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Abstract
The research aimed to study the causal factors affecting the internal quality assurance and to study the direct,
indirect and overall influences affecting the internal quality assurance in the schools under Office of the Basic
Education Commission. The sample of 555 subjects comprised administrators, teacher, and personnel responsible
for internal quality assurance in the basic education schools, selected by multi-stage random sampling. The research
instrument was a questionnaire with content validity of 0.80 -1.00 and reliability of 0.98 to collect data which were
analyzed in terms of mean, standard deviation, correlation coefficient analysis, and path analysis.
The finding :
1. The 5 causal factors affecting the internal quality assurance in the schools under Office of the Basic
Education Commission include: administrator, teacher, personnel, academic, and environment; and the models were
consistent with the empirical data (x2= 223.29, df = 118, p = 0.00, x2/df = 1.89, GFI = 0.96, AGFI = 0.93, RMSEA = 0.041,
SRMR = 0.041)
2. The direct, indirect and overall causal influences affecting the internal quality assurance in the basic
education schools in descending order of influential degrees: personnel factor -1.56, showing negative influence,
administrator factor 0.79, teachers factor 0.67, environment factor 0.67 and academic factor 0.54, respectively, In
addition, it was indirectly influenced by the factor personnel 0.61, teacher 0.35, and management 0.20 respectively.
The overall influences of the administrator and academic factors 0.34 and 0.62.
Keywords : Factors affecting, the internal quality assurance

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และศึกษาอิทธิพลทาง
ตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมทีส่ ง่ ผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู และครูผรู้ บั ผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จ�ำนวน 555 คน
โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และมี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง และการวิเคราะห์เส้นทาง
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบไปด้วย 5 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านวิชาการ และปัจจัยด้าน
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สิ่งแวดล้อม ซึ่งโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (x2 = 223.29, df = 118, p = 0.00, x2 /df = 1.89, GFI = 0.96,
AGFI = 0.93, RMSEA = 0.041, SRMR = 0.041)
2. ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลสูงสุด มีค่าเท่ากับ -1.56 โดยเป็นการส่งผลทางตรง รองลงมาคือ
ปัจจัยด้านผูบ้ ริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม และปัจจัยด้านวิชาการมีคา่ เท่ากับ 0.79, 0.67, 0.67 และ 0.54 ตามล�ำดับ นอกจาก
นี้ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านการบริหาร มีค่าเท่ากับ 0.61, 0.35 และ 0.20 อิทธิพลรวม
ของปัจจัยด้านผู้บริหาร และปัจจัยด้านวิชาการ มีค่าเท่ากับ 0.34 และ 0.62
ค�ำส�ำคัญ : ปัจจัยเชิงสาเหตุ, การประกันคุณภาพภายใน
ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญในการพัฒนามนุษย์
คนที่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งเหมาะสมก็ คื อ ผู ้ ที่ ส ามารถใช้ ชี วิ ต ได้
อย่างถูกต้อง และสามารถเข้าใจตนเองอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ปัจจุบันเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและเทคโนโลยีการ
จัดการศึกษา จึงต้องเปลีย่ นตามเพือ่ ผลิตคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพและสามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (มัฮดี แวดราแม และโชติกา
ภาษีผล, 2556)
การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องบริหารจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อเป็นกลไกส�ำคัญที่เสริมและผลักดันให้กระบวนการ
ท�ำงานในทุกระดับ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด�ำเนินไปอย่างสอดรับ
กันเป็นระบบมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ได้ร่วมกันก�ำหนดไว้ เพื่อบรรลุ
เป้ า หมายของการปฏิ รู ป การศึ ก ษาอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดย
อาศัยหลักการวิธีการบริหารและการจัดการคุณภาพ (Quality
management) ที่เน้นสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า
ผู ้ เรี ย นทุ ก คนจะได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานที่
ก�ำหนดไว้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานในหมวด 6 มาตรฐานและ
การประกั น คุ ณ ภาพและก�ำหนดให้สถานศึก ษารายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายในต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เริ่มมีความเข้าใจและ
มีความตื่นตัวคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และเพื่อให้เป็นไป
ตามสาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบ
สาม (พ.ศ. 2554-2558) สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พบว่า สถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานบางส่วนยังไม่ได้รบั การรับรองมาตรฐาน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในตัวบ่งชีท้ ี่ 5 เกีย่ วกับผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะ
ที่จ�ำเป็นตามหลักสูตร ซึ่งจากคะแนนผลทดสอบระดับชาติ หรือ
O-NET ต�่ ำ กว่ า เกณฑ์ มาตรฐาน ส่ ง ผลให้ ส ถานศึ ก ษาไม่ได้รับ
การรับรองคุณภาพจาก สมศ. รวมทั้งผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ 4
นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด สั ง เคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวสิ ยั ทัศน์
ส่ ว นใหญ่ มี คุ ณ ภาพอยู ่ ใ นระดั บ พอใช้ หรื อ ระดั บ การปรั บ ปรุ ง
(ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555)
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า สถานศึกษาไม่สามารถพัฒนาครูให้มีความ
สามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท�ำให้นักเรียนเกิดความ
สามารถ และทักษะกระบวนการคิด และผลสะท้อนจากการทดสอบ
ในระดับชาติ (National Test) พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีผลการ
ทดสอบต�่ำกว่าเกณฑ์ ซึ่งท�ำให้เห็นว่าความสามารถของนักเรียนยัง
ต�่ำกว่ามาตรฐาน ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ และสมควร
พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพือ่ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูข้ องนักเรียน จนท�ำให้นกั เรียน
เกิดความรู้ ความสามารถ และทักษะตามหลักสูตรอย่างหลากหลาย
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาน
ศึกษาในปัจจุบนั อาศัยแนวคิดปัจจัยน�ำเข้ากระบวนการ และผลผลิต
(Input Process Output) ซึ่งมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษา
ในเชิงกระบวนการ (Process Quality Assurance) อันหมายถึง
การด�ำเนินงานที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นระบบและขั้นตอน
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นส�ำคัญ
โดยมีองค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานดังกล่าวอยู่ 4
องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ
ทั้งนี้ได้ถือว่า บุคลากรเป็นองค์ประกอบหลักประการหนึ่งที่มีความ
ส�ำคัญและเกีย่ วพันกับการด�ำเนินงานเพือ่ มุง่ สูส่ มั ฤทธิผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมาก ดังนั้นการด�ำเนินการ
อย่างเป็นระบบและขั้นตอน ในการประกันคุณภาพการศึกษา
ย่อมต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษา
อันหมายถึง การมีส่วนร่วมของนักการศึกษา นักวิชาการ อาจารย์
เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสายสนับสนุนอืน่ ๆ เพือ่ ร่วมมือในการด�ำเนิน
งานปรับปรุง และพัฒนาองค์กรการศึกษา (Sherr & Deborah,
1911)
จะเห็นได้ว่าการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าที่ควร ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของคุณภาพการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูให้ความส�ำคัญต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของสถานศึกษามากน้อยเพียงใด หากผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูให้ความส�ำคัญต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษาในระดับ
มาก ท�ำให้ครูเอาใจใส่และพัฒนาคุณภาพของปัจจัยให้มีมาตรฐาน
ย่อมส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุผลดังกล่าวท�ำให้ผู้วิจัย
มีความสนใจเกีย่ วกับปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เพื่อใช้ส�ำหรับประกอบการวางแผนพัฒนาการบริหารการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดีต่อไป
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สมนึก เอือ้ จิระพงษ์พนั ธ์, ผดุง อัมพรมุน,ี กิง่ กนก โพธิสขุ และคณะ,
อรชร โพธิ สุ ข และมารวย ผดุ ง สิ ท ธิ์ , ณรงค์ สั จ พั น โรจน์ ,
ประพันธ์ สุริหาร, อ�ำนวย ทองโปร่ง และศิริพงษ์ เสาภายน,
เทศ แกล้วกสิกรรม, จิตรา พีชะพัฒน์, พะยอม วงศ์สารศรี, ธีรยุทธ
