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บทท่ี 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

การศึกษาคนควาคร้ังน้ีมจีุดมุงหมายดังน้ี คือ ประการท่ี 1 การดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ประการ ท่ี 2 เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนพณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  จําแนกตามประสบการณสอน โดย
วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง จํานวน 75 ชุด ไดนําเสนอผลการวิเคราะหใน
รูปของตารางและบรรยาย 3 ตอน ดังตอไปน้ี

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคล
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหการการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของ

ครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน
สําหรับการวิเคราะหเน้ือหา ไดวิเคราะหจากแบบสอบถาม ซึ่งเปนการแสดงความคิดเห็น

ตอการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จะนําเสนอในบทท่ี 5

ในท่ีน้ี ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปน้ี
N แทน จํานวนครูท่ีเปนกลุมตัวอยาง
 แทน คาเฉล่ียของคะแนน
S.D. แทน คาเบียงเบนมาตราฐาน
F แทน คาสถิติท่ีใชทดสอบ F-test
SS แทน ผลบวกกําลังของคะแนน (Sum of Squares)
MS แทน คาเฉล่ียผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean Square)
df แทน ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom)

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคล
สถานภาพสวนบุคคลประกอบดวย ประสบการณสอน ผลการวิเคราะหโดยหาคาความถ่ี

และรอยละ จากกลุมตัวอยาง ท่ีตอบคําถามท้ังหมด 75 ชุด
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ตาราง 3กกแสดงจํานวน และรอยละของประสบการณสอน

สถานภาพสวนบุคคล
จํานวน (คน) รอยละ

75 100
1.กกประสบการณสอน

นอยกวา 5 ป 13 17.3
ต้ังแต 5 – 10 ป 18 24.0
มากกวา 10 ป 44 58.7

รวม 75 100.0

จากตาราง 3 การวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคล พบวา สวนใหญมีประสบการณสอน
มากกวา 10 ป มีจํานวน 44 คน  คิดเปนรอยละ 58.70 รองลงมาต้ังแต 5 - 10 ป มีจํานวน 18 คน
และนอยกวา 5 ป  มจีํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 24.00 และ 17.30 ตามลําดับ

ตอนท่ี 2กกการวิเคราะหการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร

ผลการวิเคราะหการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
พณิชยการจํานงค  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  ดานการเตรียมการ ดานการวางแผน ดานการ
ดําเนินการ ดานการตรวจสอบการประเมินผล ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุง ดานการ
รายงานคุณภาพประจําป โดยคํานวณหาคาเฉล่ีย  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. ในตาราง
4 – 10

ตาราง 4 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมทุกดาน

การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  S.D. ระดับ
ความคิดเห็น

1.กกดานการเตรียมการ 3.66 0.78 มาก
2.กกดานการวางแผน 3.70 0.72 มาก
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ตาราง 4 (ตอ)

การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  S.D. ระดับ
ความคิดเห็น

3.กกดานการดําเนินการ 3.72 0.84 มาก
4.กกดานการตรวจสอบและประเมินผล 3.70 0.76 มาก
5.กกดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 3.70 0.29 มาก
6.กกดานการจัดทํารายงานประจําป 3.64 0.86 มาก

รวม 3.69 0.74 มาก

จากตาราง 4 พบวา ในภาพรวม การดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก
( = 3.69) เมื่อพิจารณารายดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมากทุกดาน
โดยเรียงลําดับคาเฉล่ีย คือ ดานการดําเนินการ ( = 3.72) ดานการวางแผน ( = 3.70) ดานการ
ตรวจสอบและประเมินผล ( = 3.70) ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุง( = 3.70) ดานการ
เตรียมการ ( = 3.66) ดานการจัดทํารายงานประจําป ( = 3.64) ตามลําดับ

1.กกดานการเตรียมการ
ระดับความคิดเห็นการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขต

ดินแดง  กรุงเทพมหานคร  ดานการเตรียมการ ดังตาราง 5

ตาราง 5 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร  ดานการเตรียมการ

ดานการเตรียมการ  S.D. ระดับ
ความคิดเห็น

1.กกการสรางความตระหนักและพัฒนาความรูและทักษะโดย
กกการอบรม / สัมมนา ใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
กกการศึกษา

3.79 0.84 มาก
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ตาราง 5กก(ตอ)

ดานการเตรียมการ  S.D. ระดับ
ความคิดเห็น

2.กกการแตงต้ังคณะกรรมการ หรือคณะทํางานในการประกัน
กกคุณภาพการศึกษา

3.72 0.85 มาก

3.กกการจัดระบบการบริหารและสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
กกคุณภาพการศึกษา

3.60 0.85 มาก

4.กกโครงสรางการบริหารเอ้ือตอการมีสวนรวมของบุคลากร ใน
กกการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

3.52 1.02 มาก

รวม 3.66 0.78 มาก

จากตาราง 5 แสดงการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  ในดานการเตรียมการ โดยภาพรวม มี
คาเฉล่ียความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 3.66) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียระดับมากสูงสุดคือ การสรางความตระหนักและพัฒนาความรูและทักษะ
โดยการอบรม / สัมมนา ใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ( = 3.79) รองลงมา
ไดแก การแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานในการประกันคุณภาพการศึกษา ( = 3.72)
การจัดระบบการบริหารและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( = 3.60) โครงสราง
การบริหารเอ้ือตอการมีสวนรวมของบุคลากร ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มี
คาเฉล่ียอยูในระดับมากตํ่าสุด ( = 3.52)

2.กกดานการวางแผน
ระดับความคิดเห็นการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขต

ดินแดง  กรุงเทพมหานคร  ดานการวางแผน ดังตาราง 6
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ตาราง 6กกแสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร  ดานการวางแผน

ดานการวางแผน  S.D.
ระดับ

ความคิดเห็น
1. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสภาพปจจุบัน ปญหา

และความตองการในการพัฒนาของสถานศึกษา
3.65 0.85 มาก

2. การกําหนดและจัดลําดับความสําคัญของสภาพปญหา
และความตองการของสถานศึกษา

3.72 0.86 มาก

3. การดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ เปาหมาย
และสภาพความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3.79 0.79 มาก

4. การนําเปาหมายมากําหนดโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อให
บรรลุเปาหมายพรอมกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จ

3.73 0.83 มาก

5. การกําหนดวิธีการดําเนินงานท่ีครอบคลุมการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู  การวัดและประเมินผล

3.64 0.88 มาก

6. การกําหนดวิธีการดําเนินงานท่ีครอบคลุมการพัฒนา
บุคลากร และการบริหารจัดการ

3.48 0.83 ปานกลาง

7. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 3.71 1.08 มาก
8. การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินโครงการใหประสบ

ความสําเร็จ
3.67 0.95 มาก

9. การกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ตามแผนท่ีวางไว

3.75 0.99 มาก

10. การกําหนดบทบาทหนาท่ีของครูและบุคคลากรของ
สถานศึกษาทุกคนตลอดจนผูเรียนไวอยางชัดเจน

3.83 0.95 มาก

11. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรท่ี
สอดคลองกับแผนการประกันคุณภาพการศึกษา

3.89 0.91 มาก

12. การจัดทําแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา

3.80 0.83 มาก
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ตาราง 6กก(ตอ)

ดานการวางแผน  S.D. ระดับ
ความคิดเห็น

13. การกําหนดการจัดทําแผนงบประมาณ และการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

3.65 0.85 มาก

14. การดําเนินสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการวางแผน
คุณภาพการศึกษา

3.73 0.89 มาก

15. การมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

3.61 0.96 มาก

16. การวางแผนการดําเนินการท่ีครอบคลุมภาระงานของ
สถานศึกษา

3.51 0.94 มาก

รวม 3.70 0.72 มาก

จากตาราง 6 แสดงการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  ในดานการวางแผน โดยภาพรวม มีการ
ดําเนินอยูในระดับมาก ( = 3.70) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับ
มากเกือบทุกขอ โดยการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรท่ีสอดคลองกับแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีคาเฉล่ียระดับมากสูงสุด ( = 3.89) และรองลงมาไดแก การจัดทําแผนการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ( = 3.80) สวนขอท่ีมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
และมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ การวางแผนการดําเนินการท่ีครอบคลุมภาระงานของสถานศึกษา
( = 3.51) ยกเวนการกําหนดวิธีการดําเนินงานท่ีครอบคลุมการพัฒนาบุคลากร และการบริหาร
จัดการ มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ( = 3.48)

3.กกดานการดําเนินการ
ระดับความคิดเห็นการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขต

ดินแดง  กรุงเทพมหานคร  ดานการดําเนินการ ดังตาราง 7
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ตาราง 7 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร  ดานการดําเนินการ

ดานการดําเนินการ  S.D.
ระดับ

ความคิดเห็น
1. การดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.88 0.96 มาก
2. ความรวมมือในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 3.95 0.96 มาก
3. การติดตอประสานงานในการดําเนินงานตามแผนงาน 3.72 0.94 มาก
4. งบประมาณในการดําเนินงาน 3.63 0.90 มาก
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง 3.61 0.90 มาก
6. การนิเทศ กํากับ ติดตาม เพื่อกระตุนใหการดําเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ
3.53 0.98 มาก

รวม 3.72 0.84 มาก

จากตาราง 7 แสดงการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  ในดานการดําเนินการ โดยภาพรวม
มีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 3.72) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มี
คาเฉล่ียระดับความคิดเห็นในระดับมากทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ ความรวมมือในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ( = 3.95) รองลงมาคือ การดําเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ( = 3.88) การติดตอประสานงานในการดําเนินงานตามแผนงาน ( = 3.72)
สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ การนิเทศ กํากับ ติดตาม เพื่อกระตุนใหการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ ( = 3.53)

4.กกดานการตรวจสอบการประเมินผล
ระดับความคิดเห็นการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขต

ดินแดง  กรุงเทพมหานคร ดานการตรวจสอบการประเมินผล ดังตาราง 8
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ตาราง 8 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร  ดานการตรวจสอบการประเมินผล

ดานการตรวจสอบการประเมินผล  S.D.
ระดับ

ความคิดเห็น
1. การกําหนดกรอบการประเมินท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา
3.73 0.84 มาก

2. การกําหนดเกณฑการประเมินใหมีความสอดคลองกับ
สภาพบริบทของสถานศึกษา

3.68 0.83 มาก

3. การจัดหา/จัดทําเคร่ืองมือการประเมินผล 3.43 0.89 ปานกลาง
4. การประเมินผลระหวางการดําเนินงานเพื่อนําผลไปปรับปรุง 3.76 0.88 มาก
5. การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา
3.87 0.91 มาก

6. การเก็บรวมรวมขอมูลจากผลการดําเนินงาน ตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3.77 0.86 มาก

7. การวิเคราะหขอมูลการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3.67 0.86 มาก

8. การตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพการประเมินผล 3.67 0.88 มาก
รวม 3.70 0.76 มาก

จากตาราง 8 แสดงการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  ในดานการตรวจสอบการประเมินผล
โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 3.70) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากเกือบทุกขอ โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ การ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( = 3.87) รองลงมาคือ เก็บรวม
รวมขอมูลจากผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การมี ( = 3.77) การ
ประเมินผลระหวางการดําเนินงานเพื่อนําผลไปปรับปรุง ( = 3.76) สวนขอท่ีมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก ซึ่งมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ การวิเคราะหขอมูลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
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คุณภาพการศึกษา และการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพการประเมินผล มีคาเฉล่ียเทากัน
( = 3.67) ยกเวนการจัดหา/จัดทําเคร่ืองมือการประเมินผล มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง ( = 3.43)

5.กกดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุง
ระดับความคิดเห็นการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขต

ดินแดง  กรุงเทพมหานคร  ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุง ดังตาราง 9

ตาราง 9 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร  ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุง

ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุง  S.D. ระดับ
ความคิดเห็น

1. การตรวจสอบและทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

3.75 0.87 มาก

2. การวิเคราะหจุดเดน - จุดดอย เพื่อนําผลไปพัฒนาการ
ดําเนินงาน

3.65 0.91 มาก

3. การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจัดทําระบบ
สารสนเทศ 3.68 0.96 มาก

4. การปรับปรุงการดําเนินงานของครูและบุคลากรในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.65 0.89 มาก

5. การนําผลการประเมินไปใชในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

3.76 0.96 มาก

รวม 3.70 0.83 มาก

จากตาราง 9 แสดงการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  ในดานการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุง โดยภาพรวม มีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นในระดับมาก ( = 3.70) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา มีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกขอโดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ
การนําผลการประเมินไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( = 3.76) รองลงมาคือ
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การตรวจสอบและทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( = 3.75)
การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจัดทําระบบสารสนเทศ ( = 3.68) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ีย
ตํ่าสุดคือ การวิเคราะหจุดเดน - จุดดอย เพื่อนําผลไปพัฒนาการดําเนินงาน และการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของครูและบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( = 3.65)

6.กกดานการรายงานคุณภาพประจําป
ระดับความคิดเห็นการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขต

ดินแดง  กรุงเทพมหานคร  ดานการรายงานคุณภาพประจําป ดังตาราง 10

ตาราง 10กก แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร  ดานการรายงานคุณภาพประจําป

ดานการรายงานคุณภาพประจําป  S.D. ระดับ
ความคิดเห็น

1. การรวบรวมผลการดําเนินงานและผลของการประเมินผล
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

3.79 0.87 มาก

2. การวิเคราะห และสรุปผลการประเมินดานผูเรียน
ดานกระบวนการและดานปจจัย

3.61 0.88 มาก

3. การจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 3.76 1.04 มาก
4. การเผยแพรขอมูลการประเมินผลหนวยงานตนสังกัด

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และสาธารณชน
3.41 1.00 ปานกลาง

รวม 3.64 0.86 มาก

จากตาราง 10 แสดงการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนพณิชยการจํานงค  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร  ในดานการรายงานคุณภาพประจําป
โดยภาพรวม มีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นในระดับมาก ( = 3.64) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา มีคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากเกือบทุกขอโดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ
การรวบรวมผลการดําเนินงานและผลของการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
( = 3.79) รองลงมาคือ การการจัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ( = 3.76) การ
วิเคราะห และสรุปผลการประเมินดานผูเรียน ดานกระบวนการและดานปจจัย ( = 3.61) ยกเวน
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การเผยแพรขอมูลการประเมินผลหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และสาธารณชน มี
ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ( = 3.41)

ตอนท่ี 3 ทดสอบสมมุติฐาน
การทดสอบสมมุติฐานของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นของ

ครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  ไดต้ังสมมุติฐานไว ดังตอไปน้ี
ครูท่ีมีประสบการณสอนตางกันมีความคิดเห็นตอการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียนแตกตางกัน
การใชสถิติ MANOVA เพื่อทดสอบผลกระทบของตัวแปรอิสระ 1 ตัว คือ โดยจําแนกตาม

ประสบการณสอน  นอยกวา 5 ป 5 – 10 ป และมากกวา 10 ป ตอตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็น
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 6 ดาน  ไดแก 1. ดานเตรียมการ 2. ดานการ
วางแผน 3. ดานการดําเนินการ 4. ดานการตรวจสอบการประเมินผล 5. ดานการนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง 6. ดานการรายงานคุณภาพประจําป ไดนําเสนอคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานในตาราง 11 และผลการทดสอบในตาราง 12

ตาราง 11ก แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานการดําเนินการประกันคุณภาพ
ก ภายใน 6 ดาน ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค
กก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณสอน พรอมสถิติ
กก ทดสอบการมีนัยสําคัญ

การดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน

ตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนพณิชยการจํานงค

ประสบการณการสอน
นอยกวา

5 ป
(n=13)

5 – 10 ป
ขึ้นไป
(n=18)

มากกวา
10 ป

(n=44)

 S.D.  S.D.  S.D.
1. ดานการเตรียมการ 3.88 0.77 3.68 0.79 3.43 0.75
2. ดานการวางแผน 3.95 0.72 3.61 0.69 3.66 0.74
3. ดานการดําเนินการ 3.94 0.92 3.61 0.84 3.70 0.82
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ตาราง 11กก(ตอ)

การดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน

ตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนพณิชยการจํานงค

ประสบการณการสอน
นอยกวา

5 ป
(n=13)

5 – 10 ป
ขึ้นไป
(n=18)

มากกวา
10 ป

(n=44)

 S.D.  S.D.  S.D.
4. ดานการตรวจสอบการประเมินผล 3.93 0.84 3.70 0.69 3.63 0.76
5. ดานนําผลการประเมินมาปรับปรุง 3.98 0.97 3.69 0.79 3.62 0.80
6. ดานการรายงานคุณภาพประจําป 3.87 0.88 3.65 0.84 3.57 0.87

รวม 3.93 0.81 3.62 0.69 3.64 0.75

จากตาราง 11 พบวา ครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค ท่ีมีประสบการณสอนนอยกวา
5 ป มีแนวโนมท่ีจะประเมินผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโดยรวมท้ัง 6 ดาน มากกวาครู
ท่ีมีประสบการณสอน 5 – 10 ป และมากกวา 10 ปข้ึนไป ดังภาพตอไปน้ี

ภาพ 12 แสดงคะแนนเฉล่ียผลการประเมินการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
โดยรวมท้ัง 6 ดาน
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ครูโรงเรียนพณิชยการจํานงคท่ีมีประสบการณการสอนนอยกวา 5 ป ประเมินประสิทธิผล
ของการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็นโดยรวมท้ัง 6 ดาน อยูในระดับมาก
( = 3.93) ซึ่งมีคาเฉล่ียมากกวาครูท่ีมีประสบการณการสอนต้ังแต 5 ปข้ึนไป กลุมหลังน้ีถึงแมจะ
มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากเชนเดียวกัน แตคาเฉล่ียดังกลาว ( = 3.62 –  = 3.64) นอยกวาครูท่ี
มีประสบการณการสอนนอยกวา 5 ป

ตาราง 12ก แสดงผลระหวางการทดสอบการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 6 ดาน
ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพ
มหานคร จากประสบการณสอน พรอมสถิติทดสอบการมีนัยสําคัญ

Tests of Between-Subjects Effects

Soure Dependent Variable ss df MS F Sig
ประสบการณสอน 1. ดานการเตรียมการ 1.624 2 .812 1.344 .267

2. ดานการวางแผน 1.040 2 .520 .990 .377
3. ดานการดําเนินการ .836 2 .418 .590 .557
4. ดานการตรวจสอบการประเมินผล .951 2 .475 .822 .444
5. ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุง 1.350 2 .675 .982 .380
6. ดานการรายงานคุณภาพประจําป .855 2 .427 .572 .567

จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหการดําเนินการประกันคุณภาพภายในตามความคิดเห็น
ของครูโรงเรียนพณิชยการจํานงค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  พบวา ตัวแปรอิสระไมมีผลกระทบ
ตอตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสิถิติ จึงสามารถอธิบายไดวา การดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในตามความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณสอนตางกัน มีความคิดเห็นตอการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนไมแตกตางกัน


