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บทคัดย่อ
การรายงานการประเมินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาวะแวดล้อมหรือบริบท
(Context) ของโครงการโดยศึก ษาสภาพประกั น คุณ ภาพการศึก ษาภายในสถานศึก ษาของโรงเรี ยนสั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 2) ศึกษาความพร้อมของปัจจัยนาเข้าโครงการ (Input) 3)
ศึกษาความเหมาะสมของการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Process)
4) ศึกษาผลการดาเนินงาน (Product) โดยใช้รูปแบบการประเมินการดาเนินงานตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม
(Stufflebeam’ s CIPP Model)(2007 : 329) การวิเ คราะห์ข้ อมู ล ใช้ ค่ าสถิ ติ ได้แ ก่ ค่ าเฉลี่ย ส่ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการศึกษาสภาวะแวดล้อมหรือบริบท (Context) ของโครงการโดยศึกษาสภาพประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่า
ในภาพรวม สถานศึ กษาด าเนิ นการประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาอยู่ใ นระดั บ น้อ ยถึ งปานกลาง โดย
ดาเนินการตามองค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัติในระดับน้อย
ที่สุด ( X = 1.84 , S.D. = 0.45) และมีผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยทุกรายการย่อย
2. ผลการประเมินปัจจัยนาเข้าโครงการ (Input) การประเมินร่างโครงการโดยผู้เชี่ยวชาญ เห็นว่า
โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.40 , S.D. = 0.09) ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ( X > 3.50)
3. ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (process) ความเหมาะสมของโครงการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (Process) โดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (Process) โดยใช้ ชุดฝึก อบรมด้วยตนเอง เรื่อง การติ ดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยศึกษาความพึง
พอใจของครูในโครงการเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ พบว่า ครูมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =
4.41 , S.D. = 0.14)
ซึ่ง ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ( X > 3.50)
4. ผลการประเมินการดาเนินโครงการ (Product) ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติโดยครูใน
โครงการโดยครูประเมินตนเองด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาก่อนและหลังการดาเนิน
1
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โครงการ พบว่า หลังดาเนินโครงการครูในโครงการมีระดับการปฏิบัติสูงกว่าก่อนดาเนินโครงการอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนดาเนินโครงการ ( X = 1.75 , S.D. =
0.03) และหลังดาเนินโครงการ ( X = 4.34 , S.D. = 0.01) และมีค่าที (t-test) = 74.35
คาสาคัญ : การประเมินโครงการ การประกันคุณภาพภายใน ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง การประเมินแบบ CIPP
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
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THE EVALUATION PROJECT OF SCHOOL INTERNAL QUALITY ASSURANCE BY USING SELFTRAINING PACKAGE ON MONITORING OF EDUCATIONAL QUALITY IN SCHOOLS UNDER THE
JURISDICTON OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 5
Monnataorn Wutthiwitchayanun1*
----------------------------------------------------------Abstract
The objectives of the evaluation project were 1) to analyze context of the project by
studying the quality assurance context in schools under the jurisdiction of Secondary
Educational Area office 5 2) to study input of the project 3) to study the process of the project
about the appropriateness implementation of the quality assurance in school under the
jurisdiction of Secondary Educational Area office 5 and 4) to study the product of the project.
based on the concept of Stuffiebeam’s CIPP Model (2007 : 329). Mean and standard deviation
were used to analyze the data
Findings were as follow:
1. The result of studying school internal quality assurance context in school under the
jurisdiction of Secondary Educational Area office 5, it was found that in overall, schools
implemented in low to medium level especially the fifth element, providing the quality
̅ = 1.84, S.D. = 0.45) and it was in the lowest
monitoring, implemented in the lowest level (X
level in every sub item.
2. The result of studying the input of school internal quality assurance project, it was
found that Project evaluation done by experts, it was considered that the project of school
internal quality assurance by using self-training package on monitoring of educational quality in
schools under the jurisdiction of Secondary Educational Area office 5 was in high level in overall
̅ = 4.40,SD. = 0.09), which passed the criteria set (≥ 3.50).
(X
3. The result of studying the process of the project which was the appropriateness
implementation of the quality assurance in schools under the jurisdiction of Secondary
Educational Area office 5 by studying teachers’ satisfaction, it was that the project satisfied the
̅ = 4.41, S.D. = 0.14) which passed the criteria set (≥ 3.50)
teachers in overall at high level (X
4. The result of the product were as follow are The comparison of teachers’ selfevaluation in practical level according to quality monitoring before and after project
1 Chitralada Technology College, Bangkok,
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implementation, it was found that teachers’ self-evaluation after the project implementation
was significantly increased higher than before project implementation at the .01 level. (before
̅
X =1.75, S.D.= .03 , after ̅
X = 4.34, S.D.= .01, t-test = 74.35)
Keywords : The evaluation project, internal quality assurance , self-training package, secondary
educational service area office 5, CCRP model.
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บทนา
การศึ ก ษาคื อ รากแก้ ว ของสั งคม เพราะไม่ ว่ า จะเป็ น ชี วิ ต ด้ า นใดของชาติ ข องสั งคมหรื อ ของ
ประชาชน ความยั่งยืน ความสาเร็จ ความรุ่งเรือง ทุก ๆ ด้านจะมาจากพื้นฐานการศึกษาทั้งสิ้น ดังนั้น การศึกษา
จึงเป็ น ทุ ก สิ่ งทุ ก อย่ า งในการที่ จ ะสร้ า งประชาชน ให้อ ยู่ ดี กิ น ดี มี สุ ข สร้ า งสั งคมให้ เ จริ ญ ขึ้ น มี สั งคมที่ เ ป็ น
ธรรมาธิปไตยมากขึ้น ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในด้านการศึกษา การศึกษาถือว่าเป็นตัว
จักรสาคัญในการขับเคลื่อนระบบทางความคิด การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ เพื่อมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือมี
ทัศนคติไม่ดีต่อสังคมและสภาพแวดล้อม รัฐบาลในทุกยุคสมัยจะให้ความสาคัญต่อการพัฒนาระบบการศึกษา
ของไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายที่มีพื้นฐานมาจากการศึกษาสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
รวมทั้งเหตุการณ์สาคัญต่างๆที่เกิดขึ้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ด้านสิทธิและ
เสรีภาพในการศึกษา มาตราที่ 49 บัญญัติว่า รัฐต้องให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบ
สองปี รัฐต้องจัดการศึกษาให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ
หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลาบากต้องได้รับสิทธิและการสนับสนุนเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ต้ อ งได้ รั บ ความคุ้ ม ครองและส่ ง เสริ ม ที่ เ หมาะสม (ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภา
ผู้แทนราษฎร. 2550: 2)
จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 ได้เห็นชอบข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยสาระสาคัญของข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) โดยกาหนดวิ สัยทัศน์ว่าคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพและมี
เป้าหมายการศึกษา ว่าภายในปี 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยเน้นประเด็นหลัก
สามประการ คือ ด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพ
ที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่งดีและมีใจรักมาเป็นครูคณาจารย์ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพด้านการเพิ่มโอกาสการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ
ทุกวัยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาโดยเพิ่มบทบาทของผู้ที่อยู่ภายนอกระบบการศึกษาด้ วยกรอบแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา มีการปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ที่มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ที่
ทาหน้าที่เป็นผู้เอื้ออานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพครูให้เป็นวิชาที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่ง คน
ดี มี ใ จรั ก ในวิ ชาชี พ ครู ม าเป็ น ครู พั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาและแหล่ งเรี ย นรู้ยุ ค ใหม่ เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานศึกษาทุกระดับให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ สาหรับการศึกษาและ
เรียนรู้ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอานาจสู่สถานศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552)
ด้วยเหตุนี้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยจะต้องเริ่มจากสถานศึกษาทุกแห่งดาเนินการ
พัฒนาตนเองในการพัฒนานั้นจะต้องมีการประกันคุณภาพภายในผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นการสร้าง
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ความมั่น ใจว่า สถานศึก ษาจะจัด การศึ กษาให้มี คุณ ภาพเป็น ไปตามมาตรฐานเพื่ อท าให้เ ด็ก ไทยเป็น คนดี มี
ความสามารถและมีความสุข ดังนั้นการประกันคุณภาพภายในจึงเป็นงานสาคัญของสถานศึกษา นอกจากการ
ประกันคุณภาพภายในแล้ว เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพของสถานศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 กล่าวถึงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในมาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกาหนดในกฎกระทรวง
และในมาตรา 48 กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกั ด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผย
ต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
จากเหตุผลความจาเป็นดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา ได้
ตระหนักและเห็นความสาคัญในพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจในแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้องให้กับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู รวมถึงการสร้างระบบ
วิธีการตรวจสอบ ติดตามคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อันเป็นองค์ประกอบสาคัญในการจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งแล้ว จะสามารถสร้างความยั่งยืนในการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งก็คือการสร้างความมั่นใจให้กับชุมชนได้ว่าบุตรหลานที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนจะออกไปเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ สามารถประกอบสัมมาอาชีพ และดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ คณะทางานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จึงนานโยบายดังกล่าวลงสู่การปฏิบัติ ได้จัดทาโครงการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการดาเนินการพัฒนาการ
ประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในสถานศึก ษา โดยมีก ารวางระบบการประเมิ นโครงการตั้ งแต่ เริ่ ม ต้น การ
ดาเนินงาน เพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีความตรง (valid) สาหรับผู้บริหารโครงการใช้เพื่อการตัดสินใจปรับปรุง
โครงการ และดาเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง อันจะนาไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่ยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การประเมินโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง
เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ในครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค์ของการประเมิน ดังนี้
1. เพื่ อ ประเมิ น บริ บ ทของโครงการพั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาโดยใช้ ชุด
ฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5
2. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้ชดุ
ฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5
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3. เพื่อประเมินกระบวนการดาเนินงานโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
ใช้ ชุดฝึ ก อบรมด้ ว ยตนเอง เรื่ อง การติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึ ก ษาสถานศึ กษา ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
4. เพื่อประเมินผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้ชุด
ฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา, ครูผู้รับผิชอบงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, ผู้เชี่ยวชาญและศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ 2555 มีรายละเอียดดังนี้
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
จานวน 2,774 คน
2. ครูผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จานวน 128 คน (โรงเรียนละ 2 คน) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
2.1 เป็นครูผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีประสบการณ์ใน
การทางานอย่างน้อย 3 ปี
2.2 เป็ น ครู ที่ จ บการศึ ก ษาด้ า นการวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา มี ป ระสบการณ์ ใ น
การดาเนินงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
3. ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาร่างโครงการจานวน 5 คน โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
3.1 เป็ น ผู้ จ บการศึ ก ษาด้ า นการวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา มี ป ระสบการณ์ ใ น
การดาเนินงานบริหารโครงการอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
3.2 เป็ น ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา/ สถานศึ ก ษา ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการบริ ห ารงานมากกว่ า
5 ปีขึ้นไป
4. ศึกษานิเทศก์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จานวน 11 คน
กลุ่มตัวอย่าง
แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ที่
ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางของ Yamane ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ความคลาดเคลื่อน  5% ได้จานวน จานวน 340 คน โดยตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินด้าน
สภาพการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 5
2. ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษาส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5จานวน 128 คน (โรงเรียนละ 2 คน) โดยตอบแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ด้านความเหมาะสมของการดาเนินงานตามพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วย
ตนเอง เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
และการทดสอบความรู้ จ ากการทดสอบผลการด าเนิน งานตามโครงการพั ฒนาการประกัน คุณภาพภายใน
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สถานศึกษาโดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
3. ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาร่างโครงการจานวน 5 คน โดยตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินด้าน
ความเหมาะสมของโครงการและความพร้ อมด้ านทรั พยากรของโครงการพั ฒนาการประกั นคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษา
4. ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 5 จ านวน 11 คน โดยตอบ
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้ชุด
ฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้
1. ดาเนินการหาข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อและที่อยู่ของโรงเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จากข้อมูล
สารสนเทศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
2. ทาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลถึงโรงเรียนต่าง ๆ ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
3. ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังโรงเรียนที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างและขอความร่วมมือให้ทาง
โรงเรียนส่งแบบสอบถามกลับมาให้ผู้วิจัย ภายใน 2 สัปดาห์
4. ผู้วิจัยได้แนบซองติดแสตมป์ส่งถึงผู้วิจัย โดยจ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย เพื่อความสะดวกในการส่ง
แบบสอบถามกลับคืน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. แบบสอบถามสภาพการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึ กษา สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 45 ข้อ
2. แบบประเมิ น ความเหมาะสมของโครงการและความพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากรของโครงการ
พัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีลักษณะเป็นแบบ มาตรประมาณค่า 5
ระดับ จานวน 22 ข้อ
3. แบบสอบถามความเหมาะสมของการด าเนิ น งานตามพั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาโดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 13 ข้อ
4. แบบสอบถามผลการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
ใช้ ชุดฝึ ก อบรมด้ ว ยตนเอง เรื่ อง การติ ดตามตรวจสอบคุ ณภาพการศึ ก ษาสถานศึ กษา ส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการประเมินครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างแบบ dependent
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มณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์

ผลการวิจัย
จากการวิจัยการประเมินโครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่า
1. ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้ชุด
ฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5โดยศึกษาสภาพการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึก ษา เขต 5 พบว่า ในภาพรวม สถานศึ ก ษาด าเนิ นการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางโดยดาเนินการตามองค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษามีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด และมีผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยทุกรายการย่อย
2. ผลการประเมินปัจจัยนาเข้าโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้ชุด
ฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึก ษาสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 ซึ่งเป็นการประเมินความเหมาะสมของโครงการโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า โครงการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
3. ผลการประเมินกระบวนการดาเนินงานโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5พบว่า ความเหมาะสมของการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึ กษา โดยใช้ชุดฝึก อบรมด้ว ยตนเอง เรื่อ ง การติ ดตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึก ษาของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่า ครูมีความคิดเห็นว่าการดาเนินงาน
ตามโครงการในภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
4. ผลการประเมินผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้
ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 5 พบว่าผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการ ครูในโครงการมีความรู้
ความเข้าใจสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01ส่วนผลการเปรียบเทียบระดับการ
ปฏิบัติโดยครูในโครงการโดยครูประเมินตนเองด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ก่อน
และหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการ ครูในโครงการมีระดับการปฏิบัติสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โครงการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิ จั ย การประเมิ น โครงการพั ฒ นาประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสถานศึ ก ษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่า
1. จากการประเมินบริบทของโครงการโดยศึกษาสภาพการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่า องค์ประกอบที่ 5 การจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีการปฏิบัติในระดับน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิเชษฐ์ วายุ
วรรธนะ (2550 : 94) ได้ ท าวิ จั ย เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การประเมินคุณภาพ
การศึกษา การดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาปี การจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนามาตรฐานการศึกษา และ
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ สอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2555 : 2-12)
พบว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องขาดความเข้าใจในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในที่แท้จริงและบุคลากรมีความ
ต้องการที่จะได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
2. จากผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาการประกันคุ ณภาพภายในสถานศึกษา
โดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พบว่า การประเมินร่างโครงการโดยผู้เชี่ยวชาญ เห็นว่าโครงการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่ อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้น่าจะเป็นผลมาจากการศึกษา เตรียมการที่ดีของคณะทางานโครงการและ
สานัก งานเขตพื้น ที่การศึก ษามัธยมศึก ษา เขต 5 ที่ไ ด้กาหนดวัต ถุประสงค์ และเป้าหมายไว้อย่า งชัดเจน มี
แผนงานและวิธีดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม มีการจัดสรรงบประมาณทาให้สามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีบุคลากรรับผิดชอบงานและมีการประเมินผลที่ชัดเจน รวมทั้งโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์
สามารถแก้ปัญหาได้อีก ทั้งสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม
(2007) ที่กล่าวโดยสรุปว่าการประเมินปัจจัยนาเข้าเป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ
ความเหมาะสม พอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ดาเนินโครงการ
3. จากผลการประเมิ น กระบวนการด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาโดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5ที่พบว่า ความเหมาะสมการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่องการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งถือว่าผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับวัลลภา รามกิตติคุณ (2551) ที่ได้พัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้าสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเพทมหานคร พบว่า ชุดฝึกอบรม เรื่องการ
อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 82.5/82.10 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ผลการทดลองใช้
ชุดฝึกอบรม พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลักฝึกอบรมสูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญ .05
ความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมหลังฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก
4. จากผลการประเมินผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาสถานศึก ษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ที่พบว่า ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจของครูด้านการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการครูในโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ ประไพ
พรรณ์ ยศกลาง (2551 : 77-78) ได้ดาเนินการการพัฒนาการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนบ้านโนนสัง อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา พบว่าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักใน
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้วางแผนการปฏิบัติงาน การจัด
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กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นางานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถวางแผนพั ฒ นางานของตนเอง มี ก ารจั ด องค์ ก ร
โครงสร้างและระบบบริหารงานที่มีความคล่องตัวสูงและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มี การ
จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน มีความสนิทสนมคุ้นเคยในระหว่างการทางาน
และสามารถปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนดมีผลที่เกิดขึ้นชัดเจนตามขั้นตอนในการพัฒนา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพึง
พอใจการพั ฒ นาผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งพึ ง พอใจการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนของผู้ เรี ย น ในส่ ว นของผลการ
เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติของครูในโครงการด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า หลังเข้าร่วมโครงการ ครูในโครงการมีระดับการปฏิบัติสูงกว่าก่อนเข้าร่วม
โครงการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอเกี่ยวกับงานวิจัย
1.1 ควรสร้ า งความตระหนั ก และก าหนดเป็ น นโยบายด้ า นการติด ตามตรวจสอบคุณ ภาพ
การศึกษาให้ลงสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
1.2 ควรจัดทาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาในองค์ประกอบอื่น ๆ
ของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยเฉพาะองค์ประกอบที่ระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
1.3 ควรส่งเสริมให้มีการนิเทศ ติดตามพัฒนาด้านการพัฒนาระบบงานประกันอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการประเมินโครงการที่นาวิธีการประเมินหรือรูปแบบการประเมินอื่น นอกเหนือ
รูปแบบการประเมิน CIPP มาใช้ในการประเมินทั้งนี้เพื่อดูผลของโครงการด้านอื่นบ้าง เช่น ความคุ้มค่า ความพึง
พอใจ ประสิทธิภาพการทางาน และศักยภาพของบุคลากรที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น
2.2 ควรมีการประเมินถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ เช่น คุณภาพผู้เรียน คุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น
2.3 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการทั้งที่เป็นตัวแปรภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
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