พึ่งเทียร, ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ลูกค์ และ
โพลเซอร์ (Luecke & Polzer), วูดค๊อก (Woodcock), โคลเลอร์
(Coller), คอมบรอด และนันเนอรี่ (Kimbrough & Nunnery) และ
การ์เนอร์ (Garner),
ปั จ จั ย ด้ า นสภาพแวดล้ อ มในโรงเรี ย น ตามแนวคิ ด ของ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน, กรมวิ ช าการ,
สวัสดิ์ สายประสิทธิ์และคณะ, สุปรีชา หิรัญโร, ธเนศ ข�ำเกิด,
สมทรง อินสว่าง, สแตปป์ และโดโรธี (Stapp & Dorothy),
วัตถุประสงค์
จากการศึกษาแนวคิดดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุป
1. เพือ่ ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุทสี่ ง่ ผลต่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อด�ำเนินการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพือ่ ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพล ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดังนี้
ปัจจัยด้านผู้บริหาร ประกอบด้วย ภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์ และ
รวมที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การสื่อสารในองค์การ
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปัจจัยด้านวิชาการ ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
แนวคิดทฤษฎี
จากการศึกษาต�ำรา เอกสาร แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ของ เทคโนโลยี
ปัจจัยด้านครู ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การวัดผล
นักการศึกษา เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน
ประเมินผล และการแนะแนว
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้
ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย การท�ำงานเป็นทีม การ
ปัจจัยด้านผูบ้ ริหาร ศึกษาแนวคิดของบาส (Bass), สต๊อกติล
(Stogdill), แซมมวล (Samuel), เดสเลอร์ (Dessler), ดราฟท์ พัฒนาบุคลากร และการสร้างขวัญและก�ำลังใจการท�ำงาน
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมด้าน
(Draft), ยูคล์ (Yukl), ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์, เกรียงไกร ศิริมงคล,
ชาญชัย อาจินสมาจาร, รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ณัฐนิภา คุปรัตน์ กายภาพ สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม
และประกอบ คุ ป รั ต น์ , วี นั ส เอมวั ฒ นา, อารี พั น ธ์ ม ณี และ ในองค์การ
ผู้วิจัยน�ำเสนอเป็นแผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัยของ
จรวยพร ธรณินทร์
ปั จ จั ย ด้ า นการบริ ห ารวิ ช าการ ตามแนวคิ ด ของสุ บิ น โมเดลสมมติฐานของปัจจัยเชิงสาเหตุทสี่ ง่ ผลต่อการประกันคุณภาพ
จันทะนันท์, ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์, กมล ภู่ประเสริฐ, จันทรานี สงวน ภายในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
นาม, ธีระ รุญเจริญ, ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, กระทรวงศึกษาธิการ, การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแผนภูมิต่อไปนี้
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ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามแนวคิ ด ทฤษฎี ป ั จ จั ย
การประกัน
ด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านการบริหารวิชาการ ปัจจัยด้านครู ปัจจัย
3. ครู
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
ด้ า นการบริ ห ารบุ ค คล และปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มในโรงเรี ย น
ประกอบด้วย
ปัจจัยด้านผู้บริหาร ประกอบด้วย ภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์
5. สิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน
4. การบริหาร
และการสื่อสารในองค์การ
บุคคล
ปัจจัยด้านการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย การพัฒนา
แผนภูมิที่ 1 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภาย หลั ก สู ต ร การพั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู ้ และการพั ฒ นาสื่ อ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ปัจจัยด้านครู ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การวัดผล
ขั้นพื้นฐาน
ประเมินผล และการแนะแนว
ปัจจัยด้านการบริหารบุคคล ประกอบด้วย การท�ำงาน
ขอบเขตการวิจัย/การศึกษา
เป็นทีม การพัฒนาบุคลากร และการสร้างขวัญและก�ำลังใจการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถาน ท�ำงาน
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประกอบด้วย สภาพ
ศึกษา ครู และครูทรี่ บั ผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แวดล้อมด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนรู้ และ
