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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้จีดุมุง่หมาย 1) เพือ่ศกึษาระดบัของปจัจัยทีส่ง่ผลต่อการดำาเนนิงานการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา สงักดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา
เขต 33 ไดแ้ก่ ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำา ปัจจัยดา้นโครงสรา้งองค์การ ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ีปจัจยั
ดา้นการตดิตอ่สือ่สาร และปจัจยัดา้นความผกูพันตอ่องค์การ 2) เพ่ือศกึษาระดบัการดำาเนิน
งานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 33 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านภาวะผู้นำา ปัจจัยด้าน
โครงสร้างองค์การ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร และปัจจัยด้านความ
ผกูพนัตอ่องคก์ารกบัการดำาเนนิงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 33 และ 4) เพือ่สรา้งสมการการประกันคณุภาพภายในสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร
และครสูงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 33 จำานวน 458 คน เครือ่งมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำานาจจำาแนก
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อยูร่ะหวา่ง .20 - .93 และคา่ความเชือ่มัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .97 สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Method) 

ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจัยด้านภาวะผู้นำา (X
1
) ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ (X

2
) 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (X
3
) ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร (X

4
) และปัจจัยด้านความผูกพันต่อ

องค์การ (X
5
) โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2. การดำาเนินงานการประกันคุณภาพ

ภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Y ) สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
33 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
มีการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก 3. ปัจจัยด้านภาวะผู้นำา (X

1
) ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ (X

2
) ปัจจัยด้าน

เทคโนโลยี (X
3
) ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร (X

4
) และปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ 

(X
5
) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการดำาเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Y) 

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .640 .628 .597 
.666 .706 ตามลำาดับ 4. ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำาเนินงานการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาในสงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 33 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .778 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ค่าสัมประสิทธิ์
การพยากรณ์ปรับปรุง (R2) เท่ากับ .605 มีความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 60.00 
โดยเขียนเป็นสมการ ได้ดังนี้ 

สมการในรูปคะแนนดิบ

= 1.094 + .274 X
5
 + .150 X

4
 + .132 X

2
 + .111 X

1
 + .087 X

3
 

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน

= .291 Z
5
 + .205 Z

4
 + .152 Z

2
 + .144 Z

1
 + .126 Z3

คำาสำาคัญ: การประกันคุณภาพการศึกษา, การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

Abstract

The purposes of this research were to 1) Study the levels of factors  
affecting implementation of internal quality assurance at secondary educational 
service area office 33. 2) Study the levels of implementation of internal quality 
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assurance at schools under the secondary educational service area office 33. 3) 
Study the relationships between factors affecting implementation of internal qual-
ity assurance in Leadership, Structure, Technology, Communication, Attraction 
and implementation of internal quality assurance at schools under the secondary 
educational service area office 33 and 4) Study the construction of prediction  
equations. The samples consisted of 458 administrators and teachers under the 
secondary educational service area office 33. They were acquired by Stratified 
random sampling method. The research instrument was the 86 item five - level 
rating scale questionnaire, with discrimination ranging from 0.20 to 0.93 and reli-
ability of 0.97. The statistics used included percentage, mean, standard deviation, 
Pearson product moment correlation and stepwise multiple regression analysis. 

The findings revealed that:

1. The levels of factors affecting implementation of internal quality assur-
ance at school under the secondary educational service area office 33 as a whole 
and individual aspects were at the high level. 2. The levels of implementation of 
internal quality assurance at school under the secondary educational service area 
office 33 as a whole and individual aspects were at the high level. 3. The factors 
affecting implementation of internal quality assurance in Leadership, Structure, 
Technology, Communication, Attraction had positive relations to the implementa-
tion of internal quality assurance, at .01 level of satisfied significance. The cor-
relation coefficients were .640, .628, .597, .666 and .706. 4. The variables used 
in predicting the factors affecting implementation of internal quality assurance at 
school under the secondary educational service area office 33 were the correla-
tion coefficient =.778 at the satisfied significance level of .01, the coefficient of 
multiple correlation of determination (R2) = .605. The ability to determine was 
60.00 % The prediction equations were shown as follows.

Raw Score Regression Equation

= 1.094 + .274 X
5
 + .150 X

4
 + .132 X

2
 + .111 X

1
 + .087 X

3
 

Standard Score Regression Equation

= .291 Z
5
 + .205 Z

4
 + .152 Z

2
 + .144 Z

1
 + .126 Z3

Keywords: Quality Assurance, Internal Quality Assurance
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บทนำา

การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้
เพือ่ความเจรญิงอกงามของบุคคลและสังคม 
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม 
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ การสรา้ง
องคค์วามรู ้อนัเกดิจากการจดัสภาพแวดลอ้ม 
สงัคมการเรยีนรูแ้ละปจัจยัเกือ้หนนุใหบ้คุคล
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2552 ได้ให้
ความสำาคัญในเรื่องการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เพราะได้กำาหนดสาระ
บญัญตัเิรือ่งการประกนัคณุภาพการศกึษาไว้
หมวดหนึ่งโดยเฉพาะ คือ ในหมวดที่ 6 ว่า
ด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการ
ศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักและ
ดำาเนินการในเรื่องนี้ได้อย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง สาระบัญญัติในกฎหมาย ฉบับนี้ 
ปรากฏในมาตรา 47 ถึงมาตรา 51 (จำารัส 
นองมาก. 2544: 12) โดยสรุป เกี่ยวกับ
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศกึษา
ทีเ่ชือ่มโยงกบักาดำาเนนิงานของสถานศกึษา 
ซึ่งจะเห็นว่าในมาตรา 47 เป็นการกล่าวนำา
ในเรือ่งระบบการประกนัคณุภาพภายในและ
การประกนัคณุภาพภายนอก เพือ่มุง่พฒันา
คณุภาพและมาตรฐานของการศกึษา มาตรา 
48 กล่าวถึงการประกันคุณภาพภายใน ซึ่ง
เป็นเรื่องของหน่วยงานต้นสังกัดและสถาน
ศึกษา (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2552: 15) 

การประกันคุณภาพการศึกษาจะ
มีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือมีการประเมินผล 
การดำาเนินงานตามภารกิจหลักและนำาผล
การประเมนิมาปรบัปรงุพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง
รวมทัง้มกีารทบทวนและตดิตามกระบวนการ
ดำาเนินการอย่างใกล้ชิดและรายงานผลการ
ดำาเนนิการใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบ การประกนั
คุณภาพภายในได้ว่าเป็นระบบการประกัน
คุณภาพการศกึษาทีจ่ะชว่ยสร้างความมัน่ใจ
ใหแ้กผู่ป้กครองและชมุชนวา่เม่ือสง่บตุรหลาน
เข้าเรยีนในสถานศกึษาแหง่นัน้แลว้ การดำาเนนิ
การประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดความ
สำาเร็จได้นั้น จะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง
ในการดำาเนินงาน สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติได้เสนอแนวคิดในการ
ดำาเนนิการประกนัคุณภาพการศกึษาสูค่วาม
สำาเร็จไว้ว่าจะต้องมียุทธศาสตร์ที่จะนำาไปสู่
ความสำาเร็จ ซึ่งได้แก่ ยุทธศาสตร์ภาวะผู้นำา
ของผูบ้รหิาร ยทุธศาสตรก์ารทำางานเปน็ทมี 
ยุทธศาสตร์การวางแผนและการกำากับดูแล 
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและการปรึกษา
หารือผู้เกี่ยวข้อง (สำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ. 2543: 53 - 55) 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น 
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อการดำาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่ทดสอบวา่ปจัจยัการดำาเนนิ
งานการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษามี
ความสมัพนัธก์บัการดำาเนนิงานการประกนั
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คุณภาพภายในสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร 
ซ่ึงทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร
และครูผู้สอน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษามธัยมศกึษา เขต 33 ผลลพัธท์ีไ่ดจ้าก
งานวิจยัสามารถใชเ้ปน็ขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชน์
ตอ่การกำาหนดกลยุทธข์องผู้บริหารและครูผู้
สอน การนำาปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ 
มาปรับปรุงและผลักดันให้สมรรถนะของผู้
บรหิารและครผููส้อนมปีระสิทธิผลสูงขึน้ อนั
จะสง่ผลตอ่การปฏบิติังานบรรลุวตัถปุระสงค์
ขององคก์รอยา่งมเีสถยีรภาพในอนาคตตอ่ไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยที่ส่ง
ผลต่อการดำาเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 33 ไดแ้ก ่ปจัจยั
ด้านภาวะผูน้ำา ปจัจยัดา้นโครงสร้างองค์การ 
ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการติดต่อ
สือ่สาร และปจัจยัดา้นความผกูพนัตอ่องคก์าร

2. เพือ่ศกึษาระดบัการดำาเนนิงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านภาวะผู้นำา ปัจจัยด้านโครงสร้าง
องค์การ ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ีปจัจยัดา้นการ
ตดิตอ่ส่ือสาร และปจัจยัดา้นความผกูพนัตอ่
องค์การกับการดำาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

4. เพือ่สร้างสมการพยากรณ์การการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33

สมมติฐาน

1. ปัจจัยด้านภาวะผู้นำา ปัจจัยด้าน
โครงสร้างองค์การ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร และปัจจัยดา้น
ความผกูพนัต่อองคก์าร มีความสมัพนัธท์าง
บวกกบัการดำาเนนิงานประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33

2. ปัจจัยด้านภาวะผู้นำา ปัจจัยด้าน
โครงสร้างองค์การ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร และปัจจัยดา้น
ความผกูพนัตอ่องคก์าร อยา่งนอ้ย 1 ปจัจยั 
จะส่งผลต่อการดำาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 

วิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้เปน็
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ูในโรงเรยีนสงักดั
สำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาเขต 
33 จาก 85 โรงเรียน จำานวน 2,828 คน
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2. กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี 
เป็นผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ูในโรงเรยีน
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา
เขต 33 จาก 85 โรงเรียน ใช้วิธีการกำาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตาราง
ของ Krejcie and Morgan ได้มาโดยการ
สุ่มแบบแบ่งชั้น (Proportional Stratified 
Random Sampling) จำานวน 458 คน ใช้
ขนาดของสถานศกึษาเปน็หนว่ยของการสุม่ 
และกำาหนดสดัสว่นตามขนาดของประชากร 

ตัวแปร

1. ปจัจยัท่ีสง่ผลตอ่การดำาเนนิงานการ
ประกันคุณคุณภายในสถานศึกษา

2. การดำาเนินงานการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำานวน 86 
ข้อ ค่าอำานาจจำาแนกรายข้อตั้งแต่ .20 ถึง 
.93 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .97

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้ดำาเนินการเก็บข้อมูล
จำานวน 2 ครั้งได้แก่

ครัง้ที ่1 ดำาเนนิการสง่แบบสอบถาม
แบบจดัลำาดบัความสำาคัญไปยงัผูบ้รหิารของ
แต่ละโรงเรียน จำานวน 50 ชุด (โรงเรียนละ 
10 ชุด) ซึ่งได้รับการตอบกลับจำานวน 50 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

ครัง้ที ่2 ดำาเนนิการสง่แบบสอบถาม

แบบมาตราส่วนประมาณค่าไปยังผู้บริหาร
และครผููส้อนกลุม่ตวัอยา่ง จำานวน 458 ชดุ 
ซึ่งได้รับการตอบกลับจำานวน 444 ชุด คิด
เป็นร้อยละ 94.8

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสำาหรับการ
วิจัยในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ การ
หาคณุภาพของเครือ่งมอื การวเิคราะหข์อ้มลู
เบือ้งตน้ และการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่ตอบความ
มุ่งหมายการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และการวเิคราะหก์ารถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
โดยวิธีแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise) 

ผลการวิจัย

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำาเนิน
งานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษามธัยม เขต 33 พบวา่ ผูบ้รหิารและครู
ผูส้อนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 33 มีปัจจยัทีส่่งผลต่อการ
ดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพภาพการศกึษา
ภายในสถานศกึษาโดยรวม และรายดา้นอยู่
ในระดบัมาก โดยเรียงลำาดบัค่าเฉลีย่สงูสดุลง
มา คือ ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ 
ด้านโครงสร้างองค์การ ด้านภาวะผู้นำา ด้าน
การติดต่อสื่อสาร และปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

2. การดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพ
ภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัด
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สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 
33 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 มกีารดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำาดับค่า
เฉลี่ยสูงสุดลงมา คือ การกำาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศกึษา การจดัทำารายงาน
ประจำาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน การจดัใหม้กีารประเมนิคณุภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การดำาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศกึษา การจดัใหม้กีารพฒันา
คณุภาพการศกึษาอย่างต่อเนือ่ง การจดัให้มี
การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การ
จดัทำาแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถาน
ศึกษา และการจัดระบบบริหารสารสนเทศ

3. ปัจจัยด้านภาวะผู้นำา ปัจจัยด้าน
โครงสรา้งองคก์าร ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ีปจัจยั
ด้านการติดต่อสื่อสารและปัจจัยด้านความ
ผูกพันต่อองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวก
กบัการดำาเนนิงานการประกันคณุภาพภายใน
สถานศกึษา โดยรวมและรายด้านอยา่งมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

4. ตัวแปรทีส่ามารถพยากรณป์จัจัย
ทีส่ง่ผลในการประกนัคณุภาพการศกึษาของ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 คือ ด้านความ
ผูกพันต่อองค์การ (X5) ด้านการติดต่อ
สื่อสาร (X4) ด้านโครงสร้างองค์การ (X2) 
ด้านภาวะผู้นำา (X1) และด้านเทคโนโลยี 

(X3) มีค่าสัมประสิทธิ์ในรูปคะแนนดิบ
เท่ากับ .274 .150 .132 .111 และ .087 
ตามลำาดับ มีค่าสัมประสิทธิ์ในรูปคะแนน
มาตรฐานเท่ากับ .291 .205 .152 .144 
และ .126 ตามลำาดับ มีค่าสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ์เท่ากับ .778 มีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 มีความสามารถในการพยากรณ์
ได้ร้อยละ 75.10 มีค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานเท่ากับ .31264 และค่าคงที่ของ
สมการในรูปคะแนนดิบเท่ากับ 1.094 โดย
เขียนเป็นสมการได้ดังนี้

สมการในรูปคะแนนดิบ

= 1.094 + .274 X
5
 + .150 X

4
 + 

.132 X
2
 + .111 X

1
 + .087 X

3
  

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน

= .291 Z
5
 + .205 Z

4
 + .152 Z

2
 

+ .144 Z
1
 + .126 Z3

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมี
ประเด็นที่จะอภิปราย ดังนี้

1. ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การดำาเนนิงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูผู้
สอนอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัย พบว่า ผู้
บริหารและครูผู้สอน ในสังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 33 มปีจัจยั
ทีส่ง่ผลตอ่การดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพ
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ภายในสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เพราะระบบการประกันคุณภาพการ
ศึกษานับได้ว่าเป็นเครื่องมือสำาคัญในการ
พัฒนาคณุภาพการศกึษา โดยการวางแผนและ
จดักจิกรรมอยา่งเปน็ระบบ มกีารตรวจสอบ
และประเมนิการดำาเนนิงานของสถานศกึษา 
และทบทวนการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่าง
ปราศจากขอ้บกพรอ่งรวมทัง้ใหค้วามสำาคญั
ต่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การ
ดำาเนนิงานของสถานศกึษาสอดคลอ้งกบัเปา้
หมายหลกัการจดัการศกึษาและความตอ้งการ
ของผู้ทีเ่ก่ียวขอ้งโดยมกีารตรวจสอบ ทบทวน 
และปรบัปรงุคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง 
สม่ำาเสมอ สถานศกึษาจงึตอ้งใหค้วามสำาคญั
ต่อเรื่องคุณภาพ เนื่องจากผู้รับบริการจะมุ่ง
เน้นความสนใจด้านคุณภาพมากกว่าด้าน
ปริมาณ การที่สถานศึกษาต้องให้ความเชื่อ
มั่นต่อสังคมว่าจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ได้กลายเป็นหลักประกันว่าผู้รับบริการจะ
ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดตามมาตรฐานที่กำาหนด ซึ่ง
ก็คือการประกันคุณภาพการศึกษานั่นเอง 
(Cheng. 1996: 1) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ขององค์กรอืน่ๆ ดงันี ้กติตพิงษ ์หาตรงจติต ์
(2550: 114) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จังหวัดอุดรธานี มีปัจจัยที่
สง่ผลตอ่การประกนัคณุภาพเกอืบทกุปจัจยั
อยู่ในระดับมากยกเว้นปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
อยู่ในระดับปานกลาง

2. การดำาเนินงานการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศกึษา สงักัดสำานกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ตามการรับ
รู้ของผู้บริหารและครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก 
ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากโรงเรยีนทกุแหง่ในปจัจบุนั
ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ และ
การตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทีม่ีสว่นได้สว่น
เสยีกบัการจดัการศกึษาของโรงเรยีนทกุฝา่ย
อยา่งเปน็ระบบและตอ่เนือ่ง รว่มถงึการปฏริปู
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่กำาหนดให้มีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยให้มี
ทั้งการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
ซึ่งสถานศึกษาถือว่า การประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
จากสำานกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิ
คณุภาพการศกึษาอยา่งนอ้ยหนึง่ครัง้ในทกุ 5 
ปี ทำาให้สถานศึกษาต้องดำาเนินการพัฒนา
คณุภาพและมาตรฐานการศกึษาของตนเอง
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งผลการวิจัย
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปฏมิา พฒุตาลดง  
(2554: 88 - 92) พบวา่ ความสำาเรจ็ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สังกดัสำานักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา 
ในจงัหวดักำาแพงเพชร โดยรวมและรายดา้น
อยู่ในระดับมาก

3. ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การดำาเนนิงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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เขต 33 ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูผู้
สอนมคีวามสมัพนัธท์างบวก กบัการดำาเนนิ
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผล
การวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำาเนิน
งานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยรวมมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการดำาเนนิ
งานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โดยรวมและรายด้าน อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 ผลการวจิยัปรากฏเปน็เช่น
นีอ้าจเปน็เพราะผูบ้รหิารโรงเรยีนในปจัจบุนั
จะต้องเป็นผูท้ีม่คีวามเปน็นกับรหิารมอือาชพี 
มีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานของ
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ต่อเนื่อง ซึ่งผล
การวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของผู้นำาองค์
กรอืน่ๆ ดงัน้ี จริภา วิชาชาญ (2550: 159) 
พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันและครูที่
อยูใ่นสถานศกึษาขนาดตา่งกันมสีว่นร่วมใน
การประกนัคณุภาพการศกึษาไมแ่ตกตา่งกนั 
สำาหรับครูที่มีประสบการณ์การทำางานต่าง
กัน โดยภาพรวมและรายด้านพบว่ามีส่วน
ร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

4. ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ผล
ของปจัจยัทีส่ง่ผลในการประกนัคณุภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 33 คอื ดา้น
ความผูกพันต่อองค์การ (X5) โดยมีความ
สามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 60.00 
แสดงวา่ความผกูพนัตอ่องคก์ารเปน็สิง่สำาคญั

ท่ีจะชว่ยใหเ้กิดผลการดำาเนนิงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งความผูกพัน
ต่อองค์การ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน 
ให้ครูมีความรู้สึกผูกพันที่มีต่อองค์การรวม
ถึงความสนใจต่อเป้าหมาย มีความเต็มใจที่
จะปฏบิตังิานอยา่งดทีีส่ดุเตม็ความสามารถ 
มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและมีความจงรัก
ภักดีตอ่องค์การ มคีวามเชือ่ ยอมรับค่านิยม
และเปา้หมายขององคก์าร มีเจตคติทีด่ีทีจ่ะ
ทุม่เทพลงัในการทำางานเพือ่บรรลเุปา้หมาย 
มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Porter 
(2003: 129) ทีว่า่ความผกูพนัตอ่องคก์ารวา่ 
สามารถพจิารณาในรปูของ ความปรารถนา
อยา่งแรงกล้าทีจ่ะยงัคงเปน็สมาชิกในองค์การ
นั้น ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด
เต็มความสามารถและ มีความเชื่อ ยอมรับ
ค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะทั่วไป

1. ปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่การดำาเนนิงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่ต่ำาสดุคอืดา้นเทคโนโลย ี
แสดงใหเ้หน็วา่ ผูบ้รหิารและครผููส้อน สงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
33 ควรให้การส่งเสริม สนับสนุน การนำา
เทคโนโลยมีาใชท้ัง้ทางดา้นงบประมาณและ
ด้านบุคลากรในการให้ความสนับสนุนทาง
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ดา้นงบประมาณนัน้จะต้องใหก้ารสนบัสนนุ
งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ หรือ
งบประมาณในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนการ
สนับสนุนงบประมาณทางด้านบุคลากรนั้น
ต้องให้การสนับสนุนโดยจัดหาบุคลากรที่
จำาเป็นต่อการดำาเนินงานมาให้พร้อม เมื่อ
ได้นำาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการสถาน
ศึกษาแล้ว ผู้บริหารก็มีหน้าที่ที่จะส่งเสริม
และสนบัสนนุให้มีการใช้งานอย่างท่ัวถงึและ
เต็มประสิทธิภาพ สิ่งที่กล่าวมานี้จะช่วยให้
โรงเรยีนมีประสทิธิผลการบรหิารงานเพ่ิมข้ึน

2. ตัวแปรที่ส่งผลต่อการดำาเนิน
งานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มากทีส่ดุคอื ความผกูพนัตอ่องคก์าร รองลง
มาคอืการตดิตอ่สือ่สาร ดงัน้ันสถานศกึษา ผู้
บรหิาร จงึควรสนบัสนนุสง่เสรมิปจัจยัดงักลา่ว 
ได้แก่ ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ ผู้
บรหิารควรเสรมิสรา้งใหบ้คุลากรในโรงเรยีน
มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีวัฒนธรรมของ
องคก์รทีมุ่ง่สูค่ณุภาพ ออกแบบการบรหิารให้
บคุลากรมกีารทำางานเปน็ทมี มโีอกาสไดร้ว่ม
คิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมวางแผน ร่วมดำาเนินการ 
ร่วมประเมินและปรับปรงุพัฒนาการทำางาน
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น และปัจจัยด้านการ
ติดต่อสื่อสาร การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย จุด
มุ่งหมายของการสื่อสารที่สำาคัญ คือ การ
สรา้งความเข้าใจกนั ฉะนัน้การเลน่ลิน้หรือใช้
กลยทุธเ์ชงิภาษาจึงไมส่่งเสรมิมนษุยสั์มพันธ์
ที่ดีต่อกัน เพื่อเสริมสร้างผลการดำาเนินงาน
โรงเรียนให้เพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมกีารศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่
การดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยจำาแนกตามบริบทของชุมชนที่แตกต่าง
กัน เช่น ชุมชนชนบท ชุมชนเมือง ชุมชน
อุตสาหกรรม เป็นต้น

2. ควรมกีารวจิยัและพฒันารูปแบบ
การดำาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางในการดำาเนนิการประกนั
คณุภาพการศกึษา ทีม่คีวามสอดคลอ้งกับการ
ปฏิบตังิานปกติของสถานศกึษาให้มากทีส่ดุ 
และใหม้คีวามสอดคลอ้งกบับรบิทของสถาน
ศึกษา และสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3. ควรมกีารศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่
การดำาเนนิการประกนัคณุภาพการศกึษาของ
สถานศกึษาในสงักดัอืน่ เชน่ กรงุเทพมหานคร 
สำานกังานคณะกรรมการอาชวีศกึษา สำานกังาน
การศึกษาท้องถิ่น เป็นต้น

4. ควรจะมีการศึกษาในลักษณะนี้
อีกโดยศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมแล้วค้นหา ทำาการคัดเลือกเฉพาะ
ตัวแปรบางคุณลักษณะ ที่ผู้วิจัยค้นพบว่า
มีส่วนจำาแนกความแตกต่างได้สูง แล้วเพิ่ม
ตวัแปรอืน่ท่ีคาดว่าน่าจะมสีว่นในการจำาแนก
ความแตกต่างของกลุ่มเพ่ือให้อำานาจการ
จำาแนกกลุ่มสูงมากขึ้น

5. ควรนำาผลการวิจัยมาปรับปรุง
และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อหา
แนวทางและวิธีการให้เหมาะสมกับสถาน
ศึกษามากที่สุด
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