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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 10 และ (2) เปรียบเทียบความ

คิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10  

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 205 คน การทำงานกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการใชตารางสำเร็จรูปของ

เครจซี่และมอรแกนและใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ไดแก (1) 

ขอมูลทั่วไป (2) แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จำนวน 8 ดาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอย

ละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที  

ผลการวิจัย พบวา (1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา กลุมตัวอยางที่เปนครูสวนใหญเปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจำนวนมากที่สุดและสวนใหญมีประสบการณในการทำงานสูงกวา 10 ป (2) 

ผลความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 พบวาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก พบวาโดยรวมแตกตางอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05  

คำสำคัญ: ความคิดเห็นของครูท่ีบริหารงานประกันคณุภาพการศึกษา 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) to study the teachers' opinions towards the 

administration of educational quality assurance in educational institutions. Samut Sakhon Province under 

the Office of Secondary Education Service Area 10 and (2) to compare the opinions of teachers towards 

the administration of educational quality assurance in schools. Samut Sakhon Province Under the Office 

of Secondary Education Service Area 10 

  This research is an exploratory research. The sample group used in this research was teachers 

in Samut Sakhon Province. Under the Secondary Education Service Area Office 10, the number of 205 

people was determined. The sample size was determined by using Craigsie and Morgan's ready-made 
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tables and using a stratified random sampling method research tools The questionnaire was divided into 

3 parts: (1) general data (2) questionnaire on 5-level estimation scale with 8 aspects. The statistics used 

in the data analysis were percentage, mean, standard deviation. T test 

  The results of the research found that (1) the general information of the respondents found that 

The majority of the teachers were females rather than males. They have the highest number of 

bachelor's degrees and most of them have more than 10 years of work experience. Samut Sakhon 

Province Under the Secondary Education Service Area 10, it was found that the overall and individual 

aspects were at a high level. It was found that the overall difference was statistically significant at the 

.05 level. 

Keywords: opinions of teachers in educational quality assurance administration 

 

บทนำ 

 การศึกษาเปนรากฐานสำคัญทำใหมนุษย สามารถใชชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนปจจัยในการสรางการ

ดำเนินชีวิต ท่ีทุกคนตองแสวงหาอยูตลอดเวลา เพ่ือสรางและพัฒนาตนเอง ครอบครัว นำไปสูความเจริญกาวหนาและความ

มั่นคง ของประเทศ ซึ่งเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหไดรับการศึกษา โดยท่ีโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว การศึกษา

ตองมีการพัฒนาศักยภาพเพ่ือใหสอดคลองกับโลกของสังคมปจจุบันสูอนาคต ท้ังน้ีคนไทยจะดำเนินชีวิตรวมกันในสังคมได

อยางมีความสุขจึงตองไดรับความรู  ความสามารถ และทักษะการแสวงหาความรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต เพื ่อการ

เปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตไดอยางมีคุณธรรม มีคุณภาพ ซึ่งมีความจำเปนอยางยิ่งตอการแขงขันและ

รวมมือกันตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) การเตรียมความพรอมเพ่ือ

วางรากฐานของประเทศในระยะยาว มุงตอยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคลองเชื ่อมโยงกับโลกที่มีความพัฒนาดาน

เทคโนโลยี และรองรับการพัฒนาการปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตอยางตอเนื่องตลอด 20 ป ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 

(พ.ศ. 2560 – 2579) ตองเตรียมความพรอมดานกำลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุกชวงวัย มุงเนน

คุณภาพทุนมนุษย โดยพัฒนาคนใหเหมาะสมตามชวงวัย เพ่ือใหเติบโตอยางมีคุณภาพ ใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานท่ี

ดีทางสังคม เปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกท่ีดีตอสังคมสวนรวมท่ีสอดคลองกับ

ความตองการในตลาดแรงงานและทักษะที่จำเปนตอการดำรงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ของคนในแตละชวงวัยตามความ

เหมาะสม (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560: 6) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 วาดวย

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกึษา มาตรา 47 กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

โดยมาตรา 48 กำหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให

ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดำเนินการอยางตอเน่ือง โดยจะตอง

มีการจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงาน ท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนำไปสูการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อการรองรับการประกันคุณภาพจากภายนอก และมาตรา 49 ไดกำหนดใหมีสำนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชน ทำหนาท่ีพัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพ

ภายนอกและทำการประเมนิผลการจัดการศึกษาในแตละระดับ 

กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดสาระสำคัญเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ใหเปนกลไกสำคัญประการหน่ึงท่ี

จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดำเนินไปอยางตอเนื่องและสรางความมั่นใจวาสถานศึกษาสามารถจัด
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การศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด ผูสำเร็จการศึกษามีความรูความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ี

สังคมตองการ โดยไดออกกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และไดใหความหมายของ “การประกัน

คุณภาพการศึกษา” วา การประกันคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการวางแผน และกระบวนการจัดการของผูรับผิดชอบ

การจัดการศึกษาที่จะรับประกันใหสังคมเชื่อมั่นวา จะพัฒนาใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพท่ี

ระบุไวในหลักสูตร และตรงตามความมุงหวังของสังคม เน่ืองจากพอแมมีสิทธ์ิเรียกรองใหสถาบันการศึกษา และหนวยงานท่ี

รับผิดชอบในการจัดการศึกษา จัดการศึกษาใหแกลูกอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือใหลูกมีความรูความสามารถ ทักษะ 

เจตคติ และคุณลักษณะตางๆไดเต็มศักยภาพของแตละบุคคล ตอบสนองตอความตองการ ความสนใจ และความถนัดท่ี

แตกตางกัน และที่สำคัญคือ ทุกคนมีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรฐานคุณภาพที่สังคมตองการ เปนการคุมครองผูบริโภค 

ตอไปไมวาพอแม ผูปกครองจะสงลูกเขาเรียน ในสถาบันการศึกษาใด จะมีความมั่นใจไดวาสถาบันการศึกษามีคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาสูงเทาเทียมกัน ไมจำเปนตองวิ่งเตนหรือฝากลูกเขาเรียนในสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียง ระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เปนระบบที่พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาใหทัดเทียมกัน ดังน้ัน 

พอแม ผูปกครองจึงยอมไมได ถาลูกเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาแหงใดแหงหน่ึงแลวไมมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพท่ี

กำหนดไวในระดับตางๆ ดังน้ัน ผูที่รับประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง คือ ผูบริหารสถาบันการศึกษา ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา รวมถึงกระทรวง ตองมีการรับผิดชอบเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษารวมกัน โดยสถานศึกษาจังหวัด

สมุทรสาคร เปนกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จัดตั้งขึ้นเพื่อรวมมือกัน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ทั้งทางดานการบริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนรู การจัดการเรียนรูของครู และงาน

อื่นๆที่เกี ่ยวของ เพื ่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีคุณภาพ ประกอบดวยโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน 11 

โรงเรียน ไดแก โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โรงเรียนกระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ” โรงเรียน

ออมนอยโสภณชนูปถัมภ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรสมุทรสาคร โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย โรงเรียน

วัดธรรมจริยาภิรมย โรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยาคม โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒนราษฎรอุปถัมภ โรงเรียนหลักสองสงเสริม

วิทยา และโรงเรียนกุศลวิทยา มีคุณครูรวมท้ังสิ้น 644 คน ซึ่งทุกโรงเรียนไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่ 3 (ป 2554 – 2558) ในชวงป 2554 – 2556 สำหรับรอบการ

ประเมินที่ 4 (ป 2559 – 2563) ยังไมมีโรงเรียนใดไดรับการประเมิน เนื่องจากมีปญหาทางดานการจัดการประเมินของ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ท่ีไมสามารถประเมินไดตามกำหนด รวมท้ังการประเมินคุณภาพ

ภายในโดยหนวยงานตนสังกัด ก็ยังไมไดรับการประเมินเชนกัน ทำใหโรงเรียนวางเวนจากการประเมินคุณภาพภายนอกเกิน

กวา 5 ป ซึ่งสงผลใหการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในของทุกโรงเรียนไมไดรับการติดตามตรวจสอบเพื่อพัฒนา

อยางตอเน่ือง 

จากปญหาในการจัดการศึกษาใหไดประสิทธิภาพ จึงตองมีการวัดหรือประเมินผลของการเรียนการสอนตลอดจน

ความจำเปนตามกฎกระทรวง ตองมีการประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. 2561 ที่ทุกโรงเรียนตองดำเนินการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในของตนเองอยางตอเน่ือง เพ่ือพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบอยางมีคุณภาพ ผูวิจัยจึงมีความสนใจเก่ียวกับ

การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร วามีการดำเนินการที่เหมาะสม 

เปนระบบ เช่ือถือได และมีประสิทธิผล เปนการตรวจสอบเพ่ือยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของสถาบันการศึกษา และ

ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด ให

สอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันการศึกษาและหนวยงานตนสังกัด ใหไดขอมูลซึ่งชวยสะทอน

ใหเห็นถึงจุดเดน – จุดท่ีควรพัฒนาของสถาบันการศึกษา เง่ือนไขของความสำเร็จ และสาเหตุของปญหาเพ่ือชวยเสนอแนะ

แนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถาบันการศึกษาและหนวยงานตนสังกัดเพ่ือสงเสริมใหสถาบันการศึกษา

มีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%96%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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ของสถาบันการศึกษาตอสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ และเตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกเพียงใดซึ่งจะนำไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จังหวัด

สมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10  

2. เพื ่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที ่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10  

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ในการวิจัยครั ้งนี ้ ผู วิจัยไดกำหนดกรอบแนวคิดเกี ่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 โดยศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2561: 87 – 89) ดังน้ี 

ตัวแปรอิสระ ไดแก ครูในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำแนกตาม 

เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณการทำงาน 

ตัวแปรตาม คือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 

 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จังหวัด

สมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 10 ปการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบไปดวยโรงเรียนจำนวน 11 โรงเรียน มีประชากรท้ังหมดจำนวน 640 คน  

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 10 ปการศึกษา 2563 จำนวน 205 คน โดยการใชตามตารางของ เครจซีและมอรแกน Krejice & Morgan ซึ่งได

กำหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากการสุมอยางงาย 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควานครั้งน้ี แบงเปน 3 ตอนดังน้ี 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณการทำงานของครูในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
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  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ซึ่ง แบงออกเปน 8 ดาน ไดแก 

 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (จำนวน 6 ขอ) 

 2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

(จำนวน 10 ขอ ) 

 3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ (จำนวน 12 ขอ ) 

 4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (จำนวน 7 ขอ ) 

 5. จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (จำนวน 6 ขอ ) 

 6.จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(จำนวน5ขอ ) 

 7.จัดทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน(จำนวน 5 ขอ ) 

 8.จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง (จำนวน 6 ขอ ) 

 เปนแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามมาตรวัดของ ลิเคิรท (Likert 

Rating Scales) ดังน้ี 

  5 หมายถึง มีการดำเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุด  

4 หมายถึง มีการดำเนินงานอยูในระดับมาก 

3 หมายถึง มีการดำเนินงานอยูในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีการดำเนินงานอยูในระดับนอย 

1 หมายถึง มีการดำเนินงานอยูในระดับนอยท่ีสุด  

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะของ แนวทางการ

ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 10  

 

การสรางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเครืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 มีข้ันตอนการสราง ดังน้ี  

 1. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเหน็ตามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท (Likert Rating 

Scales) 

2. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือ

เปนแนวทางในการสรางขอคำถาม  

 3. สรางแบบสอบถามที่ใชในงานวิจัยจากตัวแปรที่ตองการศึกษาตามโครงสรางแบบสอบถามและกรอบเนื้อหา 

นำแบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบและทำการปรบัปรุงแกไขตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาแนะนำแลวนำมา

ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณยิ่งข้ึน  

 4. นำแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาไปใหผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษา

จำนวน 3 คน ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความรูความเขาใจเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณา

ความสมบูรณ ถูกตองและตรวจสอบความเที ่ยงตรงตามเนื ้อหา (Content Validity) แลวนำผลการพิจารณาจาก
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ผูทรงคุณวุฒิไปคำนวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค IOC (Item – Objective Congruence 

Index) ของขอคำถามในแตละขอเพ่ือเลือกขอคำถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.5 – 1.00  

 5. นำแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับครูท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน ไดแก ครู

ในจังหวัดสมุทรสาคร นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความเชื ่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชสูตรการหาคา

สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 

0.97 ซึ่งเปนแบบสอบถามท่ีมีคุณภาพ 

6. เมื่อไดคาความเช่ือมั่นแลวจึงนำแบบสอบถามฉบับจริงไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือขอความอนุเคราะหไปยังผูบริหารของ

โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 11 โรงเรียน เพื่อขอความ

อนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามจากครู 

  2. นำหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เสนอตอผูบริหารโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ท่ีเปนกลุมตัวอยางเพ่ือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม  

 3. ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากครูในจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 

10 ท่ีเปนกลุมตัวอยาง  

 4. นำแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ และนำไปใชวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนำแบบสอบถามที่มีคำตอบสมบูรณทุกขอมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑคาน้ำหนักของคำตอบที่กำหนดไว 

และนำไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดังน้ี  

1. การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี ใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยการแจกแจง

ความถ่ี (Frequency Distribution) และคำนวณคารอยละ (Percentage) และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย  

ตอนท่ี 2 ขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จังหวัด

สมุทรสาครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) นำขอมูลมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต (x� ) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำเสนอในรูปตารางประกอบ

คำบรรยายเกณฑ โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร เกณฑการแปลความหมาย โดยนำคาเฉลี่ยที่ไดไปเทียบกับ

คะแนนท่ีกำหนด (บุญชม ศรีสะอาด และบุญสง นิลแกว (2552: 22-26) 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.51 – 5.00 แสดงวา การดำเนินงานอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.51 – 4.50 แสดงวา การดำเนินงานอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.51 – 3.50 แสดงวา การดำเนินงานอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.51 – 2.50 แสดงวา การดำเนินงานอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 1.50 แสดงวา การดำเนินงานอยูในระดับนอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา จำแนกตามเพศ การศึกษา และประสบการณ  
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ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

  1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามพบวา กลุมตัวอยางท่ีเปนครสูวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มี

การศึกษาระดับปรญิญาตรีจำนวนมากท่ีสุดและสวนใหญมีประสบการณในการทำงานสูงกวา 10 ป  

 2. ผลความคดิเห็นของครูท่ีมตีอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร 

สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 พบวาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากโดยสรุปในแตละดานได ดังน้ี 

2.1 ดานการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวาทุกรายขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาของทานมีการแตงตั้งคณะทำงานและประชุมช้ีแจง

การพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานมีการกำหนดคาเปาหมายความสำเร็จ

ของแตมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ สถานศึกษาของทานไดรับความรวมมือจาก

ผูปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2.2 ดานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบวาโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาของทานมีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ

สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป และสถานศึกษาของทานมีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และความสำเร็จ

ของการพัฒนาไวอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม รองลงมา สถานศึกษาของทานมีการกำหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของ

สถานศึกษา ผูเรียน รับผิดชอบและดำเนินงานตามท่ีกำหนดไวอยางมีประสิทธิผล โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ สถานศึกษา

ของทานมีการกำหนดแหลงวิทยาการภายนอกท่ีใหการสนับสนุนทางวิชาการ  

2.3 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา

ทุกรายขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษานำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา การดำเนินงานประกัน

คุณภาพของสถานศึกษาอยางตอเนื ่อง และสถานศึกษามีการตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานสารสนเทศของ

สถานศึกษาใหสมบูรณ และเปนปจจุบัน รองลงมาคือ สถานศึกษามีการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษารวมกัน

ระหวางครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน โดยขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ สถานศึกษาจัดโครงสรางการ

บริหารงานท่ีเอ้ือตอการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.4 ดานการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกรายขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาของทานมีการจัดทำรายงานผล

การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเมื ่อสิ้นสุดลง รองลงมาคือสถานศึกษาของทานมีการดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมของทุกฝาย โดยขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ สถานศึกษาของ

ทานมีการจัดทำคูมือหรือวางระบบรองรับการบริหารท่ีกำหนดข้ันตอนและวิธีปฏิบัติของผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

2.5 ดานการจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวาทุกรายขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาของทานมีการกำหนดผูรับผิดชอบในการ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานมีการประเมินคุณภาพ

ภายใน การประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ 

สถานศึกษาของทานมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพโดยใชวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลายและเหมาะสม  

2.6 ดานการจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พบวาโดยรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกรายขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สถานศึกษาของทานมีการ

เก็บรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่ตอเนื่องเพื่อใหเห็นแนวโนมการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานมีการ

ติดตามคุณภาพการศึกษา ความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ 
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สถานศึกษาของทานมีการนำผลการติดตามไปปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาหรือแผนปฏิบัติการประจำปใหเหมาะสม