สภาพแวดล้อมในองค์การ
จ�ำนวน 339,094 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 26,938 โรงเรียน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ครู และครูทรี่ บั ผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจยั เพือ่ วิเคราะห์ปจั จัยเชิงสาเหตุทสี่ ง่ ผลต่อการประกัน
ขั้นพื้นฐานที่สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก�ำหนดขนาดตัวอย่างตามหลักเกณฑ์ของ คอมเรย์ และลี (Comrey คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
& Lee, 1992) จ�ำนวน 555 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน การศึกษาประถมศึกษา มีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทั้งใน
ดังนี้
		 21. การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น โดยเลือกภูมิภาคของ ประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการ
การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา จ�ำนวน 6 ภูมิภาคของประเทศไทยคือ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เป็นการรวบรวม
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวัน
ข้อมูลพื้นฐานที่จ�ำเป็นจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำ
ออก และภาคตะวันตก
		 2.2 การสุ่มจังหวัดในภูมิภาคโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง มาใช้ในการก�ำหนดกรอบตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการก�ำหนดประชากรและ
อย่างง่ายได้ภูมิภาคละ 1 จังหวัด
		 2.3 การสุ่มเขตพื้นที่การศึกษา โดยการสุ่มอย่างง่ายได้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
จังหวัดละ 1 เขตพื้นที่การศึกษา
		 2.4 การสุม่ สถานศึกษา โดยการสุม่ อย่างง่าย โดยสถาน การศึกษาประถมศึกษา แล้วน�ำมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ปจั จัยที่
ศึกษาเป็นหน่วยสุม่ (sampling unit) ได้หน่วยตัวอย่างเป็น ผูอ้ ำ� นวย ได้ศึกษามาก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิด
ผลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 คือ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่
การสถานศึกษา ครู และครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน
ทั้งหมด จ�ำนวน 555 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร จ�ำนวน 185 คน ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในสังกัด
ครูจำ� นวน 185 คน และครูทรี่ บั ผิดชอบงานประกันคุณภาพภาย ใน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จ�ำนวย 185 คน
1. ผู้บริหาร
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2. การบริหาร
วิชาการ
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ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการ
ศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ดังนี้
1. การสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิง
สาเหตุทสี่ ง่ ผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม หาค่าความเที่ยง
ตรง โดยการหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค� ำ ถามกั บ
ประเด็นหลักของเนือ้ หา (IOC) ซึง่ ตรวจสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการ
บริหารการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและด้านการวิจัย
จ�ำนวน 5 ท่าน
		 ผลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 2 คือ เครื่องมือที่มี
คุณภาพ เพื่อใช้ในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลที่ได้รับจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 3 คือ ได้ข้อมูลเกี่ยว
กับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานของผูต้ อบแบบสอบถามประกอบ
ด้วย เพศ อายุ การศึกษา และต�ำแหน่งในการท�ำงาน โดยการ
วิเคราะห์แจกแจงความถี่ และร้อยละ
2. วิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผล
ต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์คา่ เฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
		 ผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิง
สาเหตุทสี่ ง่ ผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขั้ น ตอนที่ 5 การสร้างรูป แบบความสัม พัน ธ์ข องปั จ จั ย
เชิ ง สาเหตุ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ดังนี้
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยการวิเคราะห์
เส้นทาง

ผลที่ได้จากการศึกษาในขั้นที่ 5 คือ รูปแบบความสัมพันธ์
ของปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา

สรุปผลการวิจัย

ในการศึ ก ษาปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การประกั น
คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งนี้ ผู้วิจัยน�ำเสนอการสรุปผล
การวิจัยจ�ำแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
1. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภาย
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบไปด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร
ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านวิชาการ และปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อม และโมเดลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล
เชิ ง ประจั ก ษ์ (x 2= 223.29, df=118, p=0.00, GFI=0.96,
AGFI=0.93, RMSEA=0.041, SRMR=0.041)
2. ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และ
อิทธิพลรวมของตัวแปรปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารบุคคล เป็น
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลสูงสุด มีค่าเท่ากับ -1.56 โดยเป็นการ
ส่งผลทางตรงด้านลบ รองลงมาคือปัจจัยด้านผู้บริหาร และปัจจัย
ด้านครู ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านวิชาการมีค่าเท่ากับ
0.79, 0.67,067 และ 054 ตามล�ำดับ นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพล
ทางอ้อมจากปัจจัยด้านการบริหารบุคคล ปัจจัยด้านครู และปัจจัย
ด้านการบริหารมีค่าเท่ากับ 0.61, 0.35 และ 0.20

อภิปรายผล

1. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ประกอบด้วย 5 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัย
ด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านวิชาการ
และปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม และโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์
จากผลการวิ จั ย เป็ น ที่ น ่ า สั ง เกตว่ า ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หรื อ กลุ ่ ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีทผี่ วู้ จิ ยั ได้ทำ� การ
ศึกษาค้นคว้าและท�ำการสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย
และได้กำ� หนดเป็นโมเดลสมมติฐานว่า ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า ประกอบด้วย 5 ปัจจัย
ได้แก่ ปัจจัยด้านผูบ้ ริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้าน
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วิชาการ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เซ
อร์และเดโบราห์ (Sherr & Deborah, 1991) ที่กล่าวว่า แนวทาง
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในปัจจุบนั อาศัยแนวคิด
ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึง่ มุง่ เน้นการประกันคุณภาพ
การศึกษาในเชิงกระบวนการ (Process Quality Assurance)
อันหมายถึง การด�ำเนินงานทีม่ คี วามสัมพันธ์เชือ่ มโยงเป็นระบบและ
ขัน้ ตอน เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็น
ส�ำคัญ โดยมีองค์ประกอบหลักทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานดังกล่าว
อยู่ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และ
วิธีการ
และยังสอดคล้องกับการศึกษาของณฐมนวรรณ ศิรสิ ขุ ชัยวุฒิ
(2551) ที่ ไ ด้ ศึก ษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของระบบประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ
ศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ ตัวแปรปัจจัยด้านการ
บริหาร ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้าน
กระบวนการ ปัจ จั ยด้านทรัพยากร การทดสอบความสัมพั น ธ์
โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างปัจจัยต่างๆ ของการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ซึ่งมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังนั้น ในการพัฒนาปัจจัยทางการศึกษาหรือการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ เข้ า สู ่ ม าตรฐาน จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา
บุคลากรทางการศึกษา และหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน
ระบบการบริหาร และการจัดการ ในท�ำนองเดียวกันการก�ำหนด
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อันประกอบด้วย 5 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู
ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านวิชาการ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
นั บ ว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ และจ� ำ เป็ น เช่ น กั น ต่ อ ความส� ำ เร็ จ หรื อ
ประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
		 1.1 ตั ว แปรแฝงภายนอกของปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประกอบด้วย 3 ปัจจัย
คือ ปัจจัยด้านผูบ้ ริหาร ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านบุคคล ซึง่ ปัจจัย
