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ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศกึษาในจังหวัดกระบี่ สังกัดส านักงาน 

เขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษาเขต131 
Factors  Affecting Implementation of Educational Quality Assurance  

Program Secondary School of  Krabi  Province under  
Secondary Educational Service Area Office 131 

 
เทวนั เงาะเศษ2 หิรัญ ประสารการ3 

Thawan Ngo-sate2 , Hiran Prasarnkarn3 
 

บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อ          
การด าเนินงานการประกนัคณุภาพการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดักระบ่ี 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 13  2) เพ่ือศกึษาระดบัการด าเนินงาน
การประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนมธัยมศกึษาในจงัหวดักระบ่ี สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 3) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวดักระบ่ี สงักัดส านักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ ผู้บริหาร
และครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบ่ี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 13 จ านวน 264 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณคา่ 5 ระดบั มีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในแตล่ะด้านดงันี ้1) ความเช่ือมัน่ 
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ของแบบสอบถามด้านภาวะผู้ น า คือ  .89 2) ความเชื่อมั ่นของแบบสอบถาม             
ด้านโครงสร้างองค์การ คือ .88 3) ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้านเทคโนโลยีและ
การติดตอ่สื่อสาร คือ .87 4) ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้านความผกูพนัตอ่องค์การ คือ  
.90 และ 5) ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้านการด าเนินงานการประกันคณุภาพ คือ 
.89 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ 
การถดถอยพหคุณูแบบเป็นขัน้ตอน 

 ผลการวิจยัพบว่า 
 1.  ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ (X2) ปัจจัยด้านภาวะผู้ น า (X1) ปัจจัย   

ด้านความผูกพันต่อองค์การ (X4) และปัจจัยด้านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร (X3)    

ในทกุด้านอยูใ่นระดบัมาก  
 2.  การด า เนินงานการประกันคุณ ภาพการศึกษา ของโรงเรียน
มธัยมศึกษาในจังหวดักระบ่ี สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต  13 
พบว่าผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดักระบ่ี สงักัดส านักงาน 
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 13 มีการด าเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษา
ในภาพรวม และรายด้านอยูใ่นระดบัมาก 
 3.  ปัจจยัด้านภาวะผู้น า (X1) ปัจจยัด้านโครงสร้างองค์การ (X2) ปัจจยั       
ด้านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร (X3) และปัจจยัด้านความผกูพนัต่อองค์การ (X4) 
มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับการด าเนินงานการประกนัคณุภาพการศึกษา ในภาพรวม
และรายด้านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ .439 
.664 .794 และ.796 ตามล าดบั 
 4.  ปัจจยัท่ีมีอ านาจพยากรณ์การด าเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษา
ของโรงเรียนมธัยมศกึษาในจงัหวดักระบ่ี สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 
13  มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ (X4) และ
ปัจจัยด้านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร (X3) โดยมีค่าอ านาจการพยากรณ์ร้อยละ 
65.50 และมีค่าความคลาดเคลื่อน ของการพยากรณ์ คือ .219 โดยเขียนเป็นสมการ         
ได้ดงันี ้
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 สมการในรูปคะแนนดิบ 
 Y = 2.148+.278X4+.220X3 

 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z = .434Z4+.393Z3 

 
ค าส าคัญ : ปัจจยัการด าเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษา 
 
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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บทน า 
 

ด้วยความจ าเป็นท่ีจะต้องประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจึงบังเกิด
กฎหมายแม่บทของการปฏิ รูปการศึกษาคือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ .ศ.2542 ที่แก้ไขเพิ ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ .ศ .2545 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม  (ฉบับที่3) 
พ.ศ.2553 ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาความ ตามหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา 47 ว่า “ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทกุระดบัประกอบด้วยระบบการประกนัคณุภาพภายในและระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก” มาตรา 48 “ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน            
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษาท่ีสถานศึกษาต้องด าเนิ นการ               
อย่างต่อเน่ืองโดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักัดหน่วยงาน           
ท่ีเก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือรองรับการประกนัคณุภาพภายนอก” มาตรา 49 “ก าหนดให้สถานศึกษา
ทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครัง้ในทุก 5 ปี และต้อง
เสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ
สาธารณชน” 

 การประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาจะท าให้สถานศึกษามีระบบ
การบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ   มีการท างานท่ีมีเปา้หมายและแผนการด าเนินงาน
ท่ีชัดเจนโดยในการด าเนินการตามแผนเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายนัน้ก็จะต้องมี            
การประเมินคณุภาพภายในหรือการประเมินตนเองเพ่ือตรวจสอบและพฒันาปรับปรุง
ให้เป็นไปตามเปา้หมายอยูต่ลอดเวลา  

 จากรายงานผลการวิจัยของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พบว่าสถานศึกษายังไม่เห็นความส าคัญต่อ             
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผู้ บริหาร ครูและผู้ เก่ียวข้องยังขาดความรู้           
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ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพภายในการปฏิบัติงานการประกัน
คณุภาพภายในจึงขาดประสิทธิภาพส่งผลให้การพฒันาคุณภาพสถานศึกษาไม่บรรลุ
เปา้หมาย  

 ผลการประเมินภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ น
คณุภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานรอบสาม ช่วงปี พ.ศ.
2554 - 2558 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบี่  สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 จ านวน 16 โรงเรียน ปรากฏว่ามีโรงเรียนที่ผ่าน             
การรับรองมาตรฐาน จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
จ านวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50 และไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา จ านวน 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50 
จากผลการประเมินภายนอกดังกล่าว จะเห็นว่ายังมีโรงเรียนอีกเป็นจ านวนมากท่ีไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินของสมศ.  

 ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษา เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนมธัยมศกึษาในจงัหวดักระบ่ี สงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เพื่อศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบ่ี 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 13 เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้โรงเรียน 
หน่วยงานต้นสงักัด และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง น าไปวางแผน วางกลยุทธ์ เพ่ือพัฒนา 
ปรับปรุง และสง่เสริมให้โรงเรียนสามารถด าเนินการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
ให้บรรลกุารด าเนินงานและเป็นรูปธรรมในการน าผลการวิจยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
ปรับปรุงการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับ
สถานศกึษาตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของการวจิัย 
 

 1. เพ่ือศึกษาระดบัปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนมธัยมศกึษาในจงัหวดักระบ่ี สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 13 

 2. เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดักระบ่ี สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 13  

 3.  เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนมธัยมศกึษาในจงัหวดักระบ่ี สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 13 
 
วธีิการวจิัย 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นีไ้ด้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดักระบ่ี สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 13  จ านวน  827 คน กลุม่ตวัอยา่ง 264 คน ใช้การสุม่แบบหลายขัน้ตอน  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

 เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบ่ี 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มีค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามแตล่ะด้านดงันี ้1) ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้านภาวะผู้น า คือ .89  2) 
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้านโครงสร้างองค์การ คือ .88 3) ความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามด้านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร คือ .87 4) ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
ด้านความผกูพนัต่อองค์การ คือ .90 และ 5) ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้านการด าเนินงาน
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การประกนัคณุภาพ คือ .89 และมีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามในแต่
ละด้าน คือ 1.00  ในทกุด้าน 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยเก็บข้อมลู จากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 264 ฉบบั ได้กลบัคืนมา จ านวน 
256 ฉบบั คิดเป็น ร้อยละ  96.97  
 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้เสนอตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้
 ตอนท่ี 1  การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลทั่ วไปเก่ี ยวกับสถานภาพของผู้ ตอบ

แบบสอบถาม  ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ของโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
จงัหวดักระบ่ี สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 13 

 ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการประกนั
คณุภาพการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดักระบ่ี สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 13 ได้แก่ ปัจจยัด้านภาวะผู้น า ปัจจยัด้านโครงสร้างองค์การ 
ปัจจยัด้านเทคโนโลยีและการติดตอ่สื่อสาร และปัจจยัด้านความผกูพนัตอ่องค์การ 

 ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์ระดับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบ่ี  สังกัดส านักงานเขตพืน้ ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 13  

 ตอนท่ี 4   การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัด้านภาวะผู้น า ปัจจยัด้าน
โครงสร้างองค์การ  ปัจจยัด้านเทคโนโลยีและการติดตอ่สื่อสาร และปัจจยัด้านความผกูพนั 
ต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
กระบ่ี  สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 13  

 ตอนท่ี 5   การวิเคราะห์สมการพยากรณ์ของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบ่ี   
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 13 
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ผลการศึกษา  
 
  ผลการวิจัย เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศกึษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดักระบ่ี สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มัธยมศึกษาเขต 13 ผู้ วิจัยได้น าเสนอเป็นข้อๆตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
รายละเอียดดงันี ้
 1.  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดักระบ่ี สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
เขต  13 พบว่า  ผู้ บ ริหารและครูผู้ สอนโรงเรียนม ัธยมศึกษาในจ ังหว ัดกระ บ่ี                         
มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา           
ในทกุด้านอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยสงูสดุลงมา คือ ปัจจยัด้านโครงสร้าง
องค์การ ปัจจัยด้านภาวะผู้ น า  ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์การ และปัจจัย              
ด้านเทคโนโลยีและการติดตอ่สื่อสาร  
 2.  การด าเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนมธัยมศกึษา
ในจงัหวดักระบ่ี สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 13 พบว่า ผู้บริหาร
และครูผู้ สอนผู้ บริหารและครูผู้ สอนโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกระบ่ี มีการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก            
โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุดลงมา คือการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน          
การประเมินคุณภาพภายใน การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา            
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  การจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา การจัดระบบบริหารสารสนเทศและการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง 
 3.  ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
และการติดต่อสื่อสาร   และปัจจยัด้านความผกูพนัต่อองค์การมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั
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การด าเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษา ในภาพรวมและรายด้านอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
 4.   ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการ
ประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนมธัยมศกึษาในจงัหวดักระบ่ี สงักดัส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 คือ ด้านความผกูพนัต่อองค์การ ด้านเทคโนโลยีและ
การติดต่อส่ือสาร โดยเขียนเป็นสมการได้ดงันี ้
 สมการในรูปคะแนนดิบ 

 Y = 2.148+.278X4+.220X3 

 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z = .434Z4+.393Z3 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 
  ในการอภิปรายผลการวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการประกัน
คณุภาพการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดักระบ่ี สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามธัยมศึกษาเขต 13 ผู้วิจยัมีประเด็นท่ีน่าสนใจมาอภิปราย รายละเอียดดงันี ้
  