ยิ่งข้ึน  

2.7 ดานการจัดทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกรายขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาของทานมีการแตงตั้ง

คณะทำงานจัดทำรายงานผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา รองลงมาคือ สถานศึกษาของทาน

มีการวางแผนการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปมี โดยขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ สถานศึกษาของทานมีการ

รายงานผลการประเมินตนเองตอหนวยงานตนสังกัด สาธารณชนและหนวยงานท่ี  

2.8 ดานการจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื ่อง พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวาทุกรายขออยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษาของทานรวมมือกับหนวยงานตน

สังกัดในการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานและนำผลมาพัฒนางาน รองลงมาคือ สถานศึกษาของทานมีการจัดระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และ สถานศึกษาของทานมีการสงเสริมสนับสนุนนำผลการ

ประเมินภายในและภายนอกมาใชปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ สถานศึกษา

ของทานมีการสะทอนผลหรือถอดบทเรียนจากผลการดำเนินงานในรอบปท่ีผาน  

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

จังหวัดสมุทรสาคร สรุปไดดังน้ี 

3.1 พบวาเมื่อเปรียบเทียบเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ในภาพรวมและรายดาน จำแนกตาม

เพศ เพศชายและเพศหญิง พบวาโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกดาน โดยครูเพศหญิง มี

ความคิดเห็น อยูในระดับมากกวา 

3.2 พบวาเมื ่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที ่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ในภาพรวมและรายดาน จำแนกตามระดับ

การศึกษา ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี พบวาโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกดาน 

โดยครูมีท่ีปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นอยูในระดับมากเทากัน 

3.3 พบวาเมื ่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที ่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ในภาพรวมและรายดาน จำแนกตามประสบ

การณทำงาน ต่ำกวา 10 ปและมากกวา10 ปขึ้นไป พบวาโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทุกดาน โดยครูท่ีมีประสบการณทำงานมากกวา10 ปข้ึนไป มีความคิดเห็นอยูในระดับมากกวา 

 

อภิปรายผล 

  จากผลการวิจัย ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จังหวัด

สมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ผูวิจัยสามารถนำมาอภิปรายตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

ดังน้ี 

 1. ความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 พบวา มีการดำเนินงานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งน้ี

อาจเปนเพราะมีขอกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ท่ี

กำหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวน

หน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดำเนินการอยางตอเน่ือง โดยตองจัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตน
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สังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนำไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกัน

คุณภาพจากภายนอก และสถานศึกษาตองดำเนินการเพื่อใหเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

2561 ตลอดจนความตองการในการพัฒนาการปฏิบัติงานในสถาน ศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในแตละ

ดาน สอดคลองกับ วาสนา ทวีกาญจน (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปตตานี พบวา การ

ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาจังหวัดปตตานี โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สำหรับขออภิปรายการดำเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ในแต

ละดาน มีดังน้ี 

1.1 ดานการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการดำเนินงานโดยรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก ทั้งนี ้อาจเปนเพราะการกำหนดมาตรฐานการศึกษาตองมีการแตงตั ้งคณะทำงานของสถานศึกษาและตองมีการ

กำหนดคาเปาหมายของแตละมาตรฐานตามบริบทของ แตละสถานศึกษาที่แตกตาง โดยตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน นอกจากน้ันการกำหนดมาตรฐานการศึกษายังมีวัตถุประสงคเฉพาะและ

มีเปาหมายที่สำคัญคือคุณภาพผูเรียนเปนสำคัญและเปนขั ้นตอนแรกของการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาที่บุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในการดำเนินการรวมกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ วิจิตรา เงินบาท (2557: 

บทคัดยอ) ไดศึกษาแนวทางการปฏิบัติท่ีดีในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน จังหวัดราชบุรี ดานการกำหนดมาตรฐานการศึกษาอยูในระดับมาก  

1.2 ดานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา มีการดำเนินงานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี ้อาจเปนเพราะการจัดทำแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาระยะ 3-5 ป จะตองมีการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและความสำเร็จของการพัฒนาไว

อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปซึ่งเปนแผนท่ีบุคลากรทุกคนตองมีสวนรวมในการจัดทำ และเกิดจากความ

รวมมือของบุคลากรทุกฝาย ไมวาจะเปนฝายวิชาการ ฝายกิจการนักเรียน ฝายพัฒนาบุคลากร ฝายงบประมาณ และฝายบริหารท่ัวไป และแผนท่ี

จัดทำข้ึนตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน สอดคลองกับ นิรชา ชัยศิริรัตนดำรง 

(2554: 94) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

พบวา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

1.3 ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีการดำเนินงานโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะอาจจะตองทำการเพื่อรองรับการประเมินและตรวจสอบจากหนวยงานภายนอก หรือเพื่อเตรียมพรอมสำหรับ

การนำเสนอขอมูลเพ่ือเปนสารสนเทศของโรงเรียน สอดคลองกับ รุจิเรข กันทะใจ (2559: 34) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการ

จัดระบบบริหารสารสนเทศการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบานกองแขก อำเภอแมเจม จังหวัดเชียงใหม พบวา 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

1.4 ดานการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการดำเนินงานโดยรวมและราย

ดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการปฏิบัติงานตางๆในโรงเรียนตองมีโครงการรองรับการดำเนินงาน ซึ่งตองไดรับ

การอนุมัติจากผูบริหารโรงเรียนในการใชจายงบประมาณตามโครงการ รวมทั้งการปฏิบัติงานหลักทางดานการจัดการ

เรียนรูและงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเปนสิ่งท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนปฏิบัติเปนปกติอยูแลว 

สอดคลองกับงานวิจัยของ (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ,2545) ไดกลาววาการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาจะประสบความสำเร็จไดตองไดรับความรวมมือกับทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

และหนวยงานท่ีเก่ียวของตองมีการดูแล ติดตาม และกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
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1.5 ดานการการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการดำเนินงานโดยรวมและ รายดานอยูในระดับมาก 

ทั้งนี้อาจเปนเพราะการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในดานตางๆ ไดรับการนิเทศภายในจากฝายบริหาร

โรงเรียนและศึกษานิเทศกหรือผู เชี ่ยวชาญจากหนวยงานตนสังกัดซึ่งทำใหเกิดการปฏิบัติงานที่ถูกตองเหมาะสมเกิด

ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งทำใหครูและบุคลากรทางการศึกษาตองใหความสนใจเพื่อนำไปใชในการ

ปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ พรมการ (2555) พบวา ผูบริหารใหความสำคัญโดยเขามาบริหารจัดการและ

มีสวนรวมทุกข้ันตอน คอยกำกับ ติดตาม ดูแล ชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนการทำงานอยางตอเน่ือง  

1.6 ดานการการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการดำเนินงานโดยรวม

และรายดานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปนเพราะการประเมนิผลและการตรวจสอบโครงการ กิจกรรม หรืองานตามนโยบาย

พิเศษตางๆจากตนสังกัดทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาน ศึกษา เปนงานประจำที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตอง

ปฏิบัติอยางตอเนื่องจนเปนเรื่องปกติ ประกอบกับการที่ครูผูชวยตองพัฒนาอยางเขมกอนแตงตั้งใหดำรงตำแหนงครู และ

บุคลากรทุกคนตองทำขอตกลงในการปฏิบัติงาน เพ่ือเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนวิทยฐานะใหสูงข้ึนตองมีการประเมินเชนกัน 

ซึ่งรายการประเมินคือสิ่งที่ตองดำเนินการอยูในระบบประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับการประเมินคุณภาพภายในตาม

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา จะตองมีการแตงตั้งคณะทำงานจากบุคลากรทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน มีการสราง

เครื ่องมือประเมิน และประเมินผลเพ่ือนำไปจัดทำรายงานประจำปของสถานศึกษาตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ 

นรินทร ปาระมี (2556: บทคัดยอ) ศึกษาปญหาการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดแมฮองสอน พบวา ดานการนำผลการประเมินปรับปรุงงานควร

แตงตั้งคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบ รวบรวมผลมาวิเคราะห สังเคราะห แปรผลภาพรวมทั้งหมดเพื่อนำผลมาใชในการ

ปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือวางแผนการประเมินผลใหมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  

1.7 ดานการจัดทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีการดำเนินงานโดยรวมและราย

ดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดทำรายงานประจำป มีการแตงตั้งคณะทำงานภายในโรงเรียน มีกรอบเวลา

ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และตองนำสงรายงานผลการประเมินตนเองตอหนวยงานตนสังกัด สาธารณชนและหนวยงานท่ี

