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ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงาน
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บทคัดย่ อ
การวิ จั ย ครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 2) เพื่อศึกษาระดับการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 3) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ ผู้บริ หาร
และครู โรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาในจัง หวัด กระบี่ สัง กัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 13 จานวน 264 คน เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีคา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามในแต่ละด้ านดังนี ้ 1) ความเชื่อมัน่
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ของแบบสอบถามด้ า นภาวะผู้ น า คื อ .89 2) ความเชื ่ อ มั ่น ของแบบสอบถาม
ด้ านโครงสร้ างองค์การ คือ .88 3) ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้ านเทคโนโลยีและ
การติดต่อสื่อสาร คือ .87 4) ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้ านความผูกพันต่อองค์การ คือ
.90 และ 5) ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้ านการดาเนินงานการประกันคุณภาพ คือ
.89 สถิติที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคณ
ู แบบเป็ นขันตอน
้
ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จ จัย ด้ านโครงสร้ างองค์ ก าร (X2) ปั จ จัย ด้ านภาวะผู้น า (X1) ปั จ จัย
ด้ านความผูกพันต่อองค์การ (X4) และปั จจัยด้ านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร (X3)
ในทุกด้ านอยูใ่ นระดับมาก
2. การด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพ การศึ ก ษ า ของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
พบว่าผู้บริ หารและครู ผ้ สู อนของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มีการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ในภาพรวม และรายด้ านอยูใ่ นระดับมาก
3. ปั จจัยด้ านภาวะผู้นา (X1) ปั จจัยด้ านโครงสร้ างองค์การ (X2) ปั จจัย
ด้ านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร (X3) และปั จจัยด้ านความผูกพันต่อองค์การ (X4)
มีความสัมพันธ์ ทางบวกกับการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวม
และรายด้ านอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ .439
.664 .794 และ.796 ตามลาดับ
4. ปั จจัยที่มีอานาจพยากรณ์การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
13 มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ปั จจัยด้ านความผูกพันต่อองค์การ (X4) และ
ปั จจัยด้ านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร (X3) โดยมีค่าอานาจการพยากรณ์ ร้อยละ
65.50 และมีค่าความคลาดเคลื่อน ของการพยากรณ์ คือ .219 โดยเขียนเป็ นสมการ
ได้ ดงั นี ้
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สมการในรูปคะแนนดิบ
Y = 2.148+.278X4+.220X3
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .434Z4+.393Z3
คาสาคัญ : ปั จจัยการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ABSTRACT
The purposes of this research were to study 1) The levels of
factors affecting implementation of Educational Quality Assurance Program in
Secondary School of Krabi Province under Secondary Educational Service
Area Office 13 2) The levels of implementation of Educational Quality
Assurance Program in Secondary School of Krabi Province under Secondary
Educational Service Area Office 13 3) Analysis of factors affecting implementation of
Educational Quality Assurance Program in Secondary School of Krabi
Province under Secondary Educational Service Area Office 13. They were
acquired by Multi – Stage Random Sampling. The research instrument was a
questionnaire on the relations of factors affecting implementation of education
quality assurance program in Leadership, Structure, Technology and Communication,
Attraction and implementation of educational quality assurance. The research
tools consisted of ranking questionnaires and five - level rating scale
questionnaires, with 1) reliability of leadership items is .89. 2) reliability of
structure items is .88. 3) reliability of technology and communication items is
.87. 4) reliability of attraction items is .90. And 5) reliability of implementation of
educational quality assurance items is .89. The statistics used included
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percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple regression
analysis.
The findings revealed that:
1. The levels of factors affecting implementation of Educational
Quality Assurance Program in Secondary School of Krabi Province under
Secondary Educational Service Area Office 13 as individual aspects were at
the high level.
2. The levels of implementation of Educational Quality Assurance
Program in Secondary School of Krabi Province under Secondary Educational
Service Area Office 13 as a whole and individual aspects were at the high level.
3. The factors affecting implementation of educational quality
assurance in Leadership, Structure, Technology and Communication,
Attraction and implementation of educational quality assurance, statistically
significant at the .01 level. The correlation coefficients were .439, .664, .794
and .796
4. Factors had predictive power with implementation of
Educational Quality Assurance Program in Secondary School of Krabi
Province under Secondary Educational Service Area Office 13 at .01 level of
significance. It revealed the predictive power of 65.50 percent and predictive
error of .219 in the aspects of Attraction (X4) and technology and
communication ( X3). The prediction equations could be shown as the
following.
