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The objectives of this independent study were : to study and compare the 

level of participation of teachers in the Internal of quality assurance in basic schools 

under Suratthani Primary Educational Service Area Office 2. The research samples 

were 127 teachers from simple random sampling. The instrument was questionnaire 

with reliability at 0.95. Data was analyzed by mean, standard deviation, t-test and 

One-way ANOVA 

The results showed that the participation of teachers in the Internal quality 

assurance in basic schools under Suratthani Primary Educational Service Area Office 2 

were at high level in overall and individual aspect ranked from high to low 

respectively: the preparation for internal quality assurance, the reporting of self- 

assurance, the planning for Internal quality assurance, the plan implementation, the 

improvement according to the evaluation and the operational audit. The comparison 

of level in participation of teachers classified by gender, age, background education, 

work experience and school size, showed no different.  
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The objectives of this independent study were : to study and compare the 

level of participation of teachers in the Internal of quality assurance in basic schools 

under Suratthani Primary Educational Service Area Office 2. The research samples 

were 127 teachers from simple random sampling. The instrument was questionnaire 

with reliability at 0.95. Data was analyzed by mean, standard deviation, t-test and 

One-way ANOVA 

The results showed that the participation of teachers in the Internal quality 

assurance in basic schools under Suratthani Primary Educational Service Area Office 2 

were at high level in overall and individual aspect ranked from high to low 

respectively: the preparation for internal quality assurance, the reporting of self- 

assurance, the planning for Internal quality assurance, the plan implementation, the 

improvement according to the evaluation and the operational audit. The comparison 

of level in participation of teachers classified by gender, age, background education, 

work experience and school size, showed no different.  
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The objectives of this independent study were : to study and compare the 

level of participation of teachers in the Internal of quality assurance in basic schools 

under Suratthani Primary Educational Service Area Office 2. The research samples 

were 127 teachers from simple random sampling. The instrument was questionnaire 

with reliability at 0.95. Data was analyzed by mean, standard deviation, t-test and 

One-way ANOVA 

The results showed that the participation of teachers in the Internal quality 

assurance in basic schools under Suratthani Primary Educational Service Area Office 2 

were at high level in overall and individual aspect ranked from high to low 

respectively: the preparation for internal quality assurance, the reporting of self- 

assurance, the planning for Internal quality assurance, the plan implementation, the 

improvement according to the evaluation and the operational audit. The comparison 

of level in participation of teachers classified by gender, age, background education, 

work experience and school size, showed no different.  
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The objectives of this independent study were : to study and compare the 

level of participation of teachers in the Internal of quality assurance in basic schools 

under Suratthani Primary Educational Service Area Office 2. The research samples 

were 127 teachers from simple random sampling. The instrument was questionnaire 

with reliability at 0.95. Data was analyzed by mean, standard deviation, t-test and 

One-way ANOVA 

The results showed that the participation of teachers in the Internal quality 

assurance in basic schools under Suratthani Primary Educational Service Area Office 2 

were at high level in overall and individual aspect ranked from high to low 

respectively: the preparation for internal quality assurance, the reporting of self- 

assurance, the planning for Internal quality assurance, the plan implementation, the 

improvement according to the evaluation and the operational audit. The comparison 

of level in participation of teachers classified by gender, age, background education, 

work experience and school size, showed no different.  

 

 

 



กิตตกิรรมประกาศ 

 

การคนควาอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดีไดน้ันเน่ืองจากไดรับความอนุเคราะหแนะนํา

ชวยเหลือช้ีแนะอยางดีจาก อาจารย ดร.โสภณ เพ็ชรพวง ประธานกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 

และอาจารย ดร.สถาพร  สังขขาวสุทธิรักษ กรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ในการจัดทํา             

การคนควาอิสระทุก ข้ันตอนผูทําการคนควาอิสระขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

ผูทําการคนควาอิสระขอขอบพระคุณอาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีทุกทาน   

ที่ไดประสิทธ์ิประสาทความรู ขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญทุกทานที่กรุณาสละเวลาตรวจสอบเครื่องมือ

ที่ใชในการวิจัยฉบับน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ครอบครัว ขอขอบคุณเพื่อนรวมงาน ตลอดจนเพื่อน ๆ 

ในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ที่เปนผูสนับสนุนและใหกําลังใจ ชวยเหลือในการทําการคนควาอิสระ

ฉบับน้ี 

คุณประโยชนของงานการคนควาอิสระฉบับน้ี ผูทําการคนควาอิสระขอมอบแด บิดา 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ

มากเรียงตามลําดับดังน้ี ดานการเตรียมการ ดานการจัดทํารายงานประจําป ดานการวางแผน           

ดานการดําเนินการตามแผน ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุง และดานการตรวจสอบและ

ประเมินผล ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจําแนก

ตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และขนาดโรงเรียนที่สังกัด พบวาไมแตกตางกัน 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Independent Study Title  Participation of Teachers in The Internal Quality Assurance 

in Basic Schools Under Suratthani Primary Educational 

Service Area Office 2 

Student’s Name  Mr. Cherdpong Ratchasombat 

Degree Sought  Master of Education 

Major  Educational Administration 

Academic Year 2015 

Independent Study Advisors 

 1.   Dr. Sopon Pechrpuang Chairperson 

 2.   Dr. Sathaporn Sangkaosuttrak Committee  

 

 

The objectives of this independent study were : to study and compare the 

level of participation of teachers in the Internal of quality assurance in basic schools 

under Suratthani Primary Educational Service Area Office 2. The research samples 

were 127 teachers from simple random sampling. The instrument was questionnaire 

with reliability at 0.95. Data was analyzed by mean, standard deviation, t-test and 

One-way ANOVA 

The results showed that the participation of teachers in the Internal quality 

assurance in basic schools under Suratthani Primary Educational Service Area Office 2 

were at high level in overall and individual aspect ranked from high to low 

respectively: the preparation for internal quality assurance, the reporting of self- 

assurance, the planning for Internal quality assurance, the plan implementation, the 

improvement according to the evaluation and the operational audit. The comparison 

of level in participation of teachers classified by gender, age, background education, 

work experience and school size, showed no different.  
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The objectives of this independent study were : to study and compare the 

level of participation of teachers in the Internal of quality assurance in basic schools 

under Suratthani Primary Educational Service Area Office 2. The research samples 

were 127 teachers from simple random sampling. The instrument was questionnaire 

with reliability at 0.95. Data was analyzed by mean, standard deviation, t-test and 

One-way ANOVA 

The results showed that the participation of teachers in the Internal quality 

assurance in basic schools under Suratthani Primary Educational Service Area Office 2 

were at high level in overall and individual aspect ranked from high to low 

respectively: the preparation for internal quality assurance, the reporting of self- 

assurance, the planning for Internal quality assurance, the plan implementation, the 

improvement according to the evaluation and the operational audit. The comparison 

of level in participation of teachers classified by gender, age, background education, 

work experience and school size, showed no different.  
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The objectives of this independent study were : to study and compare the 

level of participation of teachers in the Internal of quality assurance in basic schools 

under Suratthani Primary Educational Service Area Office 2. The research samples 

were 127 teachers from simple random sampling. The instrument was questionnaire 

with reliability at 0.95. Data was analyzed by mean, standard deviation, t-test and 

One-way ANOVA 

The results showed that the participation of teachers in the Internal quality 

assurance in basic schools under Suratthani Primary Educational Service Area Office 2 

were at high level in overall and individual aspect ranked from high to low 

respectively: the preparation for internal quality assurance, the reporting of self- 

assurance, the planning for Internal quality assurance, the plan implementation, the 

improvement according to the evaluation and the operational audit. The comparison 

of level in participation of teachers classified by gender, age, background education, 

work experience and school size, showed no different.  
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