เก่ียวของ รวมท้ังใชเปนขอมูลในการรับการประเมินจากหนวยงานภายนอก สอดคลองกับมาตรฐานของ สมศ. ท่ีวาดวยการ

บริหารจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา39 ระบุวา 

“ใหกระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการ

บริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงโดย

หลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจดังกลาวใหเปนไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง” 

1.8 ดานการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง มีการดำเนินงานโดยรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก ทั้งนี้อาจเปนเพราะการปฏิบัติงานของโรงเรียนตลอดปการศึกษาหรือตลอดปงบประมาณตองมีการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง ดังน้ันการสะทอนผลหรือการถอดบทเรียนจากการดำเนินงานท่ีผานมาเปนสิ่งท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาตอง

ปฏิบัติ เพื่อนำไปสูการวางแผนการปฏิบัติงานรอบใหมทั้งในระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ธีรพรรณ แจใส(2552) ไดศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุมโรงเรียนเชียงคาน 1 

สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2 ดานพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองอยูในระดับมาก  

 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ในภาพรวมและรายดาน จำแนกตามเพศ เพศชายและเพศ

หญิง พบวาโดยภาพรวม แตกตางกัน โดยครูเพศหญิง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากกวา อาจเปนเพราะการปฏิบัติงาน

ตางๆในโรงเรียนมีความเทาเทียมทางเพศและทุกฝายในโรงเรียนมีการทำงานแบบรวมมือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 

สงผลใหความคิดเห็นตอการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาไมแตกตางกัน สอดคลองกับ มุสลาม เละสัน (2557: 
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บทคัดยอ) ไดทำการศึกษาเรื่อง ผลการเปรียบเทียบระดับการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูลโดยจำแนกตามเพศโดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน 

 เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี ในภาพรวมและรายดาน พบวาโดยภาพรวม 

แตกตางกันทุกดาน โดยครูมีที่ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นอยูในระดับมากเทากัน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ดอเลาะ การี (2556: 115) ไดทำการศึกษาเรื่อง สภาพการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปตตานี พบวา สภาพการ

ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน

จังหวัดปตตานีโดยจำแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบวา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน  

  เมื่อจำแนกตามประสบการณการทำงาน ต่ำกวา 10 ปและมากกวา 10 ปขึ้นไป ในภาพรวมและรายดาน พบวา

แตกตางกันทุกดาน โดยครูท่ีมีประสบการณทำงานมากกวา 10 ปข้ึนไป มีความคิดเห็นอยูในระดับมากกวา อาจเปนเพราะ

ประสบการณในการทำงานของคนแตละรุนแตกตางกัน มุมมองของคนที่มีประสบการณการทำงานที่ยาวนานอาจแตกตาง

จากคนรุนใหมๆ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานเชิงระบบที่ใชเทคโนโลยีเปนเครื ่องมือในการทำงานมากขึ้น สอดคลองกับ

งานวิจัยของ สิริลักษณ กองโส (2556: 103) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง พบวา ผูบริหารและครูผูสอนที่มีประสบการณในการทำงาน

ตางกันมีความคิดเห็นตอการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอางทองแตกตางกัน  

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปประยุกตใช 

1. ดานการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาเพ่ิมเตมิท่ีสอดคลอง

เหมาะสมกับบริบทและความตองการของครู นักเรียน และชุมชน 

2. ดานการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ควรปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามความ

เหมาะสมกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

3. ดานการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ ควรปฏิบัติงานตามแผนในลักษณะยืดหยุนตาม

สถานการณ เพ่ือใหเหมาะสมกับการพัฒนาการจัดการศึกษาในปจจุบัน 

4. ดานการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ควรพัฒนาเครื ่องมือในการ

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  

5. ดานการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ควรมีแบบบันทึกการติดตามผลการ

ดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

6. ดานการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรจัดทำรายงานท่ี

ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา 

7. ดานการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง ควรทบทวนผลการปฏิบัติงานเพ่ือนำมาใชในการพัฒนา

รอบตอไป 

 ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยในคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษารูปแบบการปฏิบัติงานในระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปนการเฉพาะในดานใดดานหนึ่งหรือ

มาตรฐานใดมาตรฐานหน่ึง  

2. ควรศึกษาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอ่ืนๆท่ีมีมาตรฐานและเกณฑท่ีแตกตางไปจากหนวยงานตนสังกัด 
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