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) 
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 6.2 สถิติท่ีใชในการพรรณนาขอมูล ไดแก 

6.2.1 คาเฉลี่ย (Arithmetic mean) 

6.2.2 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

6.2.3 คารอยละ (Percentage) 

 6.3 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมุติฐาน ใชการทดสอบคา t แบบ Independent t-test 

 

ผลของการวิจยั  

 1. สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามอายุ 23-40 ป คิด

เปนรอยละ 62.79 อายุ 41-60 ป คิดเปนรอยละ 37.21 เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 70.93 และสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 29.07  

 2. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทกุดาน 

เรียงตามลำดับจากคะแนนเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก ดานการจัดทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ

ภายใน ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และดานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งในแตละดานมีประเด็นสำคัญดังน้ี 

2.1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบวา ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการประกันคุณภาพ

การศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับ

มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ โรงเรียนมีมาตรฐาน

การศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ, โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาเปนเปาหมายในการพฒันา

ไวอยางชัดเจน, โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาที่ใหชุมชนและหนวยงานภายนอกมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนและ

สถานศึกษา และโรงเรียนมีคณะกรรมการมีสวนรวมกำหนดมาตรฐานของโรงเรียน 

2.2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา พบวา ความคิดเห็นของครทูี่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุร ีเขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดบั

มาก เรียงตามคาเฉลี ่ยจากมากไปหานอย คือ โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที ่ชัดเจน, โรงเรียนแตงตั้ง

คณะกรรมการรวมจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา, มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลอง

กับวิสัยทัศน พันธกิจ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และโรงเรียนดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไดตาม

กรอบระยะเวลา 

  2.3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ พบวาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการประกันคุณภาพการศึกษา

ในโรงเรียนพานทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ โรงเรียนจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ 

มีความสอดคลองกับ การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา, โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารและการกำหนดหนาท่ีรับผิดชอบ

ชัดเจน, โรงเรียนสนับสนุนใหครู มีความรู ความสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศ และโรงเรียนจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยาง

เปนระบบ เปนปจจุบัน สามารถนำไปใชประโยชนไดตลอดเวลา  

  2.4 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบวาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการ

ประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
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คือ ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหความชวยเหลือแกครูเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามวัตถุประสงค, มีการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานใหตรงตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน, การดำเนินงาน

ของบุคลากรในโรงเรียนเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจำปท่ีกำหนด และโรงเรียนกำหนดภารกิจของครูอยางชัดเจน   

  2.5 การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบวาความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกัน

คุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู

ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ โรงเรียนมี

คณะกรรมการท่ีมาจากผูปกครอง ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผูแทนชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทน

จากพระสงฆ รวมติดตามตรวจสอบคุณภาพในโรงเรียน, มีการนิเทศ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดวย

วิธีการที่หลากหลาย, โรงเรียนวิเคราะหขอมูล สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และรายงานตอคณะกรรมการ

สถานศึกษาและผูท่ีเก่ียวของ และโรงเรียนมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

  2.6 การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบวาความคิดเห็น

ของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย คือ มีการประเมินผลคุณภาพภายในของโรงเรียน โดยครูและผูที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง, โรงเรียนนำผลการประเมิน

คุณภาพภายในมาแกไขปรับปรุงการบริหารจัดการการศึกษา, โรงเรียนสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือการดำเนินงานตามแผนอยาง

มีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลคุณภาพภายในของโรงเรียน โดยยึดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเปนหลัก 

  2.7 การจัดทำรายงานประจำปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน พบวาความคิดเห็นของครูที ่มีตอ

การประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

คือ โรงเรียนมีคณะทำงาน ทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน, มีการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพ

ภายในประจำปอยางถูกตอง ครบถวน และชัดเจน, มีการนำเสนอขอมูลสารสนเทศตรงตามมาตรฐานของโรงเรียน และมี

รายงานประจำปตอผูเก่ียวของ เชน ครู ผูปกครอง หนวยงานตนสังกัด   

  2.8 การจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง พบวาความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกัน

คุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในภาพรวมอยู

ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก เรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ โรงเรียน

สงเสริม สรางจิตสำนึกใหกับครูเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา, โรงเรียนนำผลการประเมิน

มามีสวนรวมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป, โรงเรียนมีการปรับปรุง พัฒนา โครงการที่เปนจุดแข็ง และจุดออนใหมี

คุณภาพสูง และโรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีสงเสริมดานอัตลักษณอยางชัดเจน 

2.9 ความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุ โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

2.10 ความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาความคิดเห็นของครูที ่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทองสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มีประเด็นท่ีนาสนใจในการอภิปรายผลดังน้ี 

 1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงตามลำดับ 3 ลำดับแรก ไดแก ดานการ
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จัดทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ

ดานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะกระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดดำเนินการตามภารกิจหลักของ

การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีไดกำหนดไวในระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 1 มาตรา 9 และหมวด 

6 มาตรา 47-48 และ 51 รวมทั้งปฏิบัติตามประกาศกฎกระทรวง คือ กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเปนหลักในการประเมินคุณภาพภายใน สำหรับหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา ซึ่ง

หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาสามารถเพิ่มมาตรฐานของตนไดอีกตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อใหสอดรับกับการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สองเช่ือมโยงการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

และการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 แทนกฎกระทรวงฉบับเดิม (พ.ศ. 2546) (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน, 2555) สอดคลองกับงานวิจัยของ คำซอน นันแกว (2552) ไดทำการวิจัยเรื่องการดำเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอภูซาน จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบวา สภาพปจจุบันในการดำเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมเฉลี่ยทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุก

ดาน งานวิจัยของ พัทธรินทร เพียราษฎร (2552) ไดทำวิจัยเรื่องความคิดเห็นของขาราชการครูตอการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของขาราชการครูตอการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก งานวิจัยของ ยุทธชัย นอยทรง 

(2552) ไดทำการวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามุกดาหาร ผลการวิจัยพบวาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามุกดาหาร อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของ วันทนา แกวสีมวง (2554) ไดทำการวิจัยเรื่องสภาพ

และปญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 

ผลการวิจัยพบวา สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จันทบุรี เขต 1 จำแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงานทั้งผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน โดยภาพรวมและรายขั้นตอนมี

สภาพการดำเนินงานอยูในระดับมากทุกขั้นตอน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน ทั้งโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาด

ใหญ โดยภาพรวมมีการดำเนินงานอยูในระดับมากทุกขั้นตอน และจำแนกตามเขตที่ตั้งของโรงเรียนทั้งโรงเรียนในอำเภอ

เมืองและนอกอำเภอเมือง โดยภาพรวมมีการดำเนินงานอยูในระดับมากทุกข้ันตอน 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทอง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำแนกตามอายุและระดับการศึกษา โดยรวมและรายดาน ไม

แตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาในโรงเรียนพานทองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 

เขต 2 ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในการที่จะชวยสงเสริม พัฒนา ปองกันและ

แกไขปญหาท่ีเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหโรงเรียนมีคุณภาพ มุงพัฒนานักเรียนอยางเต็มตามศักยภาพ มี

คุณลักษณะที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิต สามารถปรับตัวเขากับ

สังคมและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามีขั้นตอนที่ชัดเจน มีวิธีการและ

เครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานท่ีตรวจสอบได ทำใหโรงเรียนสามารถดำเนินงานตาม ข้ันตอนได

อยางตอเน่ือง ไมยุงยาก โดยทุกฝายมีสวนรวม สงผลใหการบริหารจัดการของสถานศึกษาประสบความสำเรจ็ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ โสวัฒน วลัยศรี (2552) ไดวิจัยเรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 พบวาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารอยเอ็ด เขต 2 อยูในระดับมากทั้งโดยรวมและหลายดานดานที่มีคาเฉลี่ย
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สูงสุด ไดแก ดานการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา รองลงมาคือ ดานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจำป ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดานการประเมิน

คุณภาพการศึกษา การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา และดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาสวนดานที่มีคาเฉลี่ย

ต่ำสุด ไดแก ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศผล การเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาตามสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผู บริหารกับครูวิชาการผูบริหารกับประธาน

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยรวมและเปน

รายดาน สวนครูวิชาการกับประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน และการเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นตอการดำเนินงานการประกันคุณภาพ 

 3. การศึกษาภายในสถานศึกษาตามขนาดสถานศึกษา พบวา ผูบริหารกับครูวิชาการผูบริหารกับประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดตางกัน มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาไมแตกตางกันท้ังโดยรวมและเปนรายดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนาวุฒิ สองแสง (2553: 

111) ไดทำการวิจัยเรื่องสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ยโสธร เขต 1 ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยพบวา

สภาพการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายโสธร เขต 1 ท่ีไดรับ

การรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยรวมและทุกดานอยูในระดับมาก 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ ทองพูล คำเรืองศรี (2553) ไดทำการวิจัยเรื่องการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุเขต 2 พบวาระดับการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนท่ีเปดสอนชวงชันท่ี 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 2 โดยรวมอยู

ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน เมื่อจำแนกตามสถานภาพผูบริหารสถานศึกษา

และครูผูสอน พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน และจำแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดานผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับการดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียนที่เปดสอนชวงชั้นที่ 1-2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต 2 จำแนกตาม

สถานภาพผูบริหารสถานศึกษาและครูผู สอนพบวา โดยรวมไมแตกตางเมื ่อพิจารณารายดานพบวาดานการจัดทำ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานการดำเนินตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการประเมินคุณภาพการศึกษา

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 สวนดานอ่ืนไมแตกตาง 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของครูที ่มีตอการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมโรงเรียนพานทองสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผูวิจัยขอเสนอแนะไว ดังน้ี 

 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1. ผูบริหารสถานศึกษา ควรนำผลการประเมินมาสรางความเขาใจเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแกผูมีสวน

เก่ียวของ และนำผลการประเมินไปใชในการกำกับติดตาม ควบคุมการดำเนินงาน 

2. หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหการสงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยาง

จริงจังและตอเน่ือง 

 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ 
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 2. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 
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