
ความพงึพอใจของครูต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
กลุ่มเครือข่ายล าดวน   

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1  

กนกกานต ์คิดดี* 

บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ี  เป็นการวจิยัเชิงส ารวจ  (Survey  Research)  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายล าดวน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1  โดยจ าแนกตามเพศและ
ประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตวัอย่างจ านวน  100  คน  โดยสุ่มอย่างง่าย (Sample Random 
Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใช้  คือ  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale)  สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล  ได้แก่  ค่าความถ่ี  (Frequency)  ค่าร้อยละ  (Percentage)  ค่าเฉล่ีย  (X )  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ค่าที ( Independent  Sample t - test)   และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of  Variance) ผลการวจิยัพบวา่ 1) ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายล าดวน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครู
ท่ีมีต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายล าดวน ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ท่ีมีเพศต่างกนัโดยภาพรวมและรายดา้นมีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกนั 3) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน โดยภาพรวมและรายดา้นมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกนั   
 
ค าส าคัญ :  1)  ความพึงพอใจ   2)  การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
 
บทน า 

 ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา (Internal Quality Assurance) เป็น
ระบบท่ีสร้างความมัน่ใจ (Assure) ในคุณภาพและมาตรฐานของกระบวนการวางแผน ตลอดจนการ
จดัการของสถานศึกษาเพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูรั้บบริการ ครอบคลุมตั้งแต่ ผูเ้รียน ผูป้กครอง 
ชุมชน ตลอดจนองค์กรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้เกิดความเช่ือมัน่วา่ สถานศึกษาสามารถพฒันาให้ผูเ้รียน   
มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรก าหนดและสังคม

* นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 



คาดหวงั สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว
และชุมชนตามความความสามารถ ด้วยการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพทั้งองค์กรโดยใช้หลกัการ        
มีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา  คือ ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดย
ตระหนกัถึงเป้าหมาย ไดแ้ก่ ผลประโยชน์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียนเป็นอนัดบัแรก  

สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและประกาศกฎกระทรวง มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ บญัญติัให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกนัคุณภาพภายใน

และการประกนัคุณภาพภายนอก เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาทุกระดบัและตอ้งเป็นไปตาม

กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยมี

หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัของการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

มี 8 ประการ ดงัน้ี คือ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา

ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจดัระบบบริหารและ

สารสนเทศ การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา การจดัให้มีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การจดัให้มีการประเมินคุณภาพ ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน การจดัให้มีการพฒันา

คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีการประกันคุณภาพการศึกษาตอ้งเผยแพร่และสามารถ

ตรวจสอบไดจ้ากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

  การประกนัคุณภาพภายในจึงเป็นกระบวนการท่ีช่วยสร้างมาตรฐานในการด าเนินการ
จดัการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานภายนอก ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูรั้บบริการว่า
สถานศึกษาแห่งนั้นมีการจดัระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐานตามท่ีหลกัสูตรก าหนด ส่งผล
ต่อช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของสถานศึกษา ในทางกลบักนัการท่ีสถานศึกษาไม่ผา่นการประเมิน
คุณภาพการศึกษายอ่มส่งผลต่อภาพรวมของการจดัการศึกษาท่ีขาดคุณภาพ  การร่วมมือกนัเพื่อสร้าง
ระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีได้มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงเป็นภาระส าคญัท่ีครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องตระหนัก เพราะครูคือก าลังส าคัญท่ีเป็นตัวขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์หลกั คือ การพฒันาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ ดงันั้นผูบ้ริหารในฐานะผูน้ าหลกัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ควรเล็งเห็นความส าคญั
ตลอดจนการสร้างความตระหนกัให้แก่ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจในการ
ก าหนดวิสัยทศัน์ร่วม การด าเนินงานตามแผน ตลอดจนมีส่วนในการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบ



การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในเพื่อลดจ านวนโรงเรียนท่ีไม่ผ่านการประเมินมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในให้มีจ  านวนลดลงหรือให้มีจ  านวนเป็นศูนย์เพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียน
เขม้แขง็ท่ีไดม้าตรฐาน มีคุณภาพพร้อมส าหรับจดัการศึกษาและรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง
ระบบ 
 ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นประโยชน์ท่ีไดจ้ากการศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายล าดวน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1  เน่ืองจากครูเป็นผูมี้บทบาทส าคญัท่ีจะเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยเป็นผูมี้ส่วนร่วมในทุกกระบวนการและมี
ความสัมพนัธ์กบัทุกองค์ประกอบ การศึกษาน้ีจึงสามารถเป็นขอ้มูลพื้นฐานและแนวทางส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูท่ี้สนใจเพื่อประกอบการพิจารณาพฒันาการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
ภายในและใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนพฒันางานประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายล าดวน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  
เขต  1    จ  าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการปฏิบติังาน   

สมมติฐานการวจัิย 
 ครูผูส้อนท่ีมีเพศและประสบการณ์การท างานต่างกนัมีความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายล าดวน ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1    แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ครูของโรงเรียนในกลุ่มความพึงพอใจของครูท่ีมี
ต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายล าดวน ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1   เครือข่ายล าดวน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1  ปีการศึกษา  2559  จ  านวน  238  คน  กลุ่มตวัอยา่ง  จ  านวน  100  คน     
 ตวัแปรท่ีศึกษา  ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  เพศ  และประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  ตวัแปรตาม  
ไดแ้ก่  การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน  โดยมีขอบเขตของเน้ือหา  4  ดา้น  ไดแ้ก่  1)  ดา้นการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  2)  ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ



สถานศึกษา  3)  ดา้นการจดัให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  4 )  ดา้นการจดัให้มีการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชก้ารวจิยัคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถาม  โดยแบ่งออกเป็น  2  ตอน  คือ  ตอนท่ี  1  
ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist)  
ตอนท่ี  2  ขอ้มูลเน้ือหาเก่ียวกบัความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายล าดวน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1    
มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale)  5  ระดบั  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  
นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด   
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ขอ้มูลตอนท่ี 1 วเิคราะห์โดยค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)   
 2. ขอ้มูลตอนท่ี 2 วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย (X ) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 3. ขอ้มูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายล าดวน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 1     จ  าแนกตามเพศ วเิคราะห์โดยใช ้t – test   
 4. ขอ้มูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายล าดวน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ 
เขต 1     จ  าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance) หากมีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติจะ
เปรียบเทียบค่าคะแนนเป็นรายคู่ ตามวธีิของเชฟเฟ่  (Sheffe’s Post hoc Comparison)   
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เป็นขอ้มูลพื้นฐานและแนวทางส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาประกอบการพิจารณา
พฒันาการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายล าดวน  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1 
 2.  ผลการวจิยัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนพฒันางานประกนัคุณภาพภายใน   ของ

สถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 



สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  สามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 1.  ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายล าดวน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก 
 2.    ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายล าดวน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ท่ีมี
เพศต่างกนัโดยภาพรวมและรายดา้นมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  
 3.    ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั           
มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน โดยภาพรวมและรายดา้นมีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกนั   
 

การอภิปรายผล 
 จากการวจิยัเร่ือง  ความความพึงพอใจต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายล าดวน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1   พบประเด็นท่ี
น่าสนใจและควรน ามาอภิปราย  ดงัน้ี 
 1.   ครูมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายล าดวน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1   โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  เน่ืองจากสถานศึกษามีการให้ความส าคญัต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน โดย
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของระบบการบริหารจดัการ มีการประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานของการจดัการศึกษาจากการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน ทั้งยงัเป็นระบบท่ีสร้างความ
มัน่ใจวา่สถานศึกษาสามารถจดัการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีความเสมอภาคในการดูแลผูเ้รียน และมีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด  กระบวนการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน 
จ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายในทุกขั้นตอน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึง
ตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน เขา้ใจในการมีส่วนร่วมพฒันา
คุณภาพการศึกษาอย่างจริงจงัเพื่อให้เกิดการด าเนินงานและมาตรฐานการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จาก
การศึกษาพบวา่ครูมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนอยูใ่นระดบั
มาก เน่ืองจากครูตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในและเขา้ใจใน
กระบวนการด าเนินงาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของศิริลกัษณ์ สารทอง (2554) ท่ีไดศึ้กษาสภาพ
ความพึงพอใจต่อระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอเรณูนคร  



จงัหวดันครพนม พบวา่ ความพึงพอใจต่อระบบการประกนัคุณภาพภายในโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เน่ืองจากสถานศึกษาในจงัหวดัมีความตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในเพื่อใหส้ถานศึกษาของตนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ มีมาตรฐานการปฏิบติังานท่ีดีไดรั้บ
การยอมรับจากชุมชนโดยหน่วยงานตน้สังกดัไดจ้ดัการอบรม พฒันา ให้ความรู้เก่ียวกบัความส าคญั
และวิธีการด าเนินงานระกนัคุณภาพภายในแก่ครูและบุคลากรในสังกดั ท าให้เกิดความพึงพอใจต่อ
ระบบการด าเนินงานประกนัคุณภาพในระดบัมาก ทั้งยงัสอดคลอ้งกบัสมศกัด์ิ ชอบท าดี (2554) ท่ีได้
ศึกษาการพฒันาสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 พบว่าความพึงพอใจของครูและผูบ้ริหารต่อการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาเป็นกลุ่ม
โรงเรียนท่ีไม่ผา่นมาตรฐาน สมศ. ทุกโรงเรียนจึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
ใหไ้ดม้าตรฐานเพื่อรองรับการประเมิน จึงมีการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานประกนั คุณภาพ
ภายใน โดยการจดัการอบรมให้แก่ครูอยา่งทัว่ถึง เพื่อสร้างความตระหนกัถึงความส าคญัและวิธีการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน ประกอบกบัมีส่ือ หนังสือ ท่ีเก่ียวกบัเกณฑ์การประเมินและวิธี
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในอยา่งละเอียด และเพียงพอต่อจ านวนของครูท าให้เกิดความเขา้ใจใน
การด าเนินงาน ยิ่งไปกว่านั้นยงัสอดคลอ้งกบัณฐนนท ์เคนทุม (2557) ท่ีไดศึ้กษาความพึงพอใจของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนเชียงหวาง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 พบว่าความพึงพอใจของครูต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดยต้องการให้
โรงเรียนของตนเป็นท่ียอมรับในด้านการเป็นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐาน มีความสามารถในการพฒันา
ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ส่งผลดีแก่ผูเ้รียนและไดรั้บความไวว้างใจจากผูป้กครองในการส่งบุตร
หลาน เขา้มารับการศึกษา สอดคล้องกบัค าซอน นันแก้ว(2552) ได้ศึกษาการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา พบวา่ ความพึงพอใจของครูต่อการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในอยูใ่นระดบัมากในทุกดา้น เน่ืองจากสถานศึกษาให้ความส าคญัต่อ
การพฒันาครูใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในการด าเนินงาน ตลอดจนการให้ครูมีส่วนร่วมตั้งแต่การศึกษา
นโยบาย วางแผน ก าหนดวิสัยทศัน์ ตลอดจนร่วมกนัหาทางแกไ้ข ปรับปรุงพฒันาการด าเนินงาน
เพื่อใหเ้กิดระบบการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และสอดคลอ้งกบัธีรพรรณ แจใ้ส (2552) ท่ีไดศึ้กษาการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนเชียงค า 1 สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา่ ความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
อยู่ในระดบัมากทุกดา้น เน่ืองจากผูบ้ริหารมีความกระตือรือร้น และเป็นผูน้ าทางดา้นวิชาการ ท าให้



เป็นแบบอยา่งแก่ครู เพื่อตระหนกัถึงการพฒันาตนเอง พฒันาการด าเนินระบบประกนัคุณภาพภายใน
ใหไ้ดม้าตรฐาน สร้างช่ือเสียงใหแ้ก่โรงเรียน 
 2.   ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายล าดวน  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1   โดย
ภาพรวมและรายดา้นไม่มีความแตกต่างกนั เน่ืองจากครูและบุคลากรทุกคนต่างตระหนกัถึงบทบาท
หน้าท่ีของตนท่ีมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน มีการพฒันาตนเองให้มีความรู้ 
ความสามารถเพื่อร่วมกนัพฒันาโรงเรียนให้ไดม้าตรฐาน มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ อีกทั้งส่งผลต่อระบบ
การจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเอกสิทธ์ิ ชนินทรภูมิ (2554)  ท่ีไดศึ้กษา  สมรรถนะครู
กบัการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตในจงัหวดันครปฐม พบวา่สมรรถนะของครูท่ีมีต่อ
การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในทุกคนมีระดบัมากในทุกดา้น เน่ืองจากครูทุกคนมีความสามารถ
ในการปรับพฤติกรรม คน้ควา้ หาความรู้ พฒันาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา ทั้งยงัเล็งเห็นความส าคญัของการด าเนินงานประกนัคุณภาพท่ีจะช่วย
ให้สถานศึกษาของตนมีช่ือเสียงได้รับมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ ทั้งยงัสอดคล้องกบัพรรณทิพา ชัง
อินทร์ (2555) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษาเขต 
14 พบว่าการมีส่วนร่วมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านเพศนั้นไม่มีความ
แตกต่างกนั เน่ืองจากทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน คิดคน้แนวทางในการด าเนินการประกัน
คุณภาพ การหาทางแก้ไขปัญหา ร่วมกันตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงท่ีสุด ทั้งยงัร่วมกนัปฏิบติัตามนโยบาย แผนการ โครงการให้บรรลุตามเป้าหมายเพื่อเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษาและระบบการจัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ และ
สอดคลอ้งกบัอดุลย ์เวชวงษ ์(2550) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์ระหวา่งขวญัก าลงัใจกบัการมีส่วนร่วม
ในประกนัคุณภาพการศึกษาของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก พบวา่ความส าเร็จใน
การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาข้ึนอยู่กบัครู ครูทุกคนตอ้งร่วมใจกนัปฏิบติังานอย่างเต็มท่ี 
เต็มก าลังความสามารถเพราะครูคือบุคคลท่ีส าคัญยิ่ง ท่ีสามารถขับเคล่ือนระบบการศึกษาให้มี
มาตรฐาน  
 3.   ผลการเปรียบเทียบความความพึงพอใจของครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั
มีความพึงพอใจต่อ การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายล าดวน  ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  1   โดยภาพรวมมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั  และราย
ดา้นมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั  ทั้งน้ีอาจสืบเน่ืองมาจาก  การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษานั้น  ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงานตามวิธีการปฏิบติัของสถานศึกษา โดยมี



คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ท าให้บุคลากรทุกฝ่ายไม่วา่จะมี
ประสบการณ์การท างานมากน้อยเพียงใดย่อมต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในทั้งในด้านการวางแผน การด าเนินการตามแผน การปรับปรุง แก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการ
ด าเนินงาน รวมถึงการพฒันาปรับปรุงให้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ สอดคลอ้งกบัสมบติั สมแกว้ (2555) ท่ีไดศึ้กษาการประกนัคุณภาพภายใน : กรณีโรงเรียน
ขุนตาลวิทยาคม อ าเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย พบว่าสถานศึกษาต่ืนตวัท่ีจะด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ท าให้สถานศึกษาตระหนกัและพฒันาให้ความรู้
แก่บุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมในทุกดา้น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ครูทุกคนได้มี
ส่วนร่วมและมีความรู้ความเขา้ใจ ตลอดจนมีความรู้ ความเขา้ใจ ต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพ
ภายในอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งยงัสอดคลอ้งกบันรินทร์ ปาระมี (2556) ท่ีไดศึ้กษาปัญหาการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกดัส านกังานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่าครูผูส้อนทุกคนมีความรู้ ความสามารถท่ีจะพฒันาระบบการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในให้ได้มาตรฐาน สถานศึกษามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับเน่ืองจากครูทุกคน
ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนในการจัดการศึกษาให้มี คุณภาพ  ไม่จ  ากัดในเร่ืองของ
ประสบการณ์ในการท างาน 
  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

1) สถานศึกษาควรให้ครูและผูเ้ก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายของการ
ด าเนินงานในดา้นการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2) สถานศึกษาควรมุ่งเน้นผลการปฏิบติังานจริงมากกว่าการสร้างเอกสารหลกัฐานใน
ดา้นการด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

3) สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพทั้ งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษา ดว้ยเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย อยา่งเป็นระบบและต่อเน่ืองเป็นประจ า ทั้งยงั
ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้ ก่ียวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการวางแผนการติตามและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

4) สถานศึกษาควรการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนใหไ้ด้
มาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง 

 
 



เอกสารอ้างองิ 
 
ค าซอน นนัแกว้. (2552). การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
            อ าเภอภูซาง  จังหวดัพะเยา. รายงานการศึกษาอิสระครุศาสตรมหาบณัฑิต,   
            มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย. 
ณฐนนท ์เคนทุม.(2557). ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการประกัน   
              คุณภาพการศึกษาภายในกลุ่มโรงเรียนเชียงหวาง ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
            อุดรธาน ีเขต 1.รายงานการศึกษาอิสระครุศาสตรมหาบณัฑิต,   มหาวทิยาลยัรามค าแหง. 
ธีรพรรณ แจใ้ส.(2552). การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
             กลุ่มโรงเรียน เชียงค า 1 สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2.  
                รายงานการศึกษาอิสระครุศาสตรมหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย. 
 นรินทร์ ปาระมี.(2556). ศึกษาปัญหาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน .  
การศึกษาอิสระหลกัสูตรนกับริหารการศึกษาระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ,  สถาบนัพฒันา
ครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ. 

พรรณทิพา ชงัอินทร์.(2555). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการมส่ีวนร่วมของข้าราชการครูและบุคลากร ทาง 
             การศึกษาในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต 
             พืน้ท่ีมธัยมศึกษาเขต 14.วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัราชภฎัภูเก็ต. 
ศิริลกัษณ์ สารทอง.(2554).  ศึกษาสภาพความพึงพอใจต่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
           ขั้นพืน้ฐาน อ าเภอเรณูนคร จังหวดันครพนม.วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, 
              มหาวทิยาลยัราชภฏันครพนม.  
สมบติั สมแกว้.(2555). การประกันคุณภาพภายใน : กรณีโรงเรียนขนุตาลวิทยาคม อ าเภอขนุตาล   
             จังหวดัเชียงราย. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย. 
สมศกัด์ิ ชอบท าดี.(2554). การพัฒนาสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
             ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2. การศึกษาอิสระหลกัสูตรนกั   
              บริหารการศึกษาระดบัสูง กระทรวงศึกษาธิการ,  สถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากร  
             ทางการศึกษา ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ. 
 
 



อดุลย ์เวชวงษ.์(2550). ปัจจัยท่ีสัมพันธ์ระหว่างขวญัก าลังใจกับการมส่ีวนร่วมในประกันคุณภาพ   
             การศึกษาของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษานครนายก. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหา  
              บณัฑิต,  มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา. 
เอกสิทธ์ิ ชนินทรภูมิ.(2554). สมรรถนะครูกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตใน 
              จังหวดันครปฐม. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต,  มหาวทิยาลยัศิลปากร. 

 
 
 
 
 

 