Raw Score Regression Equation
Y = 2.148+.278X4+.220X3
Standard Score Regression Equation
Z = .434Z4+.393Z3
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บทนา
ด้ ว ยความจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาจึ ง บัง เกิ ด
กฎหมายแม่ บ ทของการปฏิ รู ป การศึ ก ษาคื อ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ.2542 ที่แ ก้ ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545 และที่แ ก้ ไ ขเพิ ่ม เติม (ฉบับ ที ่ 3)
พ.ศ.2553 กาหนดให้ สถานศึกษาทุกแห่งต้ องดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาความ ตามหมวด 6 ว่าด้ วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา 47 ว่า “ให้ มีร ะบบการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาเพื่อ พัฒ นาคุณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้ วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
การประกัน คุณ ภาพภายนอก” มาตรา 48 “ให้ ถือ ว่า การประกัน คุณ ภาพภายใน
เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ส ถานศึ ก ษาต้ องด าเนิ นการ
อย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้ นสังกัดหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ องและเปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” มาตรา 49 “กาหนดให้ สถานศึกษา
ทุกแห่งต้ องได้ รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้ อย 1 ครัง้ ในทุก 5 ปี และต้ อง
เสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและ
สาธารณชน”
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจะทาให้ สถานศึกษามีระบบ
การบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการทางานที่มีเป้าหมายและแผนการดาเนินงาน
ที่ ชัด เจนโดยในการด าเนิ น การตามแผนเพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามเป้ าหมายนัน้ ก็ จ ะต้ อ งมี
การประเมินคุณภาพภายในหรื อการประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุ ง
ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายอยูต่ ลอดเวลา
จากรายงานผลการวิ จัย ของส านัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น
คุณ ภาพการศึก ษา (องค์ ก ารมหาชน) พบว่าสถานศึก ษายังไม่ เห็น ความส าคัญ ต่ อ
การประกัน คุณ ภาพภายในสถานศึก ษา ผู้บ ริ ห าร ครู แ ละผู้เกี่ ย วข้ อ งยังขาดความรู้
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ความเข้ า ใจเกี่ ย วกับ ระบบการประกัน คุณ ภาพภายในการปฏิ บัติ ง านการประกัน
คุณภาพภายในจึงขาดประสิทธิภาพส่งผลให้ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาไม่บรรลุ
เป้าหมาย
ผลการประเมิ น ภายนอกโดยส านัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานรอบสาม ช่วงปี พ.ศ.
2554 - 2558 ของโรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษาในจัง หวัด กระบี่ สัง กัด สานัก งานเขตพื น้ ที่
การศึก ษามัธ ยมศึก ษาเขต 13 จานวน 16 โรงเรี ย น ปรากฏว่า มีโ รงเรี ย นที ่ผ ่า น
การรับรองมาตรฐาน จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
จานวน 8 โรงเรี ยน คิดเป็ นร้ อยละ 50 และไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จานวน 8 โรงเรี ยน คิดเป็ นร้ อยละ 50
จากผลการประเมินภายนอกดังกล่าว จะเห็นว่ายังมีโรงเรี ยนอีกเป็ นจานวนมากที่ไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินของสมศ.
ดังนัน้ ผู้วิจัย จึงสนใจศึก ษา เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่งผลต่ อการด าเนิ น งานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงานเขต
พื น้ ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 13 เพื่อ ศึก ษาว่า มีปั จ จัย ใดบ้ า งที่ส ่ง ผลต่อ การ
ดาเนิ น งานการประกัน คุณ ภาพการศึกษาของโรงเรี ยนมัธ ยมศึกษาในจังหวัด กระบี่
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 เพื่อใช้ เป็ นแนวทางให้ โรงเรี ยน
หน่วยงานต้ นสังกัด และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้ อง นาไปวางแผน วางกลยุทธ์ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุง และส่งเสริมให้ โรงเรี ยนสามารถดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ บรรลุการดาเนินงานและเป็ นรูปธรรมในการนาผลการวิจยั ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ และ
ปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาให้ เหมาะสมกับ
สถานศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13
2. เพื่ อศึกษาระดับการดาเนิ นงานการประกันคุณ ภาพการศึกษา ของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13
3. เพื่ อ วิเคราะห์ ปั จ จัย ที่ ส่งผลต่อ การด าเนิ น งานการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยในครัง้ นีไ้ ด้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษาและครู ของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13 จานวน 827 คน กลุม่ ตัวอย่าง 264 คน ใช้ การสุม่ แบบหลายขันตอน
้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย เป็ นแบบสอบถามปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ดาเนินงานการประกันคุณ ภาพการศึกษา ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 13 มี ค่ าความเชื่ อมั่ นของ
แบบสอบถามแต่ละด้ านดังนี ้ 1) ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้ านภาวะผู้นา คือ .89 2)
ความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถามด้ า นโครงสร้ างองค์ ก าร คื อ .88 3) ความเชื่ อมั่นของ
แบบสอบถามด้ านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร คือ .87 4) ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
ด้ านความผูกพันต่อองค์การ คือ .90 และ 5) ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามด้ านการดาเนินงาน
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การประกันคุณภาพ คือ .89 และมีค่าดัชนีความสอดคล้ อง (IOC) ของแบบสอบถามในแต่
ละด้ าน คือ 1.00 ในทุกด้ าน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยเก็บข้ อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 264 ฉบับ ได้ กลับคืนมา จานวน
256 ฉบับ คิดเป็ น ร้ อยละ 96.97
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ได้ เสนอตามลาดับขันตอน
้
ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ทั่ ว ไปเกี่ ยวกั บ สถานภาพของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งได้ แก่ ผู้บริ หารสถานศึกษาและครู ผ้ สู อน ของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงานเขตพื ้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้ แก่ ปั จจัยด้ านภาวะผู้นา ปั จจัยด้ านโครงสร้ างองค์การ
ปั จจัยด้ านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร และปั จจัยด้ านความผูกพันต่อองค์การ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ระดับการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวั ด กระบี่ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื น้ ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 13
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้ านภาวะผู้นา ปั จจัยด้ าน
โครงสร้ างองค์การ ปั จจัยด้ านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร และปั จจัยด้ านความผูกพัน
ต่อการดาเนินงานการประกันคุณ ภาพการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กระบี่ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ตอนที่ 5 การวิ เคราะห์ ส มการพยากรณ์ ของปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ดาเนิ น งานการประกัน คุณ ภาพการศึกษาของโรงเรี ยนมัธ ยมศึกษาในจังหวัด กระบี่
สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
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ผลการศึกษา
ผลการวิจัย เรื่ อ ง ปั จ จัยที่ ส่งผลต่อการด าเนิ น งานการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในจังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษาเขต 13 ผู้ วิ จั ย ได้ น าเสนอเป็ นข้ อๆตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย
รายละเอียดดังนี ้
1. ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการดาเนิ นงานการประกันคุณ ภาพการศึกษาของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่ การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13 พบว่า ผู้ บ ริ ห ารและครู ผู้ ส อนโรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษาในจัง หวัด กระบี่
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ในทุกด้ านอยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา คือ ปั จจัยด้ านโครงสร้ าง
องค์ ก าร ปั จจั ย ด้ านภาวะผู้ น า ปั จจั ยด้ านความผู กพั น ต่ อ องค์ ก าร และปั จจั ย
ด้ านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร
2. การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 พบว่า ผู้บริ หาร
และครู ผ้ ู สอนผู้ บริ ห ารและครู ผ้ ู สอนโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาในจั ง หวัด กระบี่ มี ก าร
ดาเนิ นงานการประกัน คุณ ภาพการศึกษาในภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับ มาก
โดยเรี ย งล าดับ ค่ า เฉลี่ ย สูง สุด ลงมา คื อ การจัด ท ารายงานประจ าปี ที่ เป็ น รายงาน
การประเมิ นคุณ ภาพภายใน การจัดให้ มีการประเมินคุณ ภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา การจัด ให้ มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบคุณ ภาพการศึ ก ษา
การด าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา การจั ด ท า
แผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ ก ษา การจัด ระบบบริ ห ารสารสนเทศและการจัด ให้ มี ก ารพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. ปั จจัยด้ านภาวะผู้นา ปั จจัยด้ านโครงสร้ างองค์การ ปั จจัยด้ านเทคโนโลยี
และการติดต่อสื่อสาร และปั จจัยด้ านความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
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การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ในภาพรวมและรายด้ านอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
4. ตัว แปรที่ ส ามารถพยากรณ์ ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 คือ ด้ านความผูกพันต่อองค์การ ด้ านเทคโนโลยีและ
การติดต่อสื่อสาร โดยเขียนเป็ นสมการได้ ดงั นี ้
สมการในรูปคะแนนดิบ
Y = 2.148+.278X4+.220X3
สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน
Z = .434Z4+.393Z3
สรุ ปและอภิปรายผล
ในการอภิปรายผลการวิจัยปั จจัยที่ ส่งผลต่อการดาเนิ นงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ย นมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ผู้วิจยั มีประเด็นที่น่าสนใจมาอภิปราย รายละเอียดดังนี ้
1. ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการดาเนิ นงานการประกันคุณ ภาพการศึกษาของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึก ษามัธยมศึกษา
เขต 13 ตามการรับรู้ ของผู้บริ หารและครู ผ้ ูสอนอยู่ในระดับมากทัง้ นี เ้ พราะระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษานับได้ ว่าเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยการวางแผนและจัดกิจกรรมการเรี ยนการเรี ยนรู้ อย่างเป็ นระบบ มีการตรวจสอบ
และประเมินการดาเนินงานของสถานศึกษา และทบทวนการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปอย่าง
ปราศจากข้ อบกพร่องและมีประสิทธิภาพรวมทังให้
้ ความสาคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพ
อย่างต่อ เนื่ อ ง การด าเนิ น งานของสถานศึก ษาสอดคล้ อ งกับ เป้าหมายหลัก การจัด
การศึ ก ษาและความต้ อ งการของผู้ที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยมี ก ารตรวจสอบ ทบทวน และ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ สถานศึกษาจึงต้ องให้ ความสาคัญ
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ในเรื่ อ งคุณ ภาพการศึกษา เนื่ องจากผู้รับ บริ การจะมุ่งเน้ นความสนใจด้ านคุณ ภาพ
มากกว่าด้ านปริมาณ การที่สถานศึกษาต้ องให้ ความเชื่อมัน่ ต่อสังคมว่าจะจัดการศึกษา
ที่มีคณ
ุ ภาพได้ กลายเป็ นหลักประกันว่าผู้รับบริ การจะได้ รับสิ่งที่ดีที่สดุ ตามมาตรฐานที่
กาหนด ซึ่งก็ คื อการประกัน คุณ ภาพการศึก ษานั่น เองซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิจัย ของ
องค์กรอื่นๆ ดังนี ้ กิตติพงษ์ หาตรงจิตต์ (2550 : 114) พบว่า ปั จจัยที่สง่ ผลต่อการดาเนิน
การประกันคุณ ภาพการศึกษา ของโรงเรี ยนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื น้ ที่
การศึกษา จังหวัดอุดรธานี มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพเกือบทุกปั จจัยอยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้ นปั จจัยด้ านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
นิภารัตน์ ป้อสีลา (2550 : 142) พบว่าวัฒนธรรมองค์การที่สง่ ผลต่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สังกัดกรุ งเทพมหานคร มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า อยู่ระดับมาก 3 ด้ าน คือ
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการผดุง
ระบบประกัน คุณ ภาพ และสอดคล้ อ งกับ งานวิจั ย ของจิ รภา วิช าชาญ (2550 :159)
พบว่า ปั จ จัย การบริ ห ารที่ ส่ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานการประกัน คุณ ภาพภายในของ
ศูนย์บริ การศึกษานอกโรงเรี ยนอาเภอ เขตภูมิภาคตะวันตก การมีส่วนร่ วมของครู ใน
การพั ฒ นาการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โรงเรี ย นในสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน ในภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก สอดคล้ อง
กับ งานวิจัย ของเชิ ด ชั ย ฮวดศรี (2551 : 88-92) พบว่า ปั จ จัย ที่ ส่งผลต่ อ การประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน อาเภอเมือง สานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการศึกษาสภาพการการดาเนินงานประกั นคุณภาพ
การศึ ก ษาโรงเรี ย นระดับ การศึ ก ษาขัน้ พื น้ ฐาน อ าเภอเมื อ ง ส านั ก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการปฏิบตั ิอยู่ในระดับมาก สอดคล้ องกับงานวิจยั ของสัล
มาน สะบูดิง (2551 : 102) พบว่าปั จจัยการบริ หารที่ส่งผลต่อการดาเนินงานประกัน
คุณ ภาพภายในของโรงเรี ย นเอกชนสอนศาสนาอิ ส ลาม สังกัด ส านัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษายะลา เขต 1 มีปัจจัยการบริหารด้ านภาวะผู้นาอยูใ่ นระดับมาก
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2. การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในจังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ตามการรับรู้
ของผู้บริ หารและครู ผ้ สู อนมีการดาเนินงานอยู่ในระดับมาก ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากโรงเรี ยน
ทุกแห่งในปั จจุบันได้ รับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพ
จากผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาขอโรงเรี ยนทุกฝ่ ายอย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่ อง ร่ วมถึงการปฏิรูป การจัดการศึกษาตามพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ที่ ก าหนดให้ มี ก ารประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยให้ มีทงการประกั
ั้
นคุณภาพภายในและภายนอก ซึ่งสถานศึกษาถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึ่งของการบริ หารจัดการเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอย่าง
น้ อยหนึง่ ครัง้ ในทุก 5 ปี ทาให้ สถานศึกษาต้ องดาเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็ นระบบ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้ องกับงานวิจยั
ของวารุ ณี บ ารุ ง สวัส ดิ ์ (2553 : 88-92) ได้ วิจ ัย ปั จ จัย ที่ส ่ง ผลต่อ ประสิท ธิ ผ ลการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ในจัง หวัด นครพนมในภาพรวมและรายข้ ออยู่ ใ นระดับ มาก และเชิ ด ชัย ฮวดศรี
(2551:85-90) ได้ ศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อการประกันคุณ ภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
ระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน อาเภอเมือง สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
ในภาพรวมและรายข้ ออยูใ่ นระดับมาก
3. ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการดาเนิ นงานการประกันคุณ ภาพการศึกษาของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13 ตามการรั บ รู้ ของผู้ บริ ห ารและครู ผ้ ู สอนมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
การด าเนิ น งานประกัน คุณ ภาพการศึก ษา ผลการวิ จัย พบว่า ปั จ จัย ที่ ส่งผลต่อ การ
ด าเนิ น งานการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา โดยรวมมี ค วามสัม พัน ธ์ เชิ งบวกกับ การ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมและรายด้ าน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจยั ปรากฏเป็ นเช่นนี ้อาจเป็ นเพราะผู้บริ หารโรงเรี ยนในปั จจุบนั
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จะต้ องเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามเป็ นนั ก บริ ห ารมื อ อาชี พ มี ใ บประกอบวิ ช าชี พ ผู้ บริ ห าร
สถานศึกษา ซึง่ ผู้บริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐาน ของสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จะต้ องเป็ นผู้ ที่ มี ก ารจั ด การองค์ ก ร โครงสร้ าง และ
การบริ ห ารงานอย่ า งมี ระบบครบวงจรให้ บ รรลุเป้ า หมายการศึก ษา มี ก ารส่ง เสริ ม
สัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา มีการจัดกิจกรรมการบริ หาร
เพื่ อ ส่ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ที่ เน้ นผู้เรี ย นเป็ น ส าคัญ มี ภ าวะผู้น า การเปลี่ ย นแปลงและ
ความสามารถในการบริ ห ารจัด การ และมี ก ารส่งเสริ ม การบริ ห ารจัด การหลัก สูต ร
สถานศึกษาให้ มีความเหมาะสมกับผู้เรี ยนและท้ องถิ่น มีสื่อการเรี ยนการสอนที่เอื ้อต่อ
การเรี ย นรู้ ดั ง นั น้ ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาจะต้ องมี ก ารเสริ ม สร้ างพลัง อ านาจ สร้ าง
บรรยากาศที่ ดี ในการบริ ห ารสถานศึก ษาเพื่ อให้ ผลการด าเนิ น งานด้ านต่างๆ บรรลุ
ตามเป้าหมายและมีประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้ ผ้ รู ่วมงานเกิดความเชื่อมัน่ ในองค์กร เกิด
ความตระหนักและตังใจ
้ ในการพัฒนางาน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ผลการวิจยั
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จ ัย ของค์ก รอื ่น ๆ ดัง นี ้ เชิด ชัย ฮวดศรี (2551:85-90) พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่สง่ ผลต่อการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษากับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธ์ ในทางบวก โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 สัลมาน สะบูดิง (2551 : 102) พบว่า ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยการบริ หารกับ
การดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดเขต
พืน้ ที่การศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ กันทางบวกอยู่ ในระดับสูง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 วรรษวรรณ บันลือฤทธิ์ (2553 : 27) พบว่า ปั จจัย
ที่สง่ ผลต่อผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายใน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการ
ด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานส่ ง เสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ต ิที ่ ร ะดับ .05 เนตรรุ้ ง อยู่เ จริ ญ (2553 : 97) พบว่า ตัว แปรปั จ จัย ทุก ตัว มี
ความสัม พัน ธ์ ท างบวกกับ การมี ส่วนร่ วมในการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า
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4. ตั ว แปรที่ ส ามารถพยากรณ์ ปั จจั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงาน
เขตพื น้ ที ่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษาเขต 13 คือ ด้ า นความผูก พัน ต่อ องค์ก ารและ
ด้ านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร มี ความสามารถในการพยากรณ์ ได้ ร้อยละ 65.50
แสดงว่ า ความผู กพั นต่ อองค์ ก ารเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ เกิ ด ผลการด าเนิ น งาน
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ ง ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม
สนับ สนุน ให้ ค รู มี ค วามรู้ สึก ผูก พัน ที่ มี ต่ อ องค์ ก ารรวมถึ งความสนใจต่ อ เป้ าหมาย
มีความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานอย่างดีที่สดุ เต็มความสามารถ มีความรู้ สึกเป็ นส่วนหนึ่ง
และมีความจงรักภักดีตอ่ องค์การ มีความเชื่อ ยอมรับค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ
มี เจตคติ ที่ ดี ที่ จะทุ่ม เทพลังในการท างานเพื่ อ บรรลุเป้าหมาย มี ค วามสอดคล้ องกับ
แนวคิด ของสเตีย ร์ (Steers, 1991:115) ได้ ส รุ ป ว่า มีปั จ จัย 3 ประการที่ส ่ง ผลต่อ
ความรู้ สึก ใส่ใ จผูก พัน ต่อ องค์ก าร ได้ แ ก่ 1) ด้ า นลัก ษณะส่ว นตัว ของบุค ลากร
ซึ่งรวมถึงอายุการทางานในองค์การและความต้ องการความสาเร็ จในชีวิต ความใส่ใจ
ในวิชาชีพ 2) ด้ านลักษณะงาน ได้ แก่ ความสาคัญของงานโอกาสที่ จะมีความสัมพันธ์
กับผู้ร่วมงาน 3) ประสบการณ์ ในการทางาน ซึง่ ได้ แก่ ความน่าเชื่อถือได้ ขององค์การในอดีต
และความรู้ สึกของบุคคลอื่ นที่ มี ต่ อองค์ การ เอกวิ ท ย์ แก้ วประดิ ษ ฐ์ (2545 : 24) ได้ ให้
ความหมายเทคโนโลยีเป็ นการนาเอาแนวความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี
กระบวนการ ตลอดจนผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ ทงในด้
ั ้ านสิ่งประดิษฐ์ และวิธีปฏิบตั ิมา
ประยุกต์ใช้ ในระบบงานเพื่อช่วยให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทางานให้ ดียิ่งขึน้ และ
เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลของงานให้ มีมากยิ่งขึน้ และ วารุ ณี บารุ งสวัสดิ์
(2553 : 68) ได้ สรุ ป ความหมาย การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร หมายถึ ง การส่ งข้ อมู ลข่ าวสาร
แนวความคิด ความรู้ สึก ความคิดเห็น รวมทังทั
้ ศนคติ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง
โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกัน
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ข้ อเสนอแนะ
ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานต้ นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และ
สถานศึกษา รายละเอียดดังนี ้
1. ปั จจัยที่ ส่งผลต่อการดาเนิ นงานการประกันคุณ ภาพการศึกษาของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13 ในภาพรวม และรายด้ านอยู่ในระดับมาก ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือ โครงสร้ าง
ขององค์การ แสดงให้ เห็นว่า ผู้บริ หารควรให้ ความสนใจอย่างจริ งจัง ความสัมพันธ์ ของ
ทรัพยากรมนุษย์ที่ได้ กาหนดไว้ ในองค์กร เริ่ มด้ วยการกาหนดนโยบายการจัดสายงาน
การกาหนดองค์ ประกอบ คุณลักษณะของสมาชิก การจัดบุคคลตามความเหมาะสม
ของงาน เป็ นแผนผังแสดงให้ เห็นถึงการแบ่งงานกันทา ระหว่างผู้บริ หารกับผู้อยู่ใต้ บังคับ
บัญ ชา การจัด แผนงาน และระดับ ของการบริ ห าร เหมื อ นกับ การมอบหมายงาน
(Work Assignment)
2. ตัวแปรที่ส่งผลต่อการดาเนินงานการประกันคุณ ภาพการศึกษาของ
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13 มากที่สดุ คือ ความผูกพันต่อองค์การ ดังนันสถานศึ
้
กษา ผู้บริ หารจึงควรสนับสนุน
ส่งเสริ มปั จจัยดังกล่าว ได้ แก่ ปั จจัยด้ านความผูกพันต่อองค์การ ผู้บริหารควรเสริมสร้ าง
ให้ บคุ ลากรในโรงเรี ยน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีวฒ
ั นธรรมขององค์กรที่ม่งุ สู่คณ
ุ ภาพ
ออกแบบการบริ หารให้ บุคลากร มี การทางานเป็ นที ม มี โอกาสได้ ร่วมคิด ร่ วมเรี ยนรู้
ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินการ ร่วมประเมิน และปรับปรุงพัฒนา การทางาน อย่างต่อเนื่อง
เพื่ อเสริ มสร้ างผลการดาเนิ นงานโรงเรี ยนให้ เพิ่ มขึน้ ซึ่งแยกออกเป็ น 2 ลักษณะ คื อ
1) ความผูกพันเป็ นทางการ (Formal Attraction) ซึ่งแสดงออกโดยการไปปรากฏตัว
ทางานตามเวลาที่กาหนด 2) ความผูกพันทางจิตใจ (Commitment) คื อ ผู้ใต้ บังคับบัญชา
มีความผูกพันหรื อสนใจอย่างจริ งจังต่อ เป้าหมาย ค่านิยม และวัตถุประสงค์ ขององค์การ
โดยมีเจตคติที่ดีที่จะทุม่ เทพลังในการทางานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
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ข้ อเสนอแนะสาหรั บการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไปดังนี ้
1. ควรมี ก ารวิ จัย และพัฒ นารู ป แบบการด าเนิ น การประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาเพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนิ นการประกันคุณ ภาพการศึกษาที่ มีความ
สอดคล้ องกับการปฏิบตั ิงานปกติของสถานศึกษาให้ มากที่สดุ และให้ มีความสอดคล้ อง
กับบริบทของสถานศึกษาและสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
2. การศึกษาในการวิจัยครัง้ ต่อไปควรเพิ่มเครื่ องมือในการวิจัยคือแบบ
สัมภาษณ์หรื อ การสัมภาษณ์กลุม่ เพื่อเป็ นการยืนยันข้ อค้ นพบว่าได้ จากการวิจยั และยัง
สามารถเก็บข้ อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ยงั ไม่สมบูรณ์ได้ อีกด้ วย
3. ควรมี ก ารศึก ษาเปรี ย บเที ย บระดับ การด าเนิ น งานประกัน คุณ ภาพ
ภายในสถานศึกษาระหว่างโรงเรี ยนที่มีขนาดแตกต่างกัน หรื อโรงเรี ยนที่ไม่มีผ้ บู ริ หารกับ
โรงเรี ยนที่มีผ้ บู ริหาร
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