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บทคัดย่อ

วจิยัคร้ังน้ีมวัีตถปุระสงคเ์พือ่ เพือ่ศกึษาและเปรยีบเทยีบบทบาทการมสีว่นรว่มของครใูนการดำาเนิน
การประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
1 กลุม่ 2 กรงุเทพมหานคร ซึง่จำาแนกตามระดับการศกึษา ตำาแหนง่ครู และประสบการณก์ารทำางาน กลุม่
ตวัอย่าง คอื ขา้ราชการครูสงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 กลุม่ 2 กรงุเทพมหานคร 
จำานวน 285 คน ซึ่งได้มาโดยการเปิดตารางของโคเฮน (Cohen, 2011) ในการกำาหนดกลุ่มตัวอย่างที่
ระดับนัยสำาคัญทางสถิติ.05 เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเปน็แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 40 ขอ้ ค่าความเทีย่ง
ตรง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 
0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) การทดสอบค่าที (t test) และการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) เมื่อพบความแตกต่างจะทดสอบรายคู่ โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)

ผลการวจิยัพบวา่ 1) บทบาทการมส่ีวนรว่มของครใูนการดำาเนนิการประกันคณุภาพภายในสถาน
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2) ขา้ราชการครทูีม่รีะดับการศกึษา ตำาแหนง่คร ูและประสบการณ์
การทำางานแตกตา่งกนั มบีทบาทการมสีว่นรว่มในการดำาเนินการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาของ
โรงเรยีนในสงักัดสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 2 กรงุเทพมหานคร ไม่แตกตา่งกัน
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Abstract

The objectives of this research were to study and compare the teachers’ participation  
on internal quality assurance of schools under the Secondary Educational Service Area  
Office 1 Group 2, Bangkok. The participation had been segregated by education level, 
teaching position and work experience. The research sample were 285 government teachers 
selected by using the table of Cohen with the statistically significant confidence level of.05 
and the simple random sampling was applied. The research instrument was a five-rating 
scale questionnaire comprising of 40 items. The index of congruence (IOC) was between 
0.80-1.00. The reliability using Cronbach’s Alpha Coefficient was 0.97. The statistics used 
in this research were percentage, average ( ), standard deviation (SD), t test technique and 
One Way Analysis of Variance (ANOVA). When differences were found, multiple comparison 
method was utilized using Scheffe’s method.

Findings are as follows:

1. Teachers’ participation on internal quality assurance of schools under the  
Secondary Educational Service Area Office 1 Group 2, Bangkok were at a high level overall 
and in each aspect.

2. The government teachers with difference education level, teaching position and 
work experience had no different participation on internal quality assurance of schools under 
the Secondary Educational Service Area Office 1 Group 2, Bangkok.

Keywords: Internal Quality Assurance of Schools, Secondary School, Secondary Educational 
Service Area Office 1

บทนำา

การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทำาให้คนมี
ความรู้ และคณุสมบติัตา่งๆ ทีช่ว่ยใหค้นนัน้อยูร่อด
ในสงัคมโลกได้ เปน็ประโยชนต์อ่ตนเอง ครอบครวั
และสงัคมสว่นรวม (สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี, 2545) ดังนั้นคุณภาพการ
ศึกษาจึงสะท้อนถึงคุณภาพคนที่เป็นผลผลิตของ
การจัดการศึกษาในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน 
รปูแบบการจดัการศึกษาสว่นใหญ่จะเปน็การศกึษา
ในระบบ ดงันัน้ สถานศกึษาจงึเป็นหนว่ยงานหลกั
ที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในระดับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน อยา่งไรกต็าม ในสถานการณ์

ปัจจุบันสถานศึกษาส่วนใหญ่มีความเหลื่อมล้ำา 
แตกต่างกัน ทั้งในด้านงบประมาณ ด้านคุณภาพ 
ด้านบุคลากร หรือแม้แต่ปัจจัยด้านผู้เรียน รวม
ถึงปัจจัยอื่นๆ ล้วนส่งผลกระทบต่อคุณภาพการ
จัดการศึกษา อีกทั้งปัจจุบันสถานศึกษามีอิสระใน
การบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเอง มีการพัฒนา
หลกัสตูรสถานศกึษาตามบรบิทและความต้องการ
ของตนเอง คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพในการ
บริหารจัดการจึงมีความแตกต่างกัน (สำานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561)

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
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หมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา 
กำาหนดใหมี้ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาเพือ่
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก กำาหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาและให้
ถอืวา่การประกนัคณุภาพภายในเปน็สว่นหน่ึงของ
กระบวนการบรหิารการศึกษาท่ีตอ้งดำาเนนิไปอยา่ง
ตอ่เนือ่ง โดยมกีารจัดทำารายงานประจำาปีเสนอต่อ
หนว่ยงานตน้สงักัด หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง และเปดิ
เผยตอ่สาธารณชน เพ่ือนำาไปสูก่ารพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศกึษาและรองรับการประกนัคณุภาพ
ภายนอก (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
แห่งชาติ, 2545: 28) สอดคล้องกับ Patricia 
(1994) การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการ
ประเมินเพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษา เป็นกลไก
ทางสงัคมทีก่อ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง ซึง่ดำาเนนิไป
อย่างมีเหตุผล และกระบวนการที่ชัดเจน

การประกันคุณภาพเปน็หนา้ทีข่องบคุลากร
ทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู 
อาจารย์และบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษาโดยใน
การดำาเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน 
ชมุชน เขตพืน้ทีก่ารศกึษา หรอืหนว่ยงานทีก่ำากับดแูล
เขา้มามีส่วนรว่มในการกำาหนดเปา้หมาย วางแผน 
ตดิตามประเมนิผลพฒันาปรบัปรงุ ชว่ยกนัคิด ชว่ย
กนัทำา ชว่ยกนัผลกัดนัใหส้ถานศึกษามีคณุภาพ เพ่ือ
ให้ผูเ้รยีนไดร้บัการศกึษาทีด่มีคุีณภาพ เปน็ไปตาม
ความต้องการของผู้ปกครอง สังคม และประเทศ
ชาติ (สำานักทดสอบทางการศึกษา, 2554: 185)

การมสีว่นรว่มมคีวามสำาคญัตอ่การประกนั
คณุภาพภายในสถานศกึษาเปน็อยา่งมาก เน่ืองจาก
บุคลากรทุกคนภายในสถานศึกษาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีโอกาสได้แสดงออกถึงความคิด ความ
รู้สึกหรือความต้องการที่แท้จริงของตนเอง ทำาให้
สถานศึกษารู้จุดดี จุดด้อย รวมทั้งจุดที่ควรแก้ไข 

ปรบัปรงุ เพือ่เปน็ประโยชนต์อ่การพฒันาโครงการ
ต่างๆ ภายในสถานศึกษา (Spies, 1999) การ
เปิดโอกาสให้เป็นฝ่ายตัดสินใจ ร่วมคิด ร่วมทำา 
ร่วมแก้ปัญหา ร่วมระดมขีดความสามารถในการ
จัดการทรัพยากร การควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ 
ภายในสถานศึกษา และจะช่วยให้กระบวนการ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาและโครงการต่างๆ 
เปน็ไปดว้ยความรอบคอบ ลดความขดัแยง้ในสงัคม 
ความเครยีดจากการทำางาน ทำาใหบ้คุลากรได้รว่มกนั
พจิารณาแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ เพือ่มุง่ไปสูเ่ปา้หมาย 
และการยอมรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ นอกจากนี ้
การประกันคุณภาพการศึกษายังเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ในการทีจ่ะสง่บตุรหลานเขา้มาศกึษาตอ่ 
ส่งเสรมิดา้นการระดมทรพัยากรในการจดัการเรยีนรู ้ 
หากไมม่กีารประกนัคณุภาพ กจ็ะไมม่มีาตรฐานการ
ศกึษา สาธารณชนจะไมท่ราบสาระสำาคญัของการ
จัดการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา
ว่ามีความสำาคัญและเกี่ยวข้องกับตนเองอย่างไร 
การดำาเนนิการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
สว่นใหญ่จะเปน็การดำาเนนิการโดยคณะครทูีไ่ดรั้บ
มอบหมายจากผูอ้ำานวยการสถานศกึษา ใหป้ฏบิตัิ
งานด้านประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งมี
บุคลากรภายในสถานศึกษาอีกเป็นจำานวนมากที่
ยังไม่มีส่วนร่วม ขาดความรู้ ความเข้าใจ ตลอด
จนคิดว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับครูผู้สอน (กาญจะณี 
เนียมจันทร์, 2561: 2)

จากเหตุผลดังกล่าวทำาให้ผู้วิจัย มีความ
สนใจทีจ่ะศึกษาเกีย่วกบัระดับการศกึษา ตำาแหน่ง
คร ูและประสบการณก์ารทำางานทีม่ตีอ่บทบาทการ
มีสว่นรว่มของครใูนการดำาเนนิการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ซึ่งผลที่ได้จากการทำาวิจัย
เรื่องนี้จะเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์
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ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาต่อไปในอนาคต

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ครูในการดำาเนินการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาของโรงเรียนในสังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุม่ 2 กรุงเทพมหานคร

2. เพือ่เปรยีบเทยีบบทบาทการมสีว่นรว่ม
ของครูในการดำาเนินการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 2 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจำาแนกตามระดับการศึกษา 
ตำาแหน่งครู และประสบการณ์การทำางาน

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้คอื ขา้ราชการ
ครสูงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 1 กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานคร จำานวน 14 
โรงเรียน จำานวนทั้งสิ้น 1,078 คน (ข้อมูล ณ วัน
ที่ 18 ธันวาคม 2563)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ข้าราชการครูสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานคร 
จำานวน 285 คน โดยกำาหนดกลุม่ตวัอย่างโดยการ
เปิดตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของโคเฮน 
(Cohen, 2011) ในการกำาหนดกลุ่มตัวอย่างที่
ระดบันยัสำาคัญทางสถติ.ิ05 เลอืกกลุม่ตวัอยา่งโดย
วธิกีารสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling)

ตัวแปรที่ศึกษ� 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ระดับการศึกษา 
ตำาแหน่งครู และประสบการณ์การทำางาน

ตวัแปรตาม การวจิยัครัง้นีมุ้ง่ศกึษาบทบาท
การมีส่วนร่วมของครูในการดำาเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ไดแ้ก ่ด้านการวางแผน (Plan) ด้านการปฏบัิต ิ(Do) 
ด้านการตรวจสอบประเมินผล (Check) และด้าน
การปรับปรุง (Act)

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

ตัวแปรอิสระ

1. ระดับการศึกษา
 1.1 ระดับปริญญาตรี
 1.2 สูงกว่าระดับปริญญาตรี
2. ตำาแหน่งครู
 2.1 ครูผู้ช่วย 
 2.2 ครู คศ.1
 2.3 ครู คศ.2 ขึ้นไป
3. ประสบการณ์การทำางาน
 3.1 ต่ำากว่า 5 ปี
 3.2 5-10 ปี
 3.3 10 ปีขึ้นไป

ตัวแปรต�ม

การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของครูในการ
ดำาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย 4 ด้านดังนี้

 1. ด้านการวางแผน

 2. ด้านการปฏิบัติ

 3. ด้านการตรวจสอบประเมินผล

 4. ด้านการปรับปรุง

ภ�พที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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เครื่องมือวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล เพือ่
การวจิยัครัง้นี ้คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เกี่ยวกับบทบาทการมีส่วนร่วม
ของครูในการดำาเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษาของโรงเรียนในสงักัดสำานกังานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุม่ 2 กรงุเทพมหานคร 
ประกอบด้วย 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เปน็แบบตรวจสอบ 
รายการ (check list) ไดแ้ก ่ระดบัการศกึษา ตำาแหน่ง
ครู และประสบการณ์การทำางาน 

ตอนที ่2 เปน็แบบสอบถามเกีย่วกบัระดับ
การมีส่วนร่วมของครูในการดำาเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการปฏิบัติ ด้าน
การตรวจสอบประเมินผล และด้านการปรับปรุง 
จำานวน 40 ข้อ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามแนวคิด
ของ Likert (1932)

ตอนที่ 3 เป็นคำาถามปลายเปิด สอบถาม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ก�รรวบรวมข้อมูล

1. ผู้วิจัยขอหนังสือแนะนำาตัวจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง มอบให้ 
ผู้อำานวยการโรงเรียนในสังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่าร
ศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุม่ 2 กรุงเทพมหานคร 
ทีเ่ปน็กลุ่มตวัอยา่ง เพือ่ขอความอนเุคราะหใ์นการ
แจกแบบสอบถามกบัขา้ราชการครทูีป่ฏบิตักิารสอน
ในสถานศึกษานั้น

2. ผู้วิจยัสง่แบบสอบถามใหแ้กผู่อ้ำานวยการ 
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานคร ใน 
รูปแบบไปรษณีย์ และกำาหนดวันรับแบบสอบถาม 
คืน

3. ผู้วจิยัตรวจสอบความครบถ้วนสมบรูณ์
ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดจำานวน 285 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00 เพื่อนำาข้อมูลที่ได้
มาวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัเรือ่ง บทบาท
การมีส่วนร่วมของครูในการดำาเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานคร ดำาเนินการดังนี้

1. นำาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูป

2. วเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัสถานภาพ
ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ ระดับการศึกษา 
ตำาแหน่งครูและประสบการณ์การทำางาน โดย
การหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนำาเสนอใน 
รูปตารางประกอบคำาอธิบาย

3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง บทบาท
การมีส่วนร่วมของครูในการดำาเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานคร โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ ราย
ด้าน และโดยรวม เกณฑ์การแปลผลคะแนน โดย
อาศัยเทียบเคียงในการใช้เกณฑ์การประเมินค่า
ตามแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2545: 103)

4. เปรยีบเทียบบทบาทการมสีว่นรว่มของ
ครูในการดำาเนินการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาของโรงเรียนในสังกดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 กลุม่ 2 กรงุเทพมหานคร 
จำาแนกระดับการศึกษา วิเคราะห์โดยการทดสอบ
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ค่าที (t-test for Independent Samples)

5. เปรยีบเทยีบบทบาทการมสีว่นรว่มของ
ครใูนการดำาเนนิประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา
ของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 1 กลุม่ 2 กรงุเทพมหานคร จำาแนก

ตามตำาแหน่งครู และประสบการณ์การสอน โดยการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One-way 
Analysis of Variance) ถา้พบความเตกตา่งอยา่งมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทำาการเปรียบเทียบ
รายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test)

ผลการวิจัย

ต�ร�ง 1 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของบทบาทการมสีว่นร่วมของครูในการดำาเนนิการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายด้าน (n=285)

ก�รมีส่วนร่วมของครูในก�รดำ�เนิน 
ก�รประกันคุณภ�พภ�ยในสถ�นศึกษ�

คว�มคิดเห็นของครู

S.D. ระดับ

1 ด้านการวางแผน 4.42 0.63 มาก

2 ด้านการปฏิบัติ 4.35 0.52 มาก

3 ด้านการตรวจสอบประเมินผล 4.37 0.47 มาก

4 ด้านการปรับปรุง 4.30 0.61 มาก

รวม 4.34 0.50 ม�ก

จากตาราง 1 พบวา่ บทบาทการมสีว่นร่วม
ของครใูนการดำาเนนิการประกนัคณุภาพภายในสถาน
ศึกษาของโรงเรียนในสังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 กลุม่ 2 กรุงเทพมหานคร 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =4.34) เม่ือพจิารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ขอ้ทีม่คีา่เฉลีย่สงูท่ีสุด คอื ด้าน
การวางแผน ( =4.42) รองลงมาคอื ดา้นการตรวจ
สอบประเมนิผล ( =4.37) และดา้นการปฏบิตั ิ(
=4.35) ตามลำาดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาที่สุด คือ 
ด้านการปรับปรุง ( =4.34)
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จากตาราง 2 ผลการเปรยีบเทยีบบทบาท
การมีส่วนร่วมของครูในการดำาเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานครโดยจำาแนกตามระดับ

การศึกษา ในภาพรวมและรายด้าน พบว่าไม่แตก
ต่างกัน แสดงว่าข้าราชการครูที่มีระดับการศึกษา
ต่างกันมีบทบาทการมีส่วนร่วมในการดำาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 

ต�ร�ง 2 ผลการเปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมของครูในการดำาเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 2 
กรุงเทพมหานคร โดยจำาแนกตามระดับการศึกษา (n=285)

ก�รมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินก�รประกัน
คุณภ�พภ�ยในสถ�นศึกษ�

ระดับก�รศึกษ�

t pปริญญ�ตรี สูงกว่�ปริญญ�ตรี

S.D. S.D.

1 ด้านการวางแผน 4.40 0.60 4.45 0.66 -0.76 0.85

2 ด้านการปฏิบัติ 4.34 0.53 4.35 0.51 -0.21 0.40

3 ด้านการตรวจสอบประเมินผล 4.37 0.47 4.37 0.48 0.06 0.47

4 ด้านการปรับปรุง 4.29 0.62 4.31 0.61 -0.19 0.53

รวม 4.34 0.50 4.34 0.51 -0.01 0.41

ต�ร�ง 3 ผลการเปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมของครูในการดำาเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 2 
กรุงเทพมหานคร โดยจำาแนกตามตำาแหน่งครู (n=285)

ก�รมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินก�ร
ประกันคุณภ�พภ�ยในสถ�นศึกษ�

ตำ�แหน่งครู

F pครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครู คศ.2

S.D. S.D. S.D.

1 ด้านการวางแผน 4.47 0.46 4.44 0.58 4.40 0.70 0.20 0.82

2 ด้านการปฏิบัติ 4.30 0.48 4.30 0.58 4.40 0.44 1.27 0.28

3 ด้านการตรวจสอบประเมินผล 4.33 0.47 4.34 0.51 4.41 0.42 0.79 0.45

4 ด้านการปรับปรุง 4.24 0.69 4.23 0.68 4.39 0.49 2.34 0.10

รวม 4.32 0.48 4.29 0.55 4.40 0.44 1.40 0.25

จากตาราง 3 ผลการเปรยีบเทยีบบทบาท
การมีส่วนร่วมของครูในการดำาเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กลุม่ 2 กรงุเทพมหานคร โดยจำาแนกตามตำาแหนง่
ครู ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
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แสดงวา่ขา้ราชการครูทีมี่ตำาแหนง่ตา่งกนั มีบทบาท
การมีส่วนร่วมในการดำาเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน 

ต�ร�ง 4 ผลการเปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมของครูในการดำาเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 2 
กรุงเทพมหานครโดยจำาแนกตามประสบการณ์การทำางาน (n=285)

ก�รมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินก�ร
ประกันคุณภ�พภ�ยในสถ�นศึกษ�

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น

F pน้อยกว่� 5 ปี 5-10 ปี 10 ปีขึ้นไป

S.D. S.D. S.D.

1 ด้านการวางแผน 4.44 0.55 4.45 0.60 4.21 0.98 1.79 0.17

2 ด้านการปฏิบัติ 4.42 0.40 4.29 0.60 4.28 0.58 2.24 0.11

3 ด้านการตรวจสอบประเมินผล 4.42 0.40 4.34 0.51 4.28 0.57 1.48 0.23

4 ด้านการปรับปรุง 4.39 0.49 4.24 0.66 4.17 0.79 2.56 0.08

รวม 4.41 0.41 4.29 0.55 4.25 0.57 2.41 0.09

จากตาราง 4 ผลการเปรียบเทยีบบทบาทการ
มสีว่นร่วมของครูในการดำาเนนิการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 2 
กรุงเทพมหานคร โดยจำาแนกตามประสบการณ์การ
ทำางาน ในภาพรวมและรายดา้น พบวา่ ไม่แตกตา่ง
กนั แสดงวา่ขา้ราชการครูท่ีมปีระสบการณ์การทำางาน
ต่างกัน มีบทบาทการมีส่วนร่วมในการดำาเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล

1. บทบาทการมส่ีวนรว่มของครใูนการดำาเนนิ
การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรยีน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 1 กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำาดับ
ตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้าน
การวางแผน ด้านการตรวจสอบประเมินผล ด้าน
การปฏบิติั และด้านการปรับปรุง ตามลำาดบั พบวา่  

อยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกัน ซึ่งการที่ครู
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขต 1 กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมในการ
ดำาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ข้าราชการครู
เกิดการตื่นตัว และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมใน
การประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาอยา่งจรงิจัง 
มีระบบ และเป็นที่ประจักษ์ ดังที่ จำารัส นองมาก 
(2554: 6) กล่าวว่า สถานศึกษาจะต้องจัดให้มี
ระบบการประกนัคณุภาพ เพือ่หวงัผลในเชงิพฒันา
เป็นสำาคัญ บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาจึง
ตอ้งมองความสมัพันธ์ระหว่างการประกนัคุณภาพ
กับการพัฒนาสถานศึกษาให้ถูกต้อง เพื่อจะได้
เหน็คณุคา่ของการประกนัคณุภาพและดำาเนนิการ
อยา่งจริงจงัใหเ้กดิผลต่อการพฒันามากกว่าการนำา 
หลักฐานมาแสดงวา่ไดร้บัการประกนัคณุภาพแลว้ 
อีกทั้งสอดคล้องกับสำานักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาขั้นพื้นฐาน (2561: 4-5) กลา่ววา่ ทุกสถาน
ศกึษาตอ้งพฒันาการดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาใหเ้ป็นส่วนหนึง่ของการบรหิาร
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จดัการศกึษาปกตขิองสถานศกึษา และการประกัน
คณุภาพเปน็หนา้ทีข่องทกุคนในสถานศึกษาทีต้่อง
รบัผดิชอบ และรว่มลงมอืดำาเนนิการทกุขัน้ตอนของ
การดำาเนนิงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
จึงอาจเป็นเหตุผลที่ส่งผลให้การมีส่วนร่วมของ
ครูในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานคร ใน
ทกุดา้นอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
สุภาวดี จตุรงควาณิช (2555) พบว่า การดำาเนิน
งานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ใน
ระดบัมาก อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรนุ ี 
ศริสิขุไพบรูณ ์(2558) พบวา่ การมสีว่นรว่มของครู
ในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถม
ศึกษา ตำาบลวังหว้า อำาเภอแกลง สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 2 โดย
รวมทัง้ 4 ดา้น คอื ด้านการวางแผนการ การดำาเนนิ
งาน การตรวจสอบและทบทวน และการพัฒนาและ
ปรบัปรงุ อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น และสอดคลอ้งกับ
งานวจิยัของกาญจะณ ีเนยีมจนัทร ์(2561) พบวา่ 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารและครูในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 10 จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ โดยภาพรวม และ
รายด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน

2. ข้าราชการครูที่มีระดับการศึกษา 
แตกต่างกัน มบีทบาทการมสีว่นรว่มในการดำาเนิน
การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรยีน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 1 กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากขา้ราชการครใูนโรงเรยีนสงักดั
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานคร ส่วนมากจะเข้ามามี
สว่นรว่มในการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
ทุกระดับคุณวุฒิทางการศึกษา และครูที่มีระดับ 

การศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีนั้น  
มคีวามสามารถในการรบัรูแ้ละเข้าถงึข้อมลูสารสนเทศ
เกีย่วกบัการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาได้
อย่างดี ซึ่งส่งผลให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถดำาเนนิงานดา้นการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีคุณภาพ
และเกดิประสิทธผิล อกีทัง้สำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ได้จัด
ทำาคู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา สู่คุณภาพ
มาตรฐานทีเ่ปน็เลศิ (สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 1, กลุม่งานสง่เสรมิพฒันาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา, 2559: 4) สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของดอเลาะ การ ี(2556) พบวา่ สภาพ
การดำาเนินงานประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาใน
โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม สงักัดสำานกังาน
การศกึษาเอกชนจงัหวดัปตัตาน ีจำาแนกตามตวัแปร
วุฒิการศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตก
ต่างกัน อีกทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาวดี  
จตรุงควาณชิ (2555) พบวา่ การดำาเนนิงานประกนั
คณุภาพภายในของโรงเรยีนอสัสมัชัญสมทุรปราการ 
เมือ่จำาแนกตามวฒุกิารศกึษาของคร ูพบวา่ครทูีม่วีฒุิ
การศกึษาตา่งกัน มคีวามคิดเหน็ตอ่การดำาเนินงาน 
ประกันคุณภาพภายใน โดยรวมและทุกข้ันตอน  
มีความเหมาะสมไม่แตกต่างกัน

3. ขา้ราชการครูทีม่ตีำาแหนง่ครูแตกตา่งกนั 
มีบทบาทการมีส่วนร่วมในการดำาเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจาก ข้าราชการครูมีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 ทีก่ำาหนดให้สถาน
ศกึษาทกุแหง่จะตอ้งมกีารประกนัคณุภาพ เปน็ผล 
ทำาให้ข้าราชการครูได้มีบทบาทในการประกัน



139วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564

คุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการดำาเนินงาน
ทีเ่ปน็ระบบ มกีารปรบัปรุงพัฒนา และแกไ้ขปญัหา
ในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ตอ่เนือ่ง สง่ผลใหข้า้ราชการครทูีม่ตีำาแหนง่ตา่งกนั 
ได้แก่ ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 และ ครู คศ.2 ขึ้นไป มี
บทบาทในการดำาเนนิการประกนัคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของภัสกร นุ่นปาน (2555) พบว่า โดยภาพรวม
และรายดา้น พบวา่ ไมแ่ตกตา่งกนั และสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของเจษฎา บุตรดีไชย (2559) พบว่า 
เมือ่เปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของขา้ราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านผู้บริหาร
ในโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 จำาแนกตาม วิทยฐานะ 
พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน

4. ขา้ราชการครทูีม่ปีระสบการณก์ารทำางาน
แตกต่างกัน มบีทบาทการมสีว่นรว่มในการดำาเนิน
การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรยีน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 1 กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ข้าราชการครูในโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานคร ได้มีส่วนร่วม
และเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา อีกทั้งข้าราชการครูทุกคนเห็นว่าควร
มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อมุ่ง
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ และข้าราชการครู
ทุกคนมีความเข้าใจและตระหนัก ถึงความสำาคัญ
ของการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ดงันัน้ 
คุณภาพของการศึกษาที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นเรื่อง
ของทุกคน ทุกส่วนงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการ
ศึกษา ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ส่งผลให้
ข้าราชการครูท่ีมีประสบการณ์การทำางานน้อยแต่
มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
โดยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ 

ตา่งๆ เช่น การเขา้รบัการอบรม การเขา้รว่มประชุม
สัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงานจากโรงเรียน
ที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ 
เปน็ตน้ อกีทัง้ในปจัจบุนัมสีือ่เทคโนโลยแีละขอ้มลู
สารสนเทศที่ทันสมัยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว สามารถสร้างเสริม
ความรู้และประสบการณ์ให้มากขึ้นได้ จึงเป็นผล 
ให้ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การทำางาน 
แตกตา่งกนั มบีทบาทการมสีว่นร่วมในการดำาเนนิ
การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรยีน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 1 กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของนลินรัตน์ ภาโอภาส 
(2558) พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา
สงักดัเทศบาลเมอืงปากพนัง จงัหวดันครศรธีรรมราช 
จำาแนกตามประสบการณ์ในการทำางานต่างกัน มี
ระดับการมสีว่นร่วม ไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนัียสำาคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของศศิวิมล ภูมิแดง (2556) พบว่า ครูผู้สอน 
ทีม่ปีระสบการณ์การทำางานตา่งกนัมคีวามคดิเห็น
เกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารที่มีต่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาเขต 7 จังหวดัปราจีนบรีุ  
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

1.1 ด้านการวางแผน ควรจัดสรรให้
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาหรือผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งเขา้มามีส่วนรว่มในการวางแผนการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น

1.2 ด้านการปฏิบัติ ควรส่งเสริมให้
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาหรือผู้มีส่วน
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เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตามข้อกำาหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1.3 ด้านการตรวจสอบประเมินผล ควร
สนบัสนนุใหผู้ม้ส่ีวนเก่ียวขอ้งเขา้มามสีว่นรว่มในการ
จัดหา/จัดทำาเครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมินผลการ
ดำาเนิน งานตามแผนงาน/โครงการในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการ
จัดทำารายงานการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ 
เพื่อรวบรวมเป็นสารสนเทศ

1.4 ด้านการปรับปรุง ควรเปิดโอกาสให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
การดำาเนนิงานของบคุลากรในการพฒันาคณุภาพ

การศึกษา 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผล
ต่อบทบาทของข้าราชการครูในการดำาเนิน การ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

2.2 ควรทำาการวจิยัเชงิคณุภาพในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูเชงิลกึ เพือ่นำาเสนอแนวทางการพฒันา 
หรอืรปูแบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนสังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
กลุ่ม 2 กรุงเทพมหานครต่อไป
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