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 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 
และเปรียบเทียบ ระดบัการรับรู้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi Stage Random Sampling) ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยเปิดตารางส าเร็จรูป
ของ เครจซี และ มอร์แกน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 240 โรงเรียน  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยมีค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของแบบสอบถาม หรือค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟา เท่ากบั 0.9365 วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS for Windows (Version : 11.5) สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) 
ค่าเฉล่ีย (mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วเิคราะห์
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความแปรปรวน โดยใชส้ถิติ เอฟ (F- test One-Way ANOVA) กรณีท่ีพบความ
แตกต่าง พิสูจน์รายคู่ดว้ยวธีิการ LSD (Least Significant Difference test) โดยก าหนดระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 และวเิคราะห์ขอ้มูลการแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม 
ดว้ยการวเิคราะห์เน้ือความ (Content Analysis)  
 
 ผลการวจิยัพบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 
มีการรับรู้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X =3.27) เม่ือพิจารณา 
เป็นรายดา้น พบวา่ การรับรู้ในมาตรฐานดา้นผูเ้รียน มาตรฐานดา้นปัจจยั และมาตรฐานดา้นกระบวนการ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ทุกดา้นเช่นกนั ( X =3.39, X =3.26, X =3.15) เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ 
คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นตวัแทนของครู / อาจารย ์มีการรับรู้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานดา้นผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.60) มาตรฐานดา้นปัจจยั และมาตรฐานดา้นกระบวนการ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.46, X = 3.33) ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีเป็นตวัแทนของผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน ผูท้รงคุณวฒิุ และศิษยเ์ก่า   
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มีการรับรู้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานดา้นผูเ้รียน ( X = 3.45, X = 3.31, X = 3.26, 
X = 3.28, X = 3.41) มาตรฐานดา้นปัจจยั ( X = 3.34, X = 3.12, X = 3.08, X = 3.08, X = 3.24,) และ
มาตรฐานดา้นกระบวนการ ( X = 3.21, X = 3.09, X = 3.08, X = 3.11, X = 3.09) อยูใ่นระดบัปานกลาง
ตามล าดบั  

ส าหรับผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการรับรู้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มาตรฐานดา้นกระบวนการ และมาตรฐานดา้นปัจจยั ไม่แตกต่างกนั
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนมาตรฐานดา้นผูเ้รียน มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.05 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยจ าแนกตามประเภทของคณะกรรมการ 
สถานศึกษา พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นตวัแทนของ ครู/อาจารย ์ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน และ 
ผูท้รงคุณวฒิุ มีการรับรู้ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาแตกต่างกนั โดย  ครู/อาจารย ์มีการรับรู้
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษามากท่ีสุด ส่วนผูบ้ริหารและ ศิษยเ์ก่า มีการรับรู้ระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

ขอ้เสนอแนะการน าผลการวจิยัไปใช้ ส าหรับโรงเรียนจะตอ้งก าหนดแนวทาง และประสาน 
ความสัมพนัธ์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย และจดัการศึกษาใหม้ากยิง่ข้ึน ส าหรับหน่วยงานท่ีดูแลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ควรสร้างความเขา้ใจในบทบาทของการจดัการศึกษาในชุมชนใหม้ากยิง่ข้ึน 
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 This study uses the survey research practice. Its objective is to study and compare the 
degree of educational acknowledgement of quality assurance of the committee of Surin Basic 
Education Area 1. The Multi Stage Random Sampling was used as the sampling technique. The 
population size was set by using Krejcie and Morgan table with 95% reliability and the samples 
were selected from 240 schools. 
 The tools   used in this research is a created survey questionnaire with reliability or -
coefficient of 0.9365, SPSS (Statistical Package for the Science) for Windows (Version : 11.5)  
is used to analyze data; in Frequency, Mean, Percentage, and Standard Deviation. F-test One-way 
Analysis of Variance (ANOVA) is used to test differences.  If the groups seem different, LSD (Least 
Significant Difference) with 0.05 significant differences is used. Content analysis is used to analyze 
suggestion and recommendation. 
 
 The research found that the level of perception of about the education quality assurance 
by the Committee of Surin Basic Education Area 1 is in average ( X =3.27). When each category is 
considered, it was found that the level of perception about learner standard, resource standard, and 
process standard are respectively in ( X  =3.39, X  =3.26, X  =3.15).  For further details, it was found 
that the basic education committee representing teachers have high level of perception regarding 
learner standard ( X =3.60) and medium level of perception regarding resource and process standard ( X  
=3.46, X  =3.33). The committee representing school directors and perception parents, community 
leaders, superiors, and alumni associations have the medium level of knowledge of quality assurance 
for learner standard ( X  =3.45, X  =3.31, X  =3.26, X  =3.28, X  =3.41), resource standard ( X  =3.34, 
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X  =3.12, X  =3.08, X  =3.08, X  =3.24), and process standard ( X  =3.21, X  =3.09, X  =3.08, 
X  =3.11, X  =3.09). 
 The comparison of average result of the perception of educational quality assurance 
practice by the Committee of Surin Basic Education Area 1, there is a statistic significant different 
at 0.05. When each category  is considered, it was found that there is a statistical the perception of 
significant different at 0.05 on quality assurance about learner standard  but  there is as statistical 
significant different at 0.05 on  the process and resource standard. When paired test in each group of 
committee is performed, it was found that the committee representing teachers, parents, 
community leaders and superiors has difference level of educational quality assurance perception.  
Teachers have highest degree of perception. There is no statistical significant different at 0.05 on  
perception of direcrors, alumni association. Directors and alumni associations have no difference 
degree of knowledge with statistic significant of 0.05. 
 It is recommended that schools must adopt any necessary plan and coordinate in order to 
provide greater opportunity for the Committee of Surin Basic Education Area 1 to take part in policy 
making and educational management within the community. Related institutions maintaining the 
Committee of Surin Basic Education Area 1 should be more comprehensive in the role of involvement 
in community education. 
 