ด้านผู้บริหาร จากผลการวิจัยจะเห็นปัจจัยส่งผลต่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นตัวแปรแฝงภายนอก
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคล อันได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคคล
นับว่าเป็นปัจจัยป้อนเข้าที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการของการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เนื่องผลลัพธ์ด้านทรัพยากร
มนุษย์ อันได้แก่ การทุ่มเทความพยายาม ความผูกพันในงาน ความ
สามารถ โดยสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้องค์การมีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ย่อมมีความ
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ส�ำคัญ เนื่องจากบุคลากรขององค์การจะช่วยพัฒนาให้องค์การ
เจริญเติบโต เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นสื่อกลางใน
การประสานงานกับแผนต่างๆ เพื่อแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท�ำงานในองค์การ เมื่อองค์การได้บุคคล
ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ย่อมท�ำให้องค์การเจริญเติบโตและพัฒนา
ยิ่งขึ้น
		 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่า
น�ำ้ หนักองค์ประกอบมาตรฐานมากทีส่ ดุ เป็นตัวแปรทีม่ คี วามส�ำคัญ
ต่อปัจจัยของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคือ
ตัวแปร ด้านวิสัยทัศน์ของปัจจัยด้านผู้บริหาร ตัวแปรด้านการวัด
และประเมินผลของปัจจัยด้านครู และตัวแปรการท�ำงานเป็นทีมของ
ปัจจัยด้านบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ผู้บริหารจะต้องเป็น
ผูม้ วี สิ ยั ทัศน์ เนือ่ งจากผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีจ่ ะจัดการศึกษาสูค่ วาม
เป็นเลิศได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ เพื่อก่อให้เกิดนโยบายใน
การบริหารหรือแนวคิดใหม่ๆ ซึง่ อาจก�ำหนดเป็นปรัชญาของโรงเรียน
และหล่อหลอมสู่แผนการปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญของการ
ประสานกิจกรรมต่างๆ เพื่อจะบรรลุและตอบสนองต่อเป้าหมาย
ที่วางไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของ สมนึก จันทะไทย (2556)
เรื่องการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ
ด�ำเนินการตามมาตรฐานเพือ่ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
พบว่า ปัจจัยด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม และปัจจัยด้านการเรียนรู้
เป็นทีม ส่งผลต่อการด�ำเนินการตามมาตรฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และสอดคล้องกับการศึกษาของ ศรีสดุ า
ประเคนรี (2555) เรือ่ งปัจจัยการด�ำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัด
เทศบาล พบว่า ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา การประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนรู้ของ
ครู และการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความสอดคล้อง
		 1.2 ตั ว แปรแฝงภายในของปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประกอบด้วย 2 ปัจจัย
คือ ปัจจัยด้านวิชาการ และด้านสิ่งแวดล้อม จากผลการวิจัยจะ
เห็นว่าปัจจัยทั้งสองส่งผลโดยตรงต่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เนื่องจากว่าการบริหารงานวิชาการถือ
เป็นหัวใจของสถานศึกษาทุกระดับ เพราะการจะพัฒนาคนในด้าน
สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และความนึกคิดของผู้เรียนนั้น
จะต้องเน้นด้านวิชาการเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินของบุคคลใน
สังคม และการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของสถานศึกษาและ
มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ บ รรลุ ต าม
เป้าหมายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็น
ทีผ่ บู้ ริหารและครูตอ้ งท�ำความเข้าใจกับความส�ำคัญของงานวิชาการ

ดั ง นั้ น ปั จ จั ย ด้ า นวิ ช าการโดยเฉพาะด้ า นการพั ฒ นากระบวน
การเรียนรู้ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องถือว่าเป็นหัวใจของการบริหาร
โรงเรียนทีจ่ ะต้องด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษานัน้ คือ
จะต้องด�ำเนินการให้ครูพฒ
ั นากระบวนการเรียนรูใ้ ห้นกั เรียนมีความ
รู้คู่คุณธรรม เก่ง ดี มีสุข มีคุณภาพและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตาม
ที่ชาติต้องการ อีกทั้งยังสามารถด�ำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
		 ส�ำหรับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม มีตัวแปรสังเกตได้ที่มี
ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุดคือ ด้านบรรยากาศใน
องค์กร ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากบรรยากาศในสถานศึกษาