ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสารวจความรู้ เจตคติต่องานประกันคุณภาพการศึกษาของกาลังพล รร.ร.ศร
โดยการจัดทาแบบสารวจ On line มีผู้ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนทั้งหมด 583 นาย
คิดเป็นร้อยละ 25.04 เมื่อทดสอบสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแบบสอบถามได้ เท่ากับ 0.83 สรุปผลได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตารางที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
1.เพศ
- ชาย
- หญิง
2. ชั้นยศ
- ลูกจ้าง /พนักงานของรัฐ
- ส.ต. – ส.อ.
- จ.ส.ต. – จ.ส.อ.
- ร.ต. – ร.อ.
- พ.ต. – พ.อ.(พ)
3. อายุการรับราชการ
- 5 ปีลงมา
- 6-10 ปี
- 11-15 ปี
- 16–20 ปี
- 21 ปีขึ้นไป
4.ปฏิบัติงานที่หน่วย
- กองบังคับการ
- กองการศึกษา
- กรมนักเรียน
5. ลักษณะงาน
- ครู อาจารย์
- บุคลากรทางการศึกษา
- ผู้บริหาร

จานวน ( N = 146 )

ร้อยละ

138
8

94.52
5.48

9
24
64
28
21

6.16
16.44
43.84
19.18
14.38

12
19
14
17
84

8.22
13.02
9.59
11.64
57.53

2
103
41

1.37
70.55
28.08

88
55
3

60.27
37.67
2.54

จากตารางที่ 1 พบว่า กาลังพล รร.ร.ศร. ที่ตอบแบบสอบถามจานวน 146 ฉบับ ส่วนใหญ่เพศชาย
จานวน 138 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.52 มีกลุ่มชั้นยศ จ.ส.ต. –จ.ส.อ. จานวน 64 นาย คิดเป็นร้อยละ 43.84 มี
กลุ่มอายุรับราชการ 21 ปีขึ้นไป จานวน 84 นาย คิดเป็นร้อยละ 57.53 กาลังพลส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในส่วน
กองการศึกษา จานวน 103 นาย คิดเป็นร้อยละ 70.55 และส่วนใหญ่มีลักษณะงาน เป็น ครู อาจารย์ รร.ร.
ศร.จานวน 88 นาย คิดเป็นร้อยละ 60.27 รายละเอียดตามตารางที่ 1

สรุปส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของบุคลากรที่ตอบถูกจาแนกตามรายข้อ
ข้อความ
ตอบถูก / คน
1. การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การควบคุม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการดาเนินงานตาม
138
องค์ประกอบที่กาหนด
2. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การควบคุม การ
ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพการดาเนินงานในแต่ละ
145
องค์ประกอบ/มาตรฐาน ตัวบ่งชี่ที่กาหนดไว้
3. การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและ
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
141
สถาบันการศึกษา โดยเป็นการดาเนินงานจากบุคคลหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น ๆ
4. การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึง การประเมินและ
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
138
สถาบันการศึกษา โดยเป็นการดาเนินงานจาก สมศ.
5. สมศ. หมายถึง สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
142
คุณภาพการศึกษา
6.สมศ. เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
51
7.การศึกษาของกองทัพไม่จาเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพ
81
การศึกษา
8. รร.ร.ศร. มีองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา 8
56
องค์ประกอบ
9. การประกันคุณภาพการศึกษา จาเป็นต่อการพัฒนา
128
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ รร.ร.ศร.
10. รร.ร.ศร. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก ยศ.ทบ.
11
และ สมศ.

ร้อยละ

ลาดับ

94.52

4

99.32

1

96.58

3

94.52

4

97.26

2

34.93

9

55.48

7

38.36

8

87.67

6

7.53

10

จากตารางที่ 2 พบว่ากาลังพลส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา พบว่า การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพการ
ดาเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ/มาตรฐานตัวบ่งชี่ที่กาหนดไว้ เป็นลาดับแรกมีจานวน 145 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
99.32 รองลงมา สมศ. หมายถึง สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีจานวน 142 ฉบับ
คิดเป็นร้อยละ 97.26 และรร.ร.ศร. รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก ยศ.ทบ. และ สมศ. มีผู้ตอบถูกเป็น
ลาดับสุดท้าย มีจานวน 11 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 7.53 รายละเอียดตามตารางที่ 2

ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของบุคลากรที่ตอบถูกจาแนกตามรายข้อ
ข้อความ
1. การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นภาระของหน่วย
2. การประกันคุณภาพทาให้สถาบันการศึกษา รร.เหล่า สาย
วิทยาการและหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. มีคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาที่ดีขึ้น
3. งานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา รร.
เหล่า สายวิทยาการและหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. เป็น
หน้าที่ของสานักงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่ว ยงาน
นั้น ๆ
4. การประกันคุณภาพการศึกษาทาให้สถาบันการศึกษา รร.
เหล่า สายวิทยาการและหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. บาง
แห่งถูกยุบ
5. งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน้าที่ของกาลังพลทุก
นายในสถานศึกษานั้น ๆ
6. งานประกันคุณภาพการศึกษาทาให้งานด้านการสอนด้อย
ลง
7. งานประกันคุณภาพการศึกษาทาเฉพาะสถานศึกษา / รร.
ที่ไม่ใช่สถานศึกษาของทหาร
8. คุณภาพการศึกษาของ สถาบันการศึกษา รร.เหล่า สาย
วิทยาการและหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. ดีอยู่แล้ว จึงไม่
จาเป็นต้องทางานประกันคุณภาพการศึกษา

เจตคติที่ดี
99

ร้อยละ
67.81

ลาดับ
2
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1

14

9.59
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63.01

3
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4
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5
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จากตารางที่ 3 พบว่ากาลังพลส่วนใหญ่มีเจตคติต่อ การประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า
การประกันคุณภาพทาให้สถาบันการศึกษา รร.เหล่า สายวิทยาการและหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. มีคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาที่ดีขึ้น เป็นลาดับแรก มีจานวน 138 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.52 รองลงมาการประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นภาระของหน่วย มีจานวน 99 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 67.81 และงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันการศึกษา รร.เหล่า สายวิทยาการและหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. เป็นหน้าที่ของ
สานักงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นลาดับสุดท้าย มีจานวน 14 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
9.59 รายละเอียดตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ความต้องการพัฒนาความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา (หัวข้ออบรม /บรรยาย )
หัวข้อ
1. การเขียนแผนงาน /โครงการ
2. การจัดการความรู้
3. การประเมินแผนงาน /โครงการ
4. การจัดทาเครื่องมือการประเมิน (แบบประเมิน/แบบสอบถาม )
5. การวิเคราะห์ข้อสอบ
6. ไม่ระบุ
รวม

จานวน / คน
59
38
22
17
6
4
146

ร้อยละ ( n = 146)
40.41
26.03
15.07
11.64
4.11
2.74
100.00

จากตารางที่ 3 พบว่ากาลังพลส่วนใหญ่มีความต้องการให้จัดการอบรมในหัวข้อ การเขียนแผนงาน
/โครงการ เป็นลาดับแรก มีจานวน 59 นาย คิดเป็นร้อยละ 40.41 รายละเอียดตามตารางที่ 4
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม มีผู้ให้ข้อเสนอแนะ 3 นาย
1. อบรมความรู้ใหม่ ๆให้ครู อาจารย์ อยู่เสมอ
2. ต้องการให้จัดทารูปแบบตัวอย่างของการรับการประเมินแต่ละองค์ประกอบของตัวบ่งชี้และเกณฑ์
เพื่อเป็นรูปแบบมาตรฐาน

แนวทางการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ร.ศร.
ผลการวิเคราะห์
1.ด้านความรู้ พบว่า
กาลังพลส่วนใหญ่ยังมี
ความรู้ /ความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
2.ด้านเจตคติ พบว่าส่วน
ใหญ่มีเจคติต่องาน
ประกัน ที่คลาดเคลื่อ

แนวทางพัฒนา
1.1. ให้ความรู้ในหลากหลายรูปแบบ
ดังนี้
- จัดทาแผ่นพับ
- จัดบอร์ด
- ประชุมชี้แจง / อบรม
- ให้คาแนะนาในทุกโอกาสที่สามารถ
ดาเนินการได้
- เผยแพร่ความรู้ทางเว็ปไซต์ /
สารสนเทศ
รร.ร.ศร.
- จัดทาแผนผังการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา (Gantt chart )
ในการให้ความรู้ / การอบรมในห้วง
เวลาที่เหมาะสม
- ดาเนินการตามแผนผังที่กาหนดไว้
- ติดตามและประเมินความรู้ / เจต
คติงานประกัน ฯ รร.ร.ศร. เพื่อ
เปรียบเทียบและวางแผนการ
ดาเนินงานระกัน ฯ
- ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้เกิด
กาลังพลร่วมมือ / ร่วมใจในการ
ดาเนินงานประกัน ฯ ของหน่วย

ผู้รับผิดชอบ
-คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
รร.ร.ศร.
- คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ
รร.ร.ศร.
- สปศ.รร.ร.ศร.

หมายเหตุ
ปีงบประมาณ
2558

