
บทที่ 5  

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณในตําแหนงครูวิชาการ และขนาดโรงเรียนที่สังกัด เก็บรวบรวมขอจากครูวิชาการ 

จํานวน 127 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการ

ทํางานและขนาดโรงเรียนที่สังกัด ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 แบงได 6 ดาน 

คือ ดานการเตรียมการ ดานการวางแผน ดานการดําเนินการตามแผน ดานการตรวจสอบและ

ประเมินผล ดานการจัดทํารายงานประจําป และดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน วิเคราะห

ขอมูลทางสถิติพื้นฐานและทดสอบสมมติฐานโดยการใชคอมพิวเตอรประมวลผลดวยโปรแกรม

สําเร็จรูป เพื่อหาคาสถิติตาง ๆ ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คาสถิติทดสอบที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

 

สรุปผล 

 

1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

อายุ 31 - 45 ป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 109 คน ประสบการณในการทํางาน 5 -    

10 ป และปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางข้ึนไป 

2.  ระดับการมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวม และ       

รายดานการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยูในระดับมาก 

โดยดานการเตรียมการมีคาเฉลี่ยสูงสุด และดานการตรวจสอบและประเมินผลมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานสรุปไดดังน้ี  

 2.1 ดานการเตรียมการ พบวาการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดานการ
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เตรียมการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ มีสวนรวมในการประชุมรับทราบ

หลักการ จุดประสงค เปาหมายของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ

หรือคณะทํางานในการประกันคุณภาพการศึกษา และมีสวนรวมในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน 

ขอมูล สารสนเทศซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 2.2 ดานการวางแผน พบวาการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ระดับการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาในดานการวางแผนอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอมีสวนรวมในการจัดทําแผนการ

ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด และขอมีสวนรวมในการนําเปาหมายมา

กําหนดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายพรอมกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 2.3 ดานการดําเนินการตามแผน พบวาการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2        

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ระดับการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในดานการดําเนินการตามแผนอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอ         

มีสวนรวมในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อสนับสนุน การดําเนินงาน เชน เอกสาร สื่อ เทคโนโลยี 

รวบรวมขอมูล สารสนเทศ และอาคารสถานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด และขอมีสวนรวมในการนําโครงการ

กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนไปดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 2.4 ดานการตรวจสอบและประเมินผล พบวาการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี   

เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ระดับการมีสวนรวมของครูในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในดานการตรวจและสอบประเมินผล อยูในระดับมาก

ทุกขอ โดยขอมีสวนรวมในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด และขอมีสวนรวมในการ นิเทศ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  

 2.5 ดานการจัดทํารายงานประจาํป พบวาการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกนั 

คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดาน

การจัดทํารายงานประจําป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอมีสวนรวมในการ

เผยแพรและเสนอหลักฐานขอมูลผลการประเมินตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของและ

สาธารณชน มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีสวนรวมในการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปมคีาเฉลี่ยตํ่าสุด  

 2.6 ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน พบวาการมีสวนรวมของครูในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา          
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สุราษฎรธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ระดับการมีสวนรวมของครู

ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงานอยู

ในระดับมากทุกขอ โดยขอมีสวนรวมดําเนินการตรวจสอบและทบทวนผลการดําเนินงานตามแผน 

พัฒนาคุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด และขอมีสวนรวมในการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

มาจัดทําระบบสารสนเทศมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

3.  ผลเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 2 จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

ประสบการณในการทํางาน และขนาดโรงเรียนที่สังกัด สรุปไดดังน้ี 

 3.1 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามเพศ 

พบวา การมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน          

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามเพศ โดย

ภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวนดานการวางแผน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 3.2 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามอายุ 

พบวา การมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน   

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามอายุ

ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 3.3 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามวุฒิ

การศึกษา พบวา การมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตาม

วุฒิการศึกษาโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 3.4 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตาม

ประสบการณในการทํางาน พบวา การมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ตามความคิดเห็น

ของครูจําแนกตามประสบการณในการทํางานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวนดานการนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงงาน พบวา ครูที่มีประสบการณในตําแหนงครูวิชาการ ตํ่ากวา 5 ป กับ 5 - 10 ป 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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 3.5 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามขนาด

โรงเรียนที่สังกัด พบวา การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ตามความเห็นของครู จําแนกตาม

ขนาดโรงเรียนโดยภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวนดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผล 

 

ผลการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของคร ู

 1.  ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู ทั้ง 6 ดาน 

คือ ดานการเตรียมการ ดานการวางแผน ดานการดําเนินการตามแผน ดานการตรวจสอบและประเมินผล 

ดานการจัดทํารายงานประจําป และดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน พบวาภาพรวมอยูใน

ระดับมาก ทั้งน้ีเพราะวาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร

จัดการที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ืองและเปนการดําเนินการปกติของสถานศึกษาและมีการวางระบบ

การประกันคุณภาพภายในเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ดําเนินงาน นอกจากน้ีสถานศึกษามีการสนับสนุนการทํางานโดยมีการวางแผน การเตรียมการบุคลากร  

มีการกําหนดโครงสรางทุกฝายประกอบไปดวย ผูบริหาร ครู ชุมชน ผูปกครองและการดําเนินงานที่มี

สวนรวมที่แทจริง สอดคลองกับผลการวิจัยของ จีรภา เพชรสงคราม (2554) ไดศึกษาเรื่องการศึกษา

การมีสวนรวมของครูในการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ผลการวิจัยพบวาผลการศึกษาการมีสวนรวมของครูในการพัฒนา 

การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในสังกัดโดยรวม และรายดานอยูในระดับมาก และ 

ชวนพิศ บัวอินทร (2557) ไดศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล

นครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานีโดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน  

  1.1 ดานการเตรียมการ พบวาการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดานการ

เตรียมการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอ มีสวนรวมในการประชุมรับทราบหลักการ 

จุดประสงค เปาหมายของสถานศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการหรือ
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คณะทํางานในการประกันคุณภาพการศึกษา และมีสวนรวมในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน ขอมูล 

สารสนเทศซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด เหตุที่เปนเชนน้ีเพราะการเตรียม

ความพรอมของโรงเรียนดานบุคลากร โดยการพัฒนาครู และผูบริหารเกี่ยวกับความรูความเขาใจ      

ในการประกันคุณภาพภายในโดยการจัดประชุม สัมมนา อบรมใหความรูและพัฒนาทักษะการทํางาน

การเตรียมขอมูลพื้นฐาน และการมอบหมายผูรับผิดชอบและแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน การจัดระบบบริหารและสารสนเทศมีการทําจัดโครงสรางการบริหาร

จัดการที่เอื้อตอการดําเนินงาน ทุกคนมีสวนรวมและมีการประชาสัมพันธกับทุกฝายที่เกี่ยวของ

สอดคลองกับ นาตยา พลับเกลีย้ง (2552) ไดศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับ

การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร และเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากร

ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในคณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรภาพรวมและดานข้ันเตรียมการอยูในระดับมาก เชนเดียวกับ 

ของมนตชัย สุวรรณหงษ (2554) ไดศึกษาสภาพการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในของครูโรงเรียน

บริหารธุรกิจอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน   

ของครูโรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา ผลการวิจัยพบวาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกัน

คุณภาพภายในของครูโรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ทั้ง

ภาพรวมและดานการเตรียมการอยูในระดับมาก 

  1.2 ดานการวางแผน พบวาการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ระดับการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาในดานการวางแผนอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอมีสวนรวมในการจัดทําแผน       

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด และขอมีสวนรวมในการนําเปาหมายมา

กําหนดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายพรอมกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

เหตุที่เปนเชนน้ีเพราะการวางแผนเปนเครื่องมือที่ทําใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดเวลา และทรัพยากรและชวยใหเกิดการประสานสัมพันธภายในองคกร 

ทําใหการปฏิบัติเปนไปดวยความราบรืน่และสามารถตรวจสอบความสําเรจ็ของเปาหมายสอดคลองกบั
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ผลการวิจัยนาตยา พลับเกลี้ยง (2552) ไดศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับ

การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร และเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากร

ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในคณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรภาพรวมและดานข้ันการวางแผนอยูในระดับมาก 

เชนเดียวกับ จีรภา เพชรสงคราม (2554) ไดศึกษา เรื่องการศึกษาการมีสวนรวมของครูในการ

พัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน 

ผลการวิจัยพบวาผลการศึกษาการมีสวนรวมของครูในการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งภาพรวมและดานการวางแผนอยูในระดับมาก 

  1.3 ดานดําเนินการตามแผน พบวาการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2         

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ระดับการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในดานการดําเนินการตามแผนอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอมี 

สวนรวมในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อสนับสนุน การดําเนินงาน เชน เอกสาร สื่อ เทคโนโลยี 

รวบรวมขอมูล สารสนเทศ และอาคารสถานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด และขอมีสวนรวมในการนําโครงการ

กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนไปดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด เหตุที่เปนเชนน้ีเพราะ

การดําเนินการตามแผนงาน ทําใหทราบข้ันตอน วิธีการ และสามารถเตรียมงานลางหนาหรือทราบ

อุปสรรคลวงหนาดวย ดังน้ัน การปฏิบัติงานก็จะเกิดความราบรื่น และเรียบรอย นําไปสูเปาหมาย       

ที่กําหนดไว การ ดําเนินการตามแผน โดยที่ในขณะดําเนินการตองมีการเรียนรูเพิ่มเติมตลอดเวลา 

ผูบริหารมีการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนทํางานมีสวนรวมและมีความสุข จัดสิ่งอํานวย

ความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติ กํากับ ติดตามการทํางานทั้งระดับบุคลากร รายกลุม 

รายหมวด และใหการนิเทศ สอดคลองกับผลการวิจัย นาตยา พลับเกลี้ยง (2552) ไดศึกษาการมีสวน

รวมของบุคลากรในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และเพื่อศึกษาปญหาและ     

แนวทางการพัฒนา การศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวม        

ของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชรภาพรวมและรายดานข้ันดําเนินการตามแผนอยูในระดับมาก เชนเดียวกับ ของจีรภา 
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เพชรสงคราม (2554) ไดศึกษา เรื่องการศึกษาการมีสวนรวมของครูในการพัฒนาการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ผลการวิจัยพบวา        

ผลการศึกษาการมีสวนรวมของครูในการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน        

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งภาพรวมและดานดําเนินการตามแผนอยูในระดับมาก และ ชวนพิศ    

บัวอินทร (2557) ไดศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร 

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

และเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภายในสถานศึกษาโดยจําแนกตามตําแหนง เพศ 

ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน กลุมตัวอยาง จํานวน 118 คน ผลการวิจัยพบวา สภาพ

การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

โดยภาพและดานดําเนินการตามแผนอยูในระดับมาก 

  1.4 ดานการตรวจสอบประเมินผล พบวาการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ระดับการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในดานการตรวจและสอบประเมินผล อยูในระดับมากทุกขอ โดย

ขอมีสวนรวมในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา        

มีคาเฉลี่ยสูงสุด และขอมีสวนรวมในการ นิเทศ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยตํ่าสุด เหตุที่เปนเชนน้ีเพราะ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

เปนข้ันตอนของการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ 

หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เปนการดําเนินงานอยางตอเน่ืองที่มุงเนน

ในเรื่องของผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจําป     

ถือเปนบทบาทหนาที่สําคัญทั้งในระดับสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด ถือเปนการติดตามตรวจสอบ

ความกาวหนาและผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/แผนปฏิบัติการ

ประจําปที่สถานศึกษากําหนดไว รวมถึงระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อนําผล

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาซึ่งเปนขอมลูเชิงประจักษ ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรู กระบวนการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรู การวัด

และประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อนําไปสูมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด

ไว สอดคลองกับผลการวิจัย พรพิมล สุขะวัธนกุล (2553) ไดศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานการประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียนแมพระฟาติมา โรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต 2 

ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน แมพระฟาติมา โรงเรียน

สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต 2 ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 8 ดาน โดย

ภาพรวมและดานการตรวจสอบประเมินผลอยูในระดับมาก เชนเดียวกันกับ มนตชัย สุวรรณหงษ 
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(2554) ไดศึกษาสภาพการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในของครูโรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สํานักบริหารงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับพฤติกรรม         

การปฏิบัติงานและเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในของครูโรงเรียน

บริหารธุรกิจอยุธยา ผลการวิจัยพบวาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน          

ของครูโรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ทั้งภาพรวมและ

ดานการตรวจสอบประเมนิผลอยูในระดับมาก และ ชวนพิศ บัวอินทร (2557) ไดศึกษาการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อศึกษาสภาพ

การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการ

ประกันคุณภายในสถานศึกษาโดยจําแนกตามตําแหนง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ        

การทํางาน กลุมตัวอยาง จํานวน 118 คน ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพและดานการตรวจสอบ

ประเมินผลอยูในระดับมาก 

  1.5 ดานจัดทํารายงานประจําป พบวาการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

ดานการจัดทํารายงานประจําป โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ขอมีสวนรวม 

ในการเผยแพรและเสนอหลักฐานขอมูลผลการประเมินตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ

และสาธารณชน มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีสวนรวมในการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปมีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด เหตุที่เปนเชนน้ีเพราะ การจัดทํารายงาน ประจําป เปนหนาที่ที่สถานศึกษาตองปฏิบัติเพราะ

การทํางานใด ๆ ก็ตามตองมีการรายงานผลและนําผลไปใช จึงจะเปนการทาํงานที่มปีระสิทธิภาพ และ

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ใหสถานศึกษาจัดทํา รายงานประจําป 

เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน และเพื่อรองรับการ

ประกันคุณภาพภายนอกเมื่อจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปเสร็จเรียบรอยแลว 

สถานศึกษาสงรายงานตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนสังกัดที่ทางสถานศึกษาสักกัด สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ พรพิมล สุขะวัธนกุล (2553) ไดศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายใน

ของโรงเรียนแมพระฟาติมา โรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา 

การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแมพระฟาติมาโรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 8 ดาน โดยภาพรวมและรายดาน   

ดานจัดทํารายงานประจําปอยูในระดับมาก เชนเดียวกันกับ จีรภา เพชรสงคราม (2554) ไดศึกษา 

เรื่องการศึกษาการมีสวนรวมของครูในการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
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โรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของครูในการพัฒนา 

การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้งภาพรวมและดาน

จัดทํารายงานประจําปอยูในระดับมาก และชวนพิศ บัวอินทร (2557) ไดศึกษาการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อศึกษาสภาพการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานการประกัน

คุณภายในสถานศึกษาโดยจําแนกตามตําแหนง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน 

กลุมตัวอยาง จํานวน 118 คน ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพและดานจัดทํารายงาน

ประจําป อยูในระดับมาก  

  1.6 ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน พบวาการมีสวนรวมของครูในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา           

สุราษฎรธานี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ระดับการมีสวนรวมของครู

ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน      

อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอมีสวนรวมดําเนินการตรวจสอบและทบทวนผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีคาเฉลี่ยสูงสุด และขอมีสวนรวมในการนําผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษามาจดัทําระบบสารสนเทศมีคาเฉลีย่ตํ่าสุด เหตุที่เปนเชนน้ีเพราะความจําเปนของสถานศึกษา 

ซึ่งมีกระบวนการในการดําเนินการ คือ การตรวจสอบ และการทบทวนผลการดําเนินงานตามแผน 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาการวิเคราะหจุดเดน จุดดอยเพื่อนําผลไปพัฒนาการดําเนินงานใหมี

ประสิทธิภาพ การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาจัดทําระบบสารสนเทศ การปรับปรุงการ

ดําเนินงานของครู และบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ การนําผลการประเมินไปใช    

ในการวางแผนคุณภาพการศึกษา สอดคลองกับ นาตยา พลับเกลี้ยง (2552) ไดศึกษาการมีสวนรวม

ของบุคลากรในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และเพื่อศึกษาปญหาและแนว

ทางการพัฒนา การศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมของบุคลากร        

ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ภาพรวมและรายดานข้ันการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงานอยูในระดับมาก เชนเดียวกันกับ       

มนตชัย สุวรรณหงษ (2554) ไดศึกษาสภาพการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในของครูโรงเรียน

บริหารธุรกิจอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
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ระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบพฤติกรรมการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในของ

ครูโรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา ผลการวิจัยพบวาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ

ภายในของครูโรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ทั้งภาพรวมและ

ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงานอยูในระดับมาก และ ธัญพร กอยชูสกุล (2554) ไดทําการ 

ศึกษาการมีสวนรวมในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค?เพื่อศึกษาความรูทัศนคติและการมีสวนรวม   

ในการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติและการมีสวนรวม  

ในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิจัย

พบวา การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาและศึกษาความสัมพันธระหวางความรู ทัศนคติ

และการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร ดานการนําผล

การประเมินมาปรับปรุงงานอยูในระดับมาก 

 2.  ผลการเปรียบเทียบ การมีสวนรวมของครูในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จําแนก

ตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในตําแหนงครูวิชาการ และขนาดโรงเรียน สรุปไดดังน้ี 

  2.1 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตาม

เพศ พบวา การมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามเพศ          

โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เปนเชนน้ีเพราะ ครูในโรงเรียนที่ไมวาเพศชายหรือเพศหญิงตางตอง

ดําเนินการตามนโยบาย การประกันคุณภาพการศึกษาตามที่กําหนดใหมีการปฏิบัติงาน การดําเนินงาน 

ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพ อีกทั้งมีสวนในการเขารับการประชุม 

อบรมในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับ 

นาตยา พลับเกลี้ยง (2552) ไดศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีเพศตางกัน

ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน เชนเดียวกับ มนตชัย สุวรรณหงษ (2554) ไดศึกษาสภาพการ

ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในของครูโรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชน ผลการวิจัยพบวาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของครูโรงเรียน

บริหารธุรกิจอยุธยา ตามความคิดเห็นของครูที่มีเพศตางกันภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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  2.2 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามอายุ 

พบวา การมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามอายุภาพรวม

และรายดานไมแตกตางกัน เปนเชนน้ีเพราะ ครูในโรงเรียนที่อายุตํ่ากวา 30 ป, 31 - 45 ป และ 46 ป 

ข้ึนไปตางตองดําเนินการตามนโยบาย การประกันคุณภาพการศึกษาตามที่กําหนดใหมีการปฏิบัติงาน 

การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการประกนัคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพ อีกทั้งมีสวนในการเขา

รับการประชุม อบรมในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง ตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไว  

ซึ่งสอดคลองกับ นาตยา พลับเกลี้ยง (2552) ไดศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยพบวา การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาในคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามความคิดเห็นของบุคลากร

ที่มีอายุตางกันภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน เชนเดียวกับ พรพิมล สุขะวัธนกุล (2553) ไดศึกษา

เรื่องการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแมพระฟาติมา โรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑล

กรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน        

แมพระฟาติมาโรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต 2 ตามระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน 8 ดาน ตามความคิดเห็นของครูที่มีอายุตางกันภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

  2.3 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามวุฒิ

การศึกษา พบวา การมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตาม

วุฒิการศึกษาโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน เปนเชนน้ีเพราะครูในโรงเรียนที่จบการศึกษา 

ในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตร ีสวนใหญตางตองดําเนินการตามนโยบาย การประกันคุณภาพ

การศึกษาตามที่กําหนดใหมีการปฏิบัติงาน การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพตาม

ระบบการประกันคุณภาพ อีกทั้งมีสวนในการเขารับการประชุม อบรมในเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ือง ตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไวซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พรพิมล สุขะวัธนกุล 

(2553) ไดศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนแมพระฟาติมา โรงเรียน

สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ

ภายในของโรงเรียนแมพระฟาติมา โรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต 2 ตามระบบ

การประกันคุณภาพภายใน 8 ดาน ตามความคิดเห็น ของครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันภาพรวมและ  

รายดานไมแตกตางกัน เชนเดียวกันกับ จีรภา เพชรสงคราม (2554) ไดศึกษา เรื่องการศึกษาการ           

มีสวนรวมของครูในการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัด
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กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ผลการวิจัยพบวาผลการศึกษาการมีสวนรวมของครูในการพัฒนา 

การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของครู

ที่มีวุฒิการศึกษาตางกันภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

  2.4 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตาม

ประสบการณทํางาน พบวา การมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูจําแนก

ตามประสบการณทํางานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน เปนเชนน้ีเพราะ ครูในโรงเรียนที่มีประสบการณ

ทํางานไมวาตํ่ากวา 5 ป 5-10 ปหรือมากกวา 10 ป ตางตองดําเนินการตามนโยบาย การประกัน

คุณภาพการศึกษาตามที่กําหนดใหมีการปฏิบัติงานตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับ นาตยา 

พลับเกลี้ยง (2552) ไดศึกษาการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในคณะ

ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีประสบการณในการ

ทํางานตางกันภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน เชนเดียวกับ มนตชัย สุวรรณหงษ (2554) ไดศึกษา

สภาพการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในของครูโรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบวาระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของครู

โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา ตามความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณในการทํางานตางกันภาพรวม

และรายดานไมแตกตางกัน  

  2.5 การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามขนาด

โรงเรียนที่สังกัด พบวาการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ตามความเห็นของครู จําแนกตาม

ขนาดโรงเรียนที่สังกัดโดยภาพรวมไมแตกตางกัน เปนเชนเพราะ ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนไมวาจะ

เปนโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดกลางข้ึนไป ตางไดรับนโยบายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

เหมือนกันเพื่อพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียนจึงตระหนักและเห็นความสําคัญในการ

ประกันคุณภาพซึ่งเปนผลสะทอนใหทราบถึงคุณภาพการศึกษา คุณภาพการเรียนการสอนของแตละ

โรงเรียนดวย ตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไว ซึ่งสอดคลองกับ จีรภา เพชรสงคราม (2554) ไดศึกษาเรื่อง

การศึกษาการมีสวนรวมของครูในการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ผลการวิจัยพบวาผลการศึกษาการมีสวนรวมของครูในการ

พัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็น

ของครูที่มีขนาดโรงเรียนที่สังกัดตางกันภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  
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ขอเสนอแนะ 

 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  

 1. ดานการเตรียมการ สถานศึกษาควรเตรียมความพรอมของบุคลากรใหมีความพรอม

เน่ืองจากบุคลากรในสถานศึกษาบางสวนยังไมเขาใจชัดเจนวาการประกันคุณภาพภายในน้ันคืออะไร

จึงทําใหรูสึกวาเปนการเพิ่มภาระงานทําใหเกิดการตอตาน ดังน้ันจึงจําเปนตองสรางความตระหนักถึง

คุณคาของการประกันคุณภาพภายในและการทํางานเปนทีม และพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับ 

การประกันคุณภาพภายในอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. ดานการวางแผนเปนการคิดเตรียมการไวลวงหนา เพื่อทํางานใหสําเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพ สถานศึกษาควรจะตองมีการกําหนดเปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลาและทรัพยากรที่จะตองใช เพื่อใหทํางานบรรลุตามเปาหมายที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาควรมีการจัดทําแผนตาง ๆ คือ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป 

แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 3. ดานการดําเนินการตามแผน การดําเนินการประกันคุณภาพภายในทุกข้ันตอน          

ควรเนนการประสานงานและการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดแก บุคลากรในสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครององคกรตาง ๆ ในชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 4. ดานการตรวจสอบและประเมินผล เปนกลไกสําคัญที่จะกระตุนใหเกิดการพัฒนา

สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกป ดําเนินการอยาง

จริงจัง ตอเน่ือง และเปนระบบ สนับสนุนใหครู ผูปกครอง และผูแทนชุมชนเขามามีสวนรวม 

 5. ดานการจัดทํารายงานประจําป เปนสวนที่ทําใหสถานศึกษามีฐานขอมูลการ

ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในดานจุดเดน จุดที่ตองพัฒนา โอกาส และขอจํากัด 

นําไปใชประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปถัดไป สถานศึกษาควร

ตระหนักถึงความจําเปนในการจัดทํารายงาน และนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนอยางจริงจังจัดทํา

ขอมูลใหเปนปจจุบันและสามารถนํามาใชไดตลอดเวลาซึ่งควรจัดทําขอมูลใหเปนสารสนเทศที่งายตอ

งานนํามาใชงาน 

 6. ดานการนําผลการประเมนิมาปรบัปรุงงาน สถานศึกษาควรใหความสําคัญและนําผล

การประเมินมาปรับปรุงงานในดานที่บกพรองเพื่อนําผลไปใชในการพัฒนางานของตนเองนําไปใชเปน

ขอมูลในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร และใชในการวางแผนรวมทั้งจัดทําเปน

ขอมูลสารสนเทศเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ตอไป  
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาบทบาทและคุณลักษณะของผูบริหารที่เอื้อตอการมีสวนรวมของครูในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 2. ควรศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 3. ควรศึกษาปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 


