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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาระดับการธีส่วนร่วธของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน การดาเนินการประกันคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว ๒) เพื่ อศึ กษาระดั บ ควาธรู้ค วาธเข้า ใจทัศ นคติภ าวะผู้ น าด้ านการประกัน คุณ ภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ๓) เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลที่
ส่งผลต่อการธีส่ ว นร่ ว ธของครู และบุคลากรทางการศึกษาในการดาเนินการประกันคุณภาพของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และ ๔) เพื่อวิเคราะห์ควาธสัธพันม์ควาธรู้ควาธ
เข้าใจทัศนคติภาวะผู้นาด้านการประกันคุณภาพกับการธีส่วนร่วธของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการดาเนินการประกันคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยธี
ระเบียบวิมีวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงปริธาณ ใช้วิมีการศึกษาเชิงสารวจ รวบรวธข้อธูลจากแบบสอบถาธ
กลุ่ธตัวอย่าง คือ บุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สระแก้ว 274 คน มีสถิติใน
การวิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ทดสอบความแตกต่างใช้สถิติแบบ T – test,F – Test ทดสอบค่าเฉลี่ย
รายคู่วิธี Least Significant Difference (LSD) ทดสอบความสัมพันธ์ใช้สถิติ Pearson's
Correlation Coefficient ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 50 . ประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ
ผลการวิจัยพบว่า การทดสอบสธธติฐานงานวิจัยปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับ การศึกษา ประสบการณ์ทางาน ตาแหน่งงานธีผลต่อการธีส่ วนร่วธในการดาเนินการ
๑
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ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน ผล
การทดสอบควาธสัธพันม์พบว่าควาธรู้ควาธเข้าใจ ทัศนคติ และภาวะผู้นาต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาธีควาธสัธพันม์ต่อการธีส่วนร่วธในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยพบว่า ควาธรู้ควาธเข้าใจและทัศนคติต่อการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาธี ค วาธสั ธ พั น ม์ เ ชิ ง บวกต่ อ การธี ส่ ว นร่ ว ธในการด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาด้านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาธีควาธสัธพันม์สูงสุด และภาวะผู้นาต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาธีควาธสัธพันม์เชิงบวกต่อการธีส่วนร่วธในการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยด้านการพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาธีควาธสัธพันม์สูงสุด
คาสาคัญ : การประกันคุณภาพการศึกษา, การธีส่วนร่วธ

Abstract
The objectives of this research were: 1) to study the level of participation
of teachers and staff the implementation of quality assurance for the School in the
Sakaeo Provincial Administration Organization 2) to study the level of knowledge and
understanding of the leadership attitude toward quality assurance for the School in
the Sakaeo Provincial Administration Organization 3) to study personal factors
affecting the participation of teachers and staff in the implementation of quality
assurance for the Sakaeo Provincial Administration Organization, and 4) to analyze
relationships of knowledge, understanding and leadership attitudes of quality
assurance and participation of teacher and staff in the implementation of quality
assurance for the School in the Sakaeo Provincial Administration Organization.
The results revealed that: The results or hypothesis testing on personality
factors indicated that sex, age, education level, work experience and position affect
implementation of quality assurance for the school in the Sakaeo Provincial
Administration Organization, differently The report of a correlation revealed that
knowledge, understanding, attitudes and leadership toward quality assurance in
school correlated with implementation of quality assurance for the school in the
Sakaeo Provincial Administration Organization. It was found that the knowledge,
understanding and attitudes towards quality assurance in school had a positive
correlation with implementation of quality assurance, quality assurance of education
planning at the highest level, and leadership on quality assurance in education was
positively correlated with implementation of quality assurance in school, by indicating
that development and improvement of quality assurance had highest correlation.
Keywords: educational quality assurance, participation
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บทนา
การประกัน คุ ณภาพการศึก ษาเป็ นส่ ว นหนึ่งของกระบวนการบริห ารการศึกษาที่ต้อ ง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและธาตรฐานการศึกษา จะต้องธีระบบและ
กลไกอยู่บนหลักของเสรีภาพทางวิชาการ (Academic freedom) และควาธธีอิสระในการดาเนินการ
ของสถาบัน การธีส่วนร่วธถือว่าเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนา เพราะเป็นการส่งเสริธให้ประชาชนเกิด
ควาธศรัทมาในตัวเอง (Self reliance) เกิดควาธเชื่อธั่นในตนเอง (Self confidence) และควาธรู้สึก
เป็นเจ้าของ (Sense of belonging) ซึ่งการดาเนินงานกิจกรรธใดๆ จะสาเร็จได้ต่างๆ ของชุธชนจะ
นาไปสู่ควาธสาเร็จและธีประสิทมิภาพได้ด้วยการให้ประชาชนได้ธีโอกาสบริหารงานต่างๆ ด้วยตนเอง
ตาธหลักประชามิปไตยของประชาชน การธีส่วนร่วธจึงเป็นกระบวนการซึ่งบุคคลหรือธีโอกาสแสดง
ทัศนะ และเข้าร่วธในกิจกรรธต่างๆ ที่ธีผลต่อชีวิตควาธเป็นอยู่ รวธทั้งธีการนาควาธคิดเห็นดังกล่าว
ไปประกอบพิจารณากาหนดนโยบายและการตัดสินใจขององค์กร การธีส่วนร่วธเป็นกระบวนการ
สื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทางทั้งอย่างเป็นทางการและไธ่เป็นทางการ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อธูลร่วธกันและเป็นการเสริธสร้างควาธสาธัคคีในสังคธ ทั้งนี้เพราะ
การธีส่วนร่วธเป็นการเพิ่ธคุณภาพของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่าย และการสูญเสียเวลาเป็นการ
สร้างฉันทาธติ และทาให้ง่ายต่อการนาไปปฏิบัติ อีกทั้งช่วยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าในกรณีที่ร้ายแรง
ที่สุดช่วยให้เกิดควาธน่าเชื่อถือและควาธชอบมรรธ และช่วยให้ทราบควาธห่วงกังวลและค่านิยธของ
สามารณชน รวธทั้งเป็ น การพัฒ นาควาธเชี่ยวชาญและควาธคิดสร้างสรรค์ (วารินทร์ สิ นสู งสุ ด,
๒๕๔๓, ๑๓)
แนวทางการประกั น คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาในปั จ จุ บั น อาศั ย แนวคิ ด ปั จ จั ย น าเข้ า
กระบวนการและผลผลิต (Input-process-output) ซึ่งธุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษาในเชิง
กระบวนการ (Process quality assurance) อันหธายถึง การดาเนินงานที่ธีควาธสัธพันม์เชื่อธโยง
เป็นระบบและขั้นตอน เพื่อให้ได้ธาซึ่งผลผลิต (Output) ที่ธีประสิทมิภาพและประสิทมิผลเป็นสาคัญ
โดยธีองค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานดังกล่ าวอยู่ ๔ องค์ประกอบได้แก่ บุคลากร
(Man) เครื่องธือ (Machine) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และวิมีการ (Method) ทั้งนี้ถือว่าบุคลากรเป็น
องค์ประกอบหลักประการหนึ่งที่ธีควาธสาคัญและเกี่ยวพันกับการดาเนินงาน เพื่อธุ่งสู่สัธฤทมิผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเป็นอย่างธากที่เนื่องจากการธีส่วนร่วธของบุคลากรภายใน
สถานศึกษาธีควาธสาคัญและจาเป็นอย่างธากในการดาเนินงานตาธแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อธุ่งสัธฤทมิผลการประกันคุณภาพขององค์กร การธีส่วนร่วธในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรเป็นเหตุสาคัญที่จะนาองค์กรไปสู่เป้าหธายที่วางไว้ เนื่องจากจะเป็นปัจจัยหลัก
ให้การดาเนินการของโรงเรียนได้ก้าวสู่คุณภาพและธาตรฐานตาธนโยบาย และสอดคล้องกับการ
เปลี่ ย นแปลงของสั ง คธทั้ ง ในระดั บ ประเทศและนานาชาติ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการธีส่วนร่วธของบุคลากรทุกคนในหน่วยงานเป็นสาคัญ
ปัญหาส่วนใหญ่ คือครูขาดควาธเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ขาดการวิเคราะห์ ข้อธูล
ในการวางแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ครูไธ่กล้าให้ควาธร่วธธือในการดาเนินตาธแผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา ขาดเครื่องธือการตรวจสอบประเธินผลการดาเนินงาน ธักธีหน้าที่ของผู้บริหาร
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และครูวิชาการเท่านั้น และขาดข้อธูลสารสนเทศในการจัดทารายงานประจาปี (ประสาร แบงเพชร ,
2548: 122)
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ตาธหลักการ
บริหารจัดการศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหธายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตาธธาตรฐานที่
ต้องการโดยผู้บริหารและครูในสถานศึกษาร่วธกันกาหนดเป้าหธายที่ชัดเจนต้องช่วยกันคิด ช่วยกัน
วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะต้องทาอะไรบ้าง ทาอย่างไร วิมีใด แล้วช่วยกันทาช่วยกันตรวจสอบ และ
ร่วธกันพัฒนาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้การทางานได้ผลและ ธีคุณภาพดี บรรลุเป้าหธายทาง
การศึกษาที่กาหนด ส่งผลต่อการประเธินคุณภาพตาธเกณฑ์ธาตรฐานการศึกษาที่ สธศ.กาหนดใน
ธาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ธาตรฐานด้านการเรียนการสอน และธาตรฐานด้านการบริหารและจัด
การศึกษา ฉะนั้นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงธีควาธสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่าย
ในสถานศึกษาต้องร่วธกันวางแผน กาหนดเป้าหธาย และวิมีการลงธือทาตาธแผนในทุกขั้นตอน ธี
การบันทึกข้อธูลเพื่อร่วธกันตรวจสอบผลการดาเนินงาน หาจุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุงแล้วร่วธกัน
ปรับปรุงแผนงานนั้นๆ โดยการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ (สานักงานสภา
สถาบันราชภัฏ, ๒๕๔๖ : ๗๒)
จากควาธเป็นธาและควาธสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงธีควาธสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการธีส่วนร่วธของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว เพื่อส่งเสริธให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาธีควาธรู้ ควาธเข้าใจ เข้าธาธีส่วนร่วธใน
กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อันจะส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้วธีผลสัธฤทมิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาระดับการธีส่วนร่วธของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน การดาเนินการ
ประกันคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
๒. เพื่อศึกษาระดับ ควาธรู้ควาธเข้าใจทัศนคติภาวะผู้ นาด้านการประกันคุณภาพของ
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
๓. เพื่อ ศึกษาปั จ จั ย ลั ก ษณะส่ ว นบุคคลที่ส่ งผลต่อการธีส่ ว นร่ ว ธของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการดาเนิ นการประกันคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริห ารส่ วนจังหวัด
สระแก้ว
๔. เพื่อ วิเ คราะห์ ค วาธสั ธ พันม์ ควาธรู้ ควาธเข้าใจทั ศนคติภ าวะผู้ นาด้านการประกั น
คุณภาพกับการธีส่วนร่วธของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดาเนินการประกันคุณภาพของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร (Population) ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จานวน 950 คน และมี
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- ๕๙ – ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ กันยายน๒๕๖๒ มันวาคธ-

กลุ่มตัวอย่าง (Samples) .ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาวิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง คือ 1) ใช้วิธีการ
กาหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยเปิดตารางของเครจซี่แ ละมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) จาก
ประชากรทั้งหมด 950 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 274 คน 2) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
)Stratified random sampling) ตามสัดส่วนประชากรตามขนาดของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างแล้ว
สุ่มอย่างง่าย )Simple random sampling)
2. เครื่องมือการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามปัจจัยที่
ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของครูโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว แบ่งเป็น 5
ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ
(Check List) ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การทางานและตาแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจต่อการประกันคุ ณภาพในการ
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็ น
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยกาหนดระดับความคิดเห็นเป็น 5
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการประกันคุณภาพในการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating scale) โดยกาหนดระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 4 ภาวะการเป็ น ผู้ น าการประกั น คุ ณ ภาพในการด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรีย นในสั งกัดองค์การบริหารส่ วนจังหวัดสระแก้ว เป็นมาตราส่ ว นประมาณค่า
(Rating scale) โดยกาหนดระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 5 การมีส่วนร่วมในการดาเนินการประกันคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ใน 4 ด้าน จานวน 16 ข้อ คือ 1) ด้านการวางแผนการประกันคุณภาพ
จานวน 4 ข้อ 2) ด้านการดาเนินงานการประกันคุณภาพ จานวน 4 ข้อ 3) ด้านการตรวจสอบและ
ทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษา จานวน 4 ข้อ 4) ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการประกัน
คุณภาพการศึกษา จานวน 4 ข้อ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีวิธีการดังนี้ คือ 1) ขอหนังสือ
แนะนาตัวจากจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เพื่อขอความร่วมมือในการดาเนินการส่งแบบสอบถามให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ 2) จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจก
แบบสอบถามไป จานวน 274 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ จานวน
274 ชุด คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ ธู ล ด้ ว ยคอธพิ ว เตอร์ โดยใช้ โ ปรแกรธ
สาเร็จรูป ซึ่งดาเนินการตาธขั้นตอนดังนี้
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4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ทาการวิเคราะห์โดยการแยกข้อมูลตามเพศ
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การทางานและตาแหน่งหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียน โดย
วิธีการหาค่าร้อยละและบรรยายประกอบตาราง
4.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 1) การหาค่าความตรงตามเนื้อหาของ
แบบประเมินโดยการวัดดัชนีความสอดคล้อง IOC 2) ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) 3) หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) 4) หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) 5) การทดสอบค่าที (t-test) 6) การทดสอบค่าเอฟ (F-test) เพื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway Analysis of Variance) 7) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สั น (Simple correlation coefficient) ของ
เพียร์สัน
สรุปผลการวิจัย
1. บุ คลากรมีความรู้ ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสั งกั ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.39 มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
แต่ละสถานศึกษาสามารถกาหนดเพิ่มเติมสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยสถานศึกษาสามารถน าความรู้ด้านการสนับสนุนการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไป
ดาเนิ นการในกิจ กรรมที่เกี่ย วข้อง เพื่อให้ การประกันคุณภาพการศึกษาทาให้ส ถานศึกษาศึกษามี
ความสามารถในการพัฒนาและนาไปสู่มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และการประกันคุณภาพ การศึกษาภายนอก โดยน้อยสุดมีความรู้ ความเข้าใจต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตามลาดับ
2. ผลการวิจัย บุคลากรมีทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4..1
โดยสูงสุด การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการสร้างความรู้ ทักษะ และความมั่นใจให้กับครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา มี ค่าเฉลี่ย รองลงมาการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการบริหาร 4..5
จัดการและการดาเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาและเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการศึกษาที่จะรับประกันให้
สังคมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิ ดการเรียนรู้ได้ครบถ้วนตามมาตรฐานคุณภาพ การดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นการดาเนินงานที่มุ่งเน้นคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับทุกขั้นตอน การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการทากิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักที่สามารถทาให้สถานศึกษา
สามารถปฏิบัติตามแบบแผนที่กาหนดไว้และการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการสร้างความมั่นใจ
และความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา ตามลาดับ
๓. ผลการวิจัย บุคลากรมีภาวะผู้นาการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.62 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42
โดยสูงสุด พื้นที่ควรมีสินค้าทางการเกษตรมีราคาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 4.66 รองลงมา
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ผู้บริหารสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในด้านการประกันคุณภาพเพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่ ว มมือ ภายในสถานศึกษาศึกษา ผู้ บริ ห ารสถานศึก ษามีก ารกาหนดโครงสร้างและการ
บริหารงานไว้อย่างชัดเจนมีแบบแผน ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพมีการทางานที่
เป็นระบบ,ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญที่ช่วยในการจูงใจและการประสานงานของ
สถานศึกษาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นจุดศูนย์รวมของการ
ทางานกลุ่มในการแสวงหาความร่วมมือของครูและบุคลากรเพื่อนาพาไปสู่เป้าหมายของความสาเร็จ
การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตามลาดับ
๔. ผลวิจั ย บุ ค ลากรมี การมีส่ ว นร่ ว มในการดาเนิน การประกัน คุณ ภาพการศึก ษาของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 5.44 โดยสู งสุ ด ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการ
ตรวจสอบและทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
และด้านการดาเนินงานการประกันคุณภาพ ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลนามาอภิปรายผลงานวิจัยได้ดังนี้
1. ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ 36-40 ปี
ระดับการศึกษาปริญญาโท รองลงมาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์การทางาน มากกว่า 20 ปี
ตาแหน่งหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนเป็นครู รองลงมา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองผู้อานวยการ
ส่วนน้อย คือ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ผู้อานวยการ น้อยสุดหัวหน้างานประกัน
2. บุ คลากรมีความรู้ ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสั งกั ด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในระดับมากที่สุด โดยสูงสุดการกาหนดตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมิน คุณภาพแต่ล ะสถานศึกษาสามารถกาหนดเพิ่มเติมจากที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษามีความรู้ความเข้าใจต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ควรกาหนดให้
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วในระดับมากที่สุด การประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นการสร้างความรู้ ทักษะ และความมั่นใจให้กับครูและบุคลากรในสถานศึกษาน้อยสุดการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นการทากิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักที่สามารถทาให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติตามแบบแผนที่กาหนดไว้และการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการสร้างความมั่นใจและความ
พึงพอใจในคุณภาพการศึกษาและบุคลากรมีภาวะผู้นาการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วในระดับมากที่สุดโดยสูงสุด พื้นที่ควรมีสินค้าทางการเกษตร
มีราคาที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน น้อยสุดผู้บริหารสถานศึกษาเป็นจุดศูนย์รวมของการทางานกลุ่มใน
การแสวงหาความร่วมมือของครูและบุคลากรเพื่อนาพาไปสู่เป้าหมายของความสาเร็จการดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามลาดับ
3. บุคลากรมีการมีส่วนร่วมในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วในระดับมากที่สุด โดยสูงสุด ด้านการพัฒนาและปรับปรุง
การประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการตรวจสอบและทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการ
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วางแผนการประกัน คุณ ภาพการศึ กษา และด้า นการด าเนินงานการประกั นคุ ณภาพ ตามล าดั บ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของประสาน แบงเพชร )2548) ที่ให้ความสาคัญของการมีส่วนร่วมของครู
ในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับ งานวิจัยของกมล
มาลย์ ศรี โ พธ์ )2001) ที่ทาการวิจัยเรื่องการมีส่ ว นร่ว มของบุคลากรในการดาเนินการ ประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมเป็นการ
ที่บุคคลตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหรือกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ของกิจกรรมหรือหน่วยงาน ซึ่งผลวิจัยในด้านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษามีส่วนร่วม
สูงสุดได้ร่วมกาหนดนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงานที่กระทบต่อการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านการดาเนินงานการประกันคุณภาพ มีส่วนร่วมสูงสุด มีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกและ
คณะกรรมการดาเนิ นการประกัน คุณภาพการศึกษา ด้านการตรวจสอบและทบทวนการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมสูงสุด มีส่วนร่วมในการรับฟังผลการดาเนินงานแผนพัฒนาและการ
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และ ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา
มีส่วนร่วมสูงสุด นาแนวทางในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๔. การทดสอบความสัมพันธ์พบว่าความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และภาวะผู้นาต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สอดคล้องกับแนวคิดของประศาสน์ สองแคว
)๒๕๔๙) ที่กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการดาเนินกิจกรรมของสถานศึกษาเพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าผลผลิตซึ่งได้แก่ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายหรือพันธกิจที่ได้ร่วมกันกาหนดไว้นั้นโดย
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดาเนินการและรับผิดชอบร่วมกัน โดยผลวิจัย
พบว่าความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดย
ด้านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษามีความสัมพันธ์สูงสุด รองลงมา ด้านการพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ ง การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ด้ า นการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพ และด้ า นการ
ตรวจสอบและทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามลาดับ ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยด้านการวางแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษามีความสัมพันธ์สูงสุด รองลงมา ด้านการพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านการดาเนิน งานการประกัน คุณภาพ และด้านการตรวจสอบและทบทวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามลาดับ และภาวะผู้นาต่อการประกันคุณภาพการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการมี
ส่วนร่วมในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว โดยด้านการพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษามีความสั มพันธ์สู งสุ ด
รองลงมา ด้านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
และ ด้านการตรวจสอบและทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามลาดับ
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ข้อเสนอแนะ
๑. จากผลงานวิจัยบุคลากรธีการธีส่วนร่วธในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว น้อยสุดในด้านการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพ จึงควรให้ควาธสาคัญในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา การให้ควาธสาคัญต่อ การ
ธีส่วนร่วธในการเป็นสธาชิกและคณะกรรธการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา การให้บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องได้ธีโ อกาสนาเสนอควาธคิดเห็ นและธีส่ วนร่ว ธในการวางแผนการดาเนินการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และการส่ ง เสริ ธ ให้ บุ ค ลากรธี ส่ ว นร่ ว ธในกระบวนการคั ด เลื อ กผู้ แทนหรื อ
คณะกรรธการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริธให้บุคลากรธีส่วนร่วธในการพัฒนา
หลักสูตรและสร้างหลักสูตรให้สนองตอบต่อควาธต้องการ การนาหลักสูตรไปใช้จนบรรลุตาธหลักการ
และจุดธุ่งหธายของหลักสูตร และควรส่งเสริธสนับสนุนและพัฒนาครูให้ธีส่วนร่วธนาเสนอผลงาน
วิชากรและสาธารถทาผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาควาธรู้ควาธสาธารถและธีโอกาสก้าวหน้าใน
หน้ าที่การงาน ตลอดจนให้ ควาธส าคัญ ในการส่ งเสริธให้ บุคลากรธีส่ ว นร่ว ธเผยแพร่ควาธรู้ทาง
วิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ตลอดจนส่งเสริธให้บุคลากรธีส่วนร่วธในการเสนอนา
เทคโนโลยีใหธ่ธาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้บุคลากรสาธารถพัฒนาตนเองและธีควาธรู้นาการธา
ใช้ในการบริหารการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนได้อย่างธีประสิทมิภาพ
๒. จากผลวิจัยควาธรู้ควาธเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาธีควาธสัธพันม์เชิงบวกต่อ
การธีส่วนร่วธในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึ กษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว โดยด้านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาธีควาธสัธพันม์สูงสุด จึงควรให้
ควาธสาคัญในการส่งเสริธการทาจัดโครงสร้างการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการดาเนินงาน ทุกคนธี
ส่วนร่วธและธีการประชาสัธพันม์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะกรรธการเพื่อกาหนดแนวทางให้
ควาธเห็นและข้อเสนอแนะและแต่งตั้งคณะบุคคลทาการตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพ
การศึกษา และจัดให้ธีข้อธูลที่เพียงพอในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนาธากาหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจและแผนพัฒนา และการส่งเสริธให้บุคลากรในสถานศึกษาธีบทบาทสาคัญในการ
สนับสนุนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทาได้โดยนาควาธรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปดาเนินการในกิจกรรธที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริธให้บุคลากรธีการจัดการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาศึกษาธีควาธสาธารถในการพัฒนาและนาไปสู่ธาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนควรให้ควาธสาคัญในการส่งเสริธและการสร้างควาธรู้ควาธเข้าใจต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
๓. จากผลวิจัยทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาธีควาธสัธพันม์เชิงบวกต่อการธี
ส่วนร่วธในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว โดยด้านการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาธีควาธสัธพันม์สูงสุ ด จึงควรให้
ควาธส าคัญในการส่ งเสริ ธการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องธือในการบริห าร
สถานศึกษาให้ธีประสิทมิภาพ, การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการดาเนินงานที่ธุ่งเน้นคุณภาพใน
การปฏิบัติงานทุกระดับทุกขั้นตอน การสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาโดยการทากิจกรรธ
หรือการปฏิบัติภารกิจหลักที่สาธารถทาให้สถานศึกษาสาธารถปฏิบัติตาธแบบแผนที่กาหนดไว้และ
ควรดาเนินกิจกรรธเพื่อสร้างควาธธั่นใจและควาธพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา

วารสารครุศาสตร์ปริทรรศน์ฯ

- ๖๔ – ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๓ กันยายน๒๕๖๒ มันวาคธ-
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