  1.  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดักระบ่ี สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
เขต 13 ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูผู้สอนอยู่ในระดับมากทัง้นีเ้พราะระบบการ
ประกนัคณุภาพการศกึษานบัได้ว่าเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาคณุภาพการศกึษา               
โดยการวางแผนและจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบ
และประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษา และทบทวนการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปอย่าง
ปราศจากข้อบกพร่องและมีประสิทธิภาพรวมทัง้ให้ความส าคญัตอ่การปรับปรุงคณุภาพ
อย่างต่อเน่ือง การด าเนินงานของสถานศึกษาสอดคล้องกับเป้าหมายหลักการจัด
การศึกษาและความต้องการของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยมีการตรวจสอบ  ทบทวน และ
ปรับปรุงคณุภาพการศกึษาอย่างต่อเน่ือง สม ่าเสมอ สถานศกึษาจึงต้องให้ความส าคญั
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ในเร่ืองคุณภาพการศึกษา เน่ืองจากผู้ รับบริการจะมุ่งเน้นความสนใจด้านคุณภาพ
มากกวา่ด้านปริมาณ การที่สถานศกึษาต้องให้ความเช่ือมัน่ตอ่สงัคมวา่จะจดัการศกึษา
ท่ีมีคณุภาพได้กลายเป็นหลกัประกนัว่าผู้ รับบริการจะได้รับสิ่งท่ีดีท่ีสดุตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด ซึ่งก็คือการประกันคุณภาพการศึกษานั่นเองซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
องค์กรอ่ืนๆ ดงันี ้กิตติพงษ์ หาตรงจิตต์ (2550 : 114) พบวา่ ปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการด าเนิน     
การประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษา จงัหวดัอดุรธานี มีปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประกนัคณุภาพเกือบทกุปัจจยัอยู่ใน
ระดบัมาก ยกเว้นปัจจยัด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคล้องกบังานวิจยัของ
นิภารัตน์ ปอ้สีลา (2550 : 142) พบว่าวฒันธรรมองค์การท่ีสง่ผลตอ่การประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา  สงักดักรุงเทพมหานคร มีการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา
ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ อยู่ระดบัมาก 3 ด้าน คือ 
การพฒันามาตรฐานการศึกษา การจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา และการผดงุ
ระบบประกันคุณภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของจิรภา วิชาชาญ (2550 :159) 
พบว่าปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
ศูนย์บริการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ  เขตภูมิภาคตะวนัตก การมีส่วนร่วมของครูใน
การพัฒนาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร เขตบางขนุเทียน  ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของเชิดชัย ฮวดศรี (2551 : 88-92) พบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประกัน
คณุภาพการศึกษาของโรงเรียนระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน อ าเภอเมือง ส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการศึกษาสภาพการการด าเนินงานประกันคณุภาพ
การศึกษาโรงเรียนระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของสลั
มาน  สะบูดิง (2551 : 102) พบว่าปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษายะลา เขต 1  มีปัจจยัการบริหารด้านภาวะผู้น าอยูใ่นระดบัมาก 
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 2.   การด าเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนมธัยมศกึษา
ในจงัหวดักระบ่ี  สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 13 ตามการรับรู้
ของผู้บริหารและครูผู้สอนมีการด าเนินงานอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเน่ืองจากโรงเรียน
ทุกแห่งในปัจจุบันได้รับการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ และการตรวจสอบคุณภาพ             
จากผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาขอโรงเรียนทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง ร่วมถึงการปฏิรูป การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553        
ท่ีก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยให้มีทัง้การประกันคุณภาพภายในและภายนอก ซึ่งสถานศึกษาถือว่า 
การประกนัคณุภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจดัการเพ่ือรองรับการประเมิน
คณุภาพภายนอก จากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษาอย่าง
น้อยหนึง่ครัง้ในทกุ 5 ปี ท าให้สถานศกึษาต้องด าเนินการพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของตนเองอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกบังานวิจยั
ของวารุณี บ ารุงสวัสดิ์ (2553 : 88-92) ได้วิจ ัยปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ด าเนินงานการประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ในจังหวัดนครพนมในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก และเชิดชัย  ฮวดศรี 
(2551:85-90) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน อ าเภอเมือง ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ในภาพรวมและรายข้ออยูใ่นระดบัมาก    
 3. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดักระบ่ี สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
เขต  13 ตามการรับ รู้ของผู้ บ ริหารและค รูผู้ สอน มีความสัมพัน ธ์ทางบวกกับ                       
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
ด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยรวมและรายด้าน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ผลการวิจยัปรากฏเป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนในปัจจบุนั
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จะต้องเป็น  ผู้ ท่ี มีความเป็นนักบริหารมืออาชีพ มีใบประกอบวิชาชีพผู้ บ ริหาร
สถานศกึษา ซึง่ผู้บริหารสถานศกึษา ตามมาตรฐาน ของส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา จะต้องเป็นผู้ ท่ี มีการจัดการองค์กร โครงสร้าง และ           
การบริหารงานอย่างมีระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา มีการส่งเสริม
สมัพนัธ์และความร่วมมือกบัชมุชนในการพฒันาการศกึษา มีการจดักิจกรรมการบริหาร 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  มีภาวะผู้ น า การเปลี่ยนแปลงและ
ความสามารถในการบริหารจัดการ  และมีการส่งเสริมการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกบัผู้ เรียนและท้องถ่ิน  มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเอือ้ต่อ
การเรียนรู้ ดังนัน้ผู้ บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการเสริมสร้างพลังอ านาจ สร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือให้ผลการด าเนินงานด้านต่างๆ บรรล ุ    
ตามเป้าหมายและมีประสิทธิผลสงูสดุ เพื่อให้ผู้ ร่วมงานเกิดความเช่ือมัน่ในองค์กร  เกิด
ความตระหนกัและตัง้ใจ ในการพฒันางาน  พฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง ซึง่ผลการวิจยั
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของค์กรอื่นๆ ด ังนี  ้เชิดช ัย  ฮวดศรี (2551:85-90) พบว่า
ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการด าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษากบัการ
ประกนัคณุภาพการศึกษา มีความสมัพนัธ์ในทางบวก โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01  สลัมาน  สะบูดิง (2551 : 102) พบว่า ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับ
การด าเนินงานประกนัคณุภาพภายในของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สงักดัเขต
พืน้ท่ีการศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมมีความสมัพันธ์กันทางบวกอยู่ ในระดับสูง 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 วรรษวรรณ บนัลือฤทธ์ิ (2553 : 27) พบวา่ ปัจจยั
ท่ีสง่ผลต่อผลการด าเนินงานประกนัคณุภาพภายใน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานส่งเสริม   
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยักรุงเทพมหานคร อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิต ิที ่ระด ับ  .05 เนตร รุ้ง  อยู ่เจริญ  (2553 : 97) พบว่าต ัวแปรปัจจ ัยท ุกต ัว มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทกุค่า 
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  4.  ตัวแปรท่ีสามารถพยากรณ์  ปัจจัย ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงาน           
การประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนมธัยมศกึษาในจงัหวดักระบ่ี สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที ่การศ ึกษาม ัธยมศึกษาเขต 13 คือ ด้านความผูกพ ันต่อองค์การและ            
ด้านเทคโนโลยีและการติดต่อสื่อสาร มีความสามารถในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 65.50 
แสดงว่าความผูกพันต่อองค์การเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้เกิดผลการด าเนินงาน          
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งความผูกพันต่อองค์การ สถานศึกษาส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ครู มีความรู้สึกผูกพันท่ีมีต่อองค์การรวมถึงความสนใจต่อเป้าหมาย            
มีความเต็มใจท่ีจะปฏิบตัิงานอย่างดีท่ีสดุเต็มความสามารถ มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
และมีความจงรักภกัดีตอ่องค์การ มีความเช่ือ ยอมรับคา่นิยมและเปา้หมายขององค์การ 
มีเจตคติท่ีดีท่ีจะทุ่มเทพลังในการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย มีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของสเตียร์ (Steers, 1991:115) ได้สรุปว่ามีปัจจัย 3 ประการที่ส่งผลต่อ
ความรู้ส ึกใส่ใจผ ูกพ ันต่อองค์การ ได้แก่ 1) ด้านลกัษณะส่วนต ัวของบุคลากร             
ซึ่งรวมถึงอายกุารท างานในองค์การและความต้องการความส าเร็จในชีวิต ความใส่ใจ
ในวิชาชีพ 2) ด้านลกัษณะงาน ได้แก่ ความส าคญัของงานโอกาสท่ีจะมีความสมัพนัธ์
กบัผู้ ร่วมงาน 3) ประสบการณ์ในการท างาน ซึง่ได้แก่ ความน่าเช่ือถือได้ขององค์การในอดีต
และความรู้สึกของบุคคลอ่ืนท่ีมีต่อองค์การ เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ (2545 : 24) ได้ให้
ความหมายเทคโนโลยีเป็นการน าเอาแนวความคิด หลกัการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี 
กระบวนการ ตลอดจนผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ทัง้ในด้านสิ่งประดิษฐ์และวิธีปฏิบตัิมา
ประยุกต์ใช้ในระบบงานเพ่ือช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการท างานให้ดียิ่งขึน้และ
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึน้และ วารุณี บ ารุงสวสัด์ิ 
(2553 : 68) ได้สรุปความหมาย การติดต่อสื่อสาร หมายถึง การส่งข้อมูลข่าวสาร 
แนวความคิด ความรู้สึก ความคิดเห็น รวมทัง้ทศันคติจากบุคคลหนึ่งไปยงัอีกบุคคลหนึ่ง 
โดยอาศยัช่องทางการสื่อสารตา่ง ๆ  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะส าหรับหน่วยงานต้นสงักดั หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ
สถานศกึษา รายละเอียดดงันี ้
 1.  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดักระบ่ี สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา
เขต 13 ในภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดบัมาก ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากสดุคือ โครงสร้าง
ขององค์การ แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารควรให้ความสนใจอย่างจริงจงั ความสมัพนัธ์ของ
ทรัพยากรมนษุย์ท่ีได้ก าหนดไว้ในองค์กร เร่ิมด้วยการก าหนดนโยบายการจดัสายงาน 
การก าหนดองค์ประกอบ คุณลกัษณะของสมาชิก การจัดบุคคลตามความเหมาะสม  
ของงาน เป็นแผนผังแสดงให้เห็นถึงการแบ่งงานกันท า ระหว่างผู้ บริหารกับผู้ อยู่ใต้บังคับ
บัญชา การจัดแผนงาน และระดับของการบริหาร เหมือนกับการมอบหมายงาน             
(Work Assignment) 

