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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครู เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ของโรงเรี ย นในศูนย์เครื อข่ายพัฒนาคุ ณภาพการศึกษานาวัง 1 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 และเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู เกี่ยวกับการประกันคุ ณภาพ
ของโรงเรี ย น จาแนกตาม เพศ และประสบการณ์ ในการท างาน ซึ่ งมี 4 ด้าน คื อ คุ ณภาพผูเ้ รี ย น
การเรี ยนการสอน การบริ หารและการจัดการศึกษา และการพัฒนาชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้ ประชากร
ที่ใช้ในการวิจยั คือ ข้าราชการครู ในศูนย์เครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาวัง 1 สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 จานวน 100 คน และกลุ่มตัวอย่างจานวน 80 คน
โดยการเปิ ดตารางการประมาณค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan ภาวิดา
ธาราศรี สุทธิและคณะ ( 2549: 172 )เครื่ องมือเป็ นแบบสอบถาม มีความเชื่ อมัน่ .930 วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า t - test
และค่าวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F – test ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 จึงนาไปเปรี ยบเทียบหาค่าความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheff’s Pos hoc
Comparison)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ครู ในโรงเรี ยนในศูนย์เครื อข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาวัง1 สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 จานวน 80 คน ส่ วนมากเป็ นเพศชาย มีประสบการณ์
27 ปี ขึ้นไป
2. ด้า นคุ ณ ภาพผูเ้ รี ย น เมื่ อ พิ จารณาความพึ งพอใจ โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก
โดยเฉพาะ ผูเ้ รี ยนมีความสนใจกิจกรรม กีฬา นันทนาการ

ข
3. ด้าน การเรี ยนการสอน เมื่อพิจารณาความพึงพอใจโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
โดยเฉพาะ ครู มีคุณธรรม จริ ยธรรม
4. ด้านการบริ หารและการจัดการศึกษา เมื่อพิจารณาความพึงพอใจโดยภาพรวม อยูใ่ น
ระดับมาก โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารมีการจัดองค์กร โครงสร้างการบริ หารงาน และมีคาสั่งมอบหมายงาน
ชัดเจน
5. ด้านการพัฒนาชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู้ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจโดยภาพรวม อยูใ่ น
ระดับมาก โดยเฉพาะมีครู ที่รับผิดชอบกิจกรรมส่ งเสริ มความสัมพันธ์กบั ชุมชน
6. เมื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู เกี่ยวกับการประกันคุณภาพขอโรงเรี ยนในศูนย์
เครื อข่ า ยพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษานาวัง 1 สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
หนองบัวลาภู เขต 2 จาแนกตามเพศ โดยภาพรวม พบว่า ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน ด้านการเรี ยนการสอน
ด้านการบริ หารและการจัดการศึกษา และด้านการพัฒนาชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน และด้านการเรี ยน
การสอน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่ เพศหญิงมีความพึงพอใจเกี่ ยวกับ
การประกันคุณภาพของโรงเรี ยนมากกว่าเพศชาย
7. เมื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของครู เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของโรงเรี ยนในศูนย์
เครื อข่ า ยพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษานาวัง 1 สั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
หนองบัวลาภู เขต 2 จาแนกตามประสบการณ์ โดยภาพรวมและรายด้านพบว่า ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยน
ด้านการเรี ยนการสอน ด้านการบริ หารและการจัดการศึกษา และด้านการพัฒนาชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

