
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

โลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันในเรื่องของคุณภาพ โดยเฉพาะความ 

เจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีที่เขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย สิ่งที่จะทําให

มนุษยเราอยูรอดไดในสังคมปจจุบัน มีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองพัฒนาคุณภาพของมนุษยในทุก ๆ 

ระดับ โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องการศึกษาซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการดําเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน

ตลอดจนประชาชนใหมีความรูความสามารถและทักษะในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดาน ดังน้ันการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามนุษยใหมีคุณภาพ     

จึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางย่ิง และตองเปนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อทําใหศักยภาพที่มี

อยูในตัวของมนุษยไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่ ทําใหเปนคนที่รูจักคิด วิเคราะห รูจักการแกปญหา    

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน

อยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รูจักพึ่งตนเองและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข

(ชวนพิศ บัวอินทร, 2557 : 1)  

การศึกษาคือรากแกวของสังคม เพราะไมวาจะเปนดานใดของชาติ สังคม หรือประชาชน 

ความย่ังยืน ความสําเร็จ ความรุงเรืองทุก ๆ ดานจะมาจากพื้นฐานการศึกษาทั้งสิ้น ดังน้ันการศึกษา 

จึงเปนทุกสิ่งทุกอยางในการที่จะสรางประชาชนใหอยูดี กินดี มีสุข สรางสังคมใหเจริญข้ึน มีสังคม         

ที่เปนธรรมาธิปไตยมากข้ึน ยุคสังคมแหงการเรียนรู ทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกันในดานการศึกษา ซึ่งถือวา

เปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนระบบทางความคิด การพัฒนาศักยภาพของมนุษย เพื่อมิใหถูกเอารัด

เอาเปรียบหรือมีทัศนคติที่ไมดีตอสังคมและสภาพแวดลอม รัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยจะใหความสําคัญ

ตอการพัฒนาระบบการศึกษาของไทยอยางตอเน่ือง โดยมีนโยบายที่มีพื้นฐานมาจากการศึกษาสภาพ

ปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งเหตุการณสําคัญตาง ๆ ที่เกิดข้ึน รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดานสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา มาตรา 49 บัญญัติวา         

รัฐตองใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป รัฐตองจัดการศึกษาใหอยางทั่วถึง

และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก 

ตองไดรับสิทธิและการสนับสนุน เพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น การจัดการศึกษาอบรม

ขององคกรวิชาชีพหรือเอกชนการศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรูดวยตนเองและการเรียนรู

ตลอดชีวิต ตองไดรับความคุมครองและสงเสริมที่เหมาะสม (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2550) 
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การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ไดเห็นชอบขอเสนอการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยสาระสําคัญได

กําหนดวิสัยทัศนวาคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพและมีเปาหมายการศึกษาวาภายในป 

2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูอยางเปนระบบโดยเนนประเด็นหลักสามประการ คือ ดาน

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู เพื่อพัฒนา

ผูเรียน สถานศึกษาแหลงเรียนรู สภาพแวดลอม หลักสูตรและเน้ือหา พัฒนาวิชาชีพครูใหเปนวิชาชีพ 

ที่มีคุณคา สามารถดึงดูดคนเกงดีและมีใจรักมาเปนครูคณาจารยไดอยางย่ังยืน ภายใตระบบบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ ดานการเพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อให

ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต และสงเสริม

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาโดยเพิ่มบทบาทของผูที่อยู

ภายนอกระบบการศึกษาดวยกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู

อยางเปนระบบโดย พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม ที่มีนิสัยใฝเรียนรู สามารถเรียนรูดวยตนเองและ

แสวงหาความรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพครูยุคใหมที่ทําหนาที่เปนผูเอื้ออํานวยใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู พัฒนาอาชีพครูใหเปนวิชาชีพที่มีคุณคา สามารถดึงดูดคนเกง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครู

มาเปนครู พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหม เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ

ใหสามารถเปนแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพและพัฒนาแหลงเรียนรูอื่น ๆ สําหรับการศึกษาและเรียนรู            

ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย และพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการใหม ที่มุงเนนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาและองคกรปกครอง           

สวนทองถ่ิน รวมทั้งการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสวน มีระบบ                

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 

จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาดังกลาว สถานศึกษาหลายแหงไดใหความสําคัญและยึดถือ

นโยบายของรฐัในดานการพฒันาคุณภาพสถานศึกษากนัอยางจริงจัง เพื่อสรางความอุนใจใหกับผูปกครอง

ในการสงบุตรหลานเขามาเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพและมีทิศทางในการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

อยางไรก็ตาม คุณภาพการจัดการศึกษาของไทยยังถูกวิพากษวิจารณผลอยางตอเน่ือง ทั้งดานมาตรฐาน

การจัดการศึกษา ดานคุณภาพครูและมาตรฐานคุณภาพผูเรียนที่ยังมีผลการประเมินคุณภาพตํ่ากวาเกณฑ 

ซึ่งแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว คือการมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหาร

จัดการคุณภาพการศึกษาจะประสบความสําเร็จไดน้ันจะตองมีการดําเนินการอยางเปนระบบ ไดแก 

การกําหนดหนาที่ ขอบขาย บทบาทและคูมือ เปนแนวทางการดําเนินงานและรวมพัฒนาการศึกษา 

ปรับรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาใหเหมาะสมกับชุมชนและทองถ่ิน พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา  

ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบและตอเน่ืองปรบับทบาทและกระบวนการทํางานโดยยึด

หลักการมีสวนรวม กระจายอํานาจสูชุมชนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจดัการศึกษารวมคิดรวมทาํ
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และรวมตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

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

การศึกษา มาตรา 47 - 51 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบดวยระบบการประกันภายในและระบบการประกันภายนอก   

ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือวา

การประกนัคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพ

ภายนอกและใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับ

สถานศึกษา เพื่อรับการประเมิน และใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัด 

ทําขอเสนอแนะตอหนวยงานตนสังกัดเพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด   

ซึ่งระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลหรือไมข้ึนอยูกับการพัฒนาความรู

ความเขาใจและความสามารถในการนําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพของบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงคณะกรรมการสถานศึกษาตองมีความรูความเขาใจ

ในการปฏิบัติเอาใจใสตอการบริหารงาน ดานการประเมินผลภายใน การกํากับติดตาม จึงจะทําให 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ ในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน  

ของสถานศึกษายังเปนที่กังวล เกิดความสับสนและไมเขาใจในหลักการปฏิบัติ จากรายงานผลการวิจัย

ของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)พบวา สถานศึกษา

ยังไมเห็นความสําคัญตอการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูบริหาร ครูและผูเกี่ยวของยังขาด

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการประกนัคุณภาพภายใน การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน

จึงขาดประสิทธิภาพสงผลใหการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไมบรรลุเปาหมาย (สํานักเลขาธิการสภา

การศึกษา, 2553) 

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เปนกลไกสําคัญที่สามารถขับเคลื่อน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเน่ือง การประกันคุณภาพมีหลักการสําคัญ คือ   

การกระจายอํานาจ การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการทํางาน และการแสดงความรับผิดชอบที่สามารถ

ตรวจสอบได ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกอบดวยกระบวนการดําเนินงาน      

ที่สัมพันธกัน 3 สวน คือ 1) การประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งดําเนินการไดโดยสถานศึกษาเองหรือ     

การประเมินโดยหนวยงานตนสังกัด 2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาตองมีการ

ติดตามตรวจสอบความกาวหนาในการดําเนินโครงการกจิกรรมงานเปนระยะ มีผูรับผิดชอบการดําเนินงาน

เพื่อการรวบรวมสารสนเทศ และผลการติดตามตรวจสอบมาใชปรับปรุงงานอยางตอเน่ืองนอกจากจะ

แสดงวาสถานศึกษาทํางานอยางเปนระบบแลวยังเปนการเตรียมตัวใหพรอมรับการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัด อยางนอย 1 ครั้ง ภายใน 3 ปและการประเมินคุณภาพ
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ภายนอกอีกดวย และ 3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนการดําเนินกิจกรรมใด ๆ เพื่อใหเกิดการ

ยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน โดยมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเปนเปาหมาย ในการกําหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ตองสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สถานศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงเหมาะกับสภาพของชุมชนได มาตรฐานจะเปน

กรอบควบคุมการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว (สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2554) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 เปนหนวยงานทางการศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบ ควบคุม กํากับ 

ดูแล สงเสริมและสนับสนุนและรวมบริหารจดัการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใหเปนไป

ตามหลักธรรมมาภิบาล มีสวนรวมและการมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับการศึกษา        

ข้ันพื้นฐาน ในเขตทองที่ 8 อําเภอ ไดแก อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอไชยา อําเภอทาฉาง อําเภอทาชนะ 

อําเภอบานตาขุน อําเภอพนม อําเภอพุนพิน และอําเภอวิภาวดี มีสถานศึกษาในสังกัดจํานวน 191 โรง 

และมีสถานศึกษาเอกชนที่ต้ังอยูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จํานวน 22 โรง 

กลุมเครือขายพัฒนาการศึกษา จํานวน 19 เครือขาย และรวมภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล ไดแก 

ภารกิจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 นโยบาย

ปฏิรูปการศึกษา การประกันโอกาสทางการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินมาตรฐาน

ตามมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเตรียมการเพื่อสรางความเขาใจ

และรองรับการประเมินจากองคกรภายนอก โดยการวิเคราะหรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของโรงเรียนทุกโรง เพื่อทราบจดุเดน จุดดอยที่ตองพัฒนา จัดประชุมสัมมนาผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด

ทุกโรงเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหเขมแข็งดวยระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยใช

เครือขายสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและเขตปฏิบัติการเปนฐานในการพัฒนา นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผล ผลจากการดําเนินงานปรากฏวา โรงเรียนทุกโรงเรยีนมีการประเมนิคุณภาพการศึกษา

ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมีผลการประเมินระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ

ระดับเย่ียม จํานวน 81 โรง คิดเปนรอยละ 41.97 ระดับดีมาก จํานวน 87 โรง คิดเปนรอยละ 45.08 

ระดับดี จํานวน 22 โรง คิดเปนรอยละ 11.40 ระดับพอใช จํานวน 1 โรง คิดเปนรอยละ 0.5 ไมมีระดับ

ปรับปรุง (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2, 2557) ซึ่งแสดงใหเห็นไดวา

ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2 น้ันมีคุณภาพยังไมเปนที่นาพอใจเปนการแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในในระดับโรงเรียนยังมีการดําเนินการไมเปนระบบและมีคุณภาพที่ยังตองไดรับการปฏิบัติ

และพัฒนาใหดีข้ึน 

การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตองมุงเนนการมีสวนรวมและการรวมคิด 

รวมทําของผูบริหาร ครู และบุคลากร โดยเฉพาะอยางย่ิงครูเปนกลไกขับเคลื่อนทีส่ําคัญ ทั้งที่เพื่อสราง
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ความรูสึกเปนเจาของ ความรับผิดชอบและความผูพันที่จะมุมมั่นรวมมือรวมใจการพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ ซึ่งไดสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 8 (2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา มาตรา 9 (6)การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น 

มาตรา 24 (6) การจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความรวมมือกับบิดา

มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ มาตรา 57     

ใหหนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยนํา

ประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถ่ินของบุคคลดังกลาวมาใช เพื่อใหเกิด

ประโยชนทางการศึกษา และยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และมาตรา 58 

(2) ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน 

องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา 

และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2549 : 11 - 46)  

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาสถานศึกษาทุกแหงจะดําเนินการพัฒนาคุณภาพของตนเอง    

โดยใหมีการบริหารจัดการปฏิบัติงานทีเนนคุณภาพ ซึ่งตองมีระบบการประคุณภาพภายในสถานศึกษา

โดยมีระบบการประเมินผลภายในผสมผสานอยูในกระบวนการบริหารและการจัดการเรียนการสอน

ตามปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเน่ืองตลอดเวลาเปนการสรางความ

มั่นใจไดวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด จากน้ัน 

จึงทํารายงานผลใหผูที่เกี่ยวของรับทราบและตองไดรับการประเมินภายนอกเพื่อบงช้ีจุดแข็ง จุดที่ควร

พัฒนาเพื่อใหสถานศึกษามีคุณภาพตอไป ซึ่งผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของเรื่องดังกลาวจึงได

ทําการศึกษาวิจัย เรื่องการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยจําแนกตามเพศ 

อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน และขนาดโรงเรียนที่สังกัด  
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ความสําคัญของการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจะเปนแนวทางและขอมูลแกผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน นักวิชาการ 

ศึกษานิเทศก และผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา สําหรับใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุง สงเสริม

ดําเนินการเกี่ยวกับการประคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งจะสงผลถึงคุณภาพของนักเรียน

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 และผล

การศึกษาครั้งน้ี ผูเกี่ยวของสามารถนําไปประยุกตใชในสถานศึกษาสังกัดหนวยงานอื่น ๆ ไดอีกดวย 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 2 จํานวน 191 คน ถือวาโรงเรียน1 โรงเรียนใชครู 1 คน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครัง้น้ี ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2 โดยถือวาโรงเรียน 1 โรงเรียนใชครู 1 คน กําหนดขนาด

กลุมตัวอยางโดยการใชตารางเครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 อางถึงใน บุญใจ         

ศรีสิตยนรากูร, 2550 : 562) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 127 คน และดําเนินการสุมอยางงาย (Sample 

Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลากแบงตามสัดสวนของขนาดโรงเรียนที่สังกัด 

2.  ตัวแปรที่ศึกษา  

 2.1  ตัวแปรตน สภาพทั่วไป ประกอบดวย 

  2.1.1 เพศ ไดแก เพศชาย เพศหญิง  

  2.1.2 อายุ ไดแก ตํ่ากวา 30 ป 31 - 45 ป และ 46 ปข้ึนไป 

  2.1.3 วุฒิการศึกษา ไดแก ปริญญาตรี และสูงกวาปรญิญาตรี  

  2.1.4 ประสบการณทํางาน ไดแก ประสบการณตํ่ากวา 5 ป 5 -10 ป และ 

มากกวา 10 ปข้ึนไป 

  2.1.5 ขนาดโรงเรียนที่สังกัด ไดแก ขนาดเล็ก (มีนักเรียนตํ่ากวา 120 คน) และ

ขนาดกลางข้ึนไป (มีนักเรียนต้ังแต 121 คนข้ึนไป)  

 2.2  ตัวแปรตาม ไดแก การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายในของครูในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2  

3.  เน้ือหา  

 การมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ประกอบดวย 
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 3.1 การเตรียมการ 

 3.2 การวางแผน  

 3.3 การดําเนินการตามแผน 

 3.4 การตรวจสอบ และประเมินผล 

 3.5 การจัดทํารายงานประจําป 

 3.6 การนําผลการประเมินมาปรับปรงุงาน 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ในการศึกษาวิจัยระดับการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผูวิจัยได

สังเคราะหตัวแปรตามแนวคิดของ นาตยา พลับเกลี้ยง (2552) แจมนภา สะใบบาง (2552) พรพิมล 

สุขะวัธนกุล (2553) จิรภา เพชรสงคราม (2554) อัญชลี อินทกาโมทย (2554) สถาพร ถาวรอธิวาสน 

(2554) ธัญพร กอยชูสกุล (2554) ประภาศ ปานเจี้ยง (2555) กนิษฐา สนเผือก (2556) ชวนพิศ    

บัวอินทร (2557) ซึ่งไดจัดข้ันตอนในการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในเปน 6 ดาน 

แสดงไดดังภาพที่ 1.1  

 

 ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 

ครูที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางานและขนาดโรงเรียนที่สังกัดแตกตางกัน  

มีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไมแตกตางกัน  

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. วุฒิการศึกษา 

4. ประสบการณทํางาน 

5. ขนาดโรงเรียน 

การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. การเตรียมการ  

2. การวางแผน  

3. การดําเนินการตามแผน 

4. การตรวจสอบ และประเมินผล 

5. การจัดทํารายงานประจําป 

6. การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน 
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นิยามศัพทเฉพาะ  

 

ในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ แลวนํามาสรุปรวมออกมา

เปนนิยามศัพท ดังตอไปน้ี 

 1.  การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลัก

อยางเปนระบบตามแบบแผนที่กําหนดไว โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ          

การประเมินคุณภาพจนทําใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีช้ีวัดระบบและ

กระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา 

 2.  การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การตรวจสอบ การควบคุม การติดตาม 

ประเมินผลคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถาบัน 

การศึกษาน้ันทั้งหมด หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มหีนาที่กาํกับดูแลสถาบันการศึกษาน้ัน ผลจากการ

ตรวจสอบคุณภาพภายใน คือ มีการวางระบบงานทีม่ีระบบและกลไกที่ชัดเจน มีการดําเนินงานรวมทั้ง

มีการพัฒนาฐานขอมูลในดานตาง ๆ  

 3. การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการใหครูเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงาน

พัฒนา รวมคิด ตัดสินใจ แกไขปญหาดวยตนเอง เนนการมีสวนรวมเกี่ยวของอยางแข็งขันของบุคคล 

แกไขปญหารวมกับการใชวิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ ปฏิบัติงานขององคการและ

บุคคลที่เกี่ยวของ 

 4.  การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการการมีสวนรวม

ของครูในจัดการและการดําเนินกิจกรรม ตามปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

อยางตอเน่ือง ซึ่งจะเปนการสรางความมั่นใจใหกับผูรับบริการทางการศึกษา วาการดําเนินการจัด

การศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และทําใหผูเรียนมีคุณภาพหรือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

ตามมาตรฐานการศึกษา ที่กําหนด ซึ่งในการวิจยัครั้งน้ีไดกําหนดไว 6 ดานตอน ประกอบดวย 

  4.1 การเตรียมการ หมายถึง กระบวนการใหครูเขามามีสวนรวมในการเตรียมความ

พรอมของครูในโรงเรียนลวงหนา ซึ่งเปนการจัดหา จัดทําสิ่งตาง ๆ ใหเรียบรอย กอนที่จะดําเนินการ

ในเรื่องอื่น ๆ เชนเอกสาร หลักฐาน ตาง ๆ ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐาน เกี่ยวกันตัวนักเรียน และเตรียมตัว 

ในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่จะไดรับมอบหมายในการประกันคุณภาพของโรงเรียน 

  4.2 การวางแผน หมายถึง กระบวนการใหครูไดมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผน

อยางเปนระบบบนพื้นฐานขอมูลของโรงเรียนที่ประกอบดวย เปาหมาย ยุทธศาสตร และแนวปฏิบัติ  

ที่ชัดเจน สมบูรณ ครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรม เชนรวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวม

ดําเนินการ วิเคราะหขอมูล กําหนดจัดลําดับความสําคัญ กําหนดเปาหมาย โครงการตาง ๆ เปนตนอีก

ทั้งทั้งมีสวนรวมการกําหนดวิธีการดําเนินงาน 



 9

  4.3 การดําเนินการตามแผน หมายถึง กระบวนการใหครูเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินงานตามที่ไดกําหนดไวในแผนการปฏิบัติงานเพื่อใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการปฏิบัติ

ตามแผนจะเปนการลงมือปฏิบติัตามโครงการมีการมอบหมายงาน การจัดสรรทรัพยากร การประสานงาน 

การควบคุม การปฏิบัติงานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายโดยที่กําหนด หรือกลาวไดวา 

การดําเนินการทุกอยางเพื่อใหนโยบาย บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวการนําแผนไปสูการปฏิบัติเปน

การนําโครงการ/กิจกรรม ที่ไดกําหนดไวในแผน ไปดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย โดยตองกําหนด

องคกรหรือบุคคลที่รับผิดชอบ และวิธีการดําเนินการชัดเจน  

  4.4 การตรวจสอบ และประเมินผล หมายถึง กระบวนการใหครูเขามามีสวนรวม       

ในกระบวนการรวบรวมขอมูลและผลการดําเนินงานของโรงเรียน เพื่อนําไปเปนขอมูลประกอบการ

ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนอยางตอเน่ือง โดยความรวมมือของครู  

ในโรงเรียน แลวนําขอมูลที่ผานการตรวจสอบน้ีมาพิจารณาเปรียบเทียบวาเปนไปตามเปาหมาย        

ที่กําหนดใชหรือไมเพียงใด และหาสาเหตุตลอดจนแนวทางแกไข ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใหเกิดความ

มั่นใจในคุณภาพ และประสิทธิภาพของโรงเรียน 

  4.5 การจัดทํารายงานประจําป หมายถึง กระบวนการใหครูเขามามีสวนรวมในการ

รวบรวมผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในแตละปการศึกษาวาบรรลุความสําเร็จตรง

ตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนาโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและสามารถ

เทียบเคียงกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ 

และใชในการประเมินคุณภาพภายนอก ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

  4.6 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน หมายถึง กระบวนการใหครูเขามา          

มีสวนรวมในการดําเนินงานเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของโรงเรยีนวิเคราะหจุดเดน จุดดอย และ

นําผลการประเมินมาจัดระบบสารสนเทศ โดยครูภายในโรงเรียน หรือผูเกี่ยวของอยางตอเน่ืองตาม

เปาหมายที่กําหนด หรือมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อนําผลไปใชในการพัฒนาการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ 

 5.  ประสบการณทํางาน หมายถึง ระยะเวลาที่ครูผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณ 

ในการทํางานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 6.  ขนาดโรงเรียนท่ีสังกัด หมายถึง ขนาดโรงเรียนที่ครูปฏิบัติงานอยูโดยใชนักเรียน 

เปนเกณฑในการกําหนดขนาดโรงเรียน ไดแก ขนาดเล็ก (มีนักเรียนตํ่ากวา 120 คน) และขนาดกลาง

ข้ึนไป (มีนักเรียนต้ังแต 121 คนข้ึนไป) 

 7.  ครู หมายถึง บุคลากรที่ไดรับการบรรจุเขารับราชการและปฏิบัติงานในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 