 2.  ตัวแปรท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาในจงัหวดักระบ่ี สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 13 มากท่ีสดุ คือ ความผกูพนัต่อองค์การ ดงันัน้สถานศึกษา ผู้บริหารจึงควรสนบัสนนุ
สง่เสริมปัจจยัดงักลา่ว ได้แก่ ปัจจยัด้านความผกูพนัต่อองค์การ ผู้บริหารควรเสริมสร้าง
ให้บคุลากรในโรงเรียน มีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั มีวฒันธรรมขององค์กรท่ีมุ่งสู่คณุภาพ 
ออกแบบการบริหารให้บุคลากร มีการท างานเป็นทีม มีโอกาสได้ร่วมคิด ร่วมเรียนรู้  
ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมประเมิน และปรับปรุงพฒันา การท างาน อย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือเสริมสร้างผลการด าเนินงานโรงเรียนให้เพิ่มขึน้  ซึ่งแยกออกเป็น 2 ลักษณะ คือ          
1) ความผกูพนัเป็นทางการ (Formal Attraction) ซึ่งแสดงออกโดยการไปปรากฏตวั 
ท างานตามเวลาท่ีก าหนด 2) ความผูกพันทางจิตใจ (Commitment) คือ ผู้ ใต้บังคับบัญชา         
มีความผกูพนัหรือสนใจอย่างจริงจังต่อเป้าหมาย ค่านิยม และวตัถุประสงค์ขององค์การ
โดยมีเจตคติท่ีดีท่ีจะทุม่เทพลงัในการท างานเพื่อบรรลเุปา้หมาย 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจิัยครัง้ต่อไป 
 ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไปดงันี ้
 1. ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีความ
สอดคล้องกบัการปฏิบตัิงานปกติของสถานศกึษาให้มากท่ีสดุ และให้มีความสอดคล้อง
กบับริบทของสถานศกึษาและส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
 2. การศึกษาในการวิจัยครัง้ต่อไปควรเพิ่มเคร่ืองมือในการวิจัยคือแบบ
สมัภาษณ์หรือ การสมัภาษณ์กลุม่เพ่ือเป็นการยืนยนัข้อค้นพบว่าได้จากการวิจยัและยงั
สามารถเก็บข้อมลูเพิ่มเติมในสว่นท่ียงัไมส่มบรูณ์ได้อีกด้วย 
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศกึษาระหวา่งโรงเรียนท่ีมีขนาดแตกต่างกนั หรือโรงเรียนท่ีไมมี่ผู้บริหารกบั
โรงเรียนท่ีมีผู้บริหาร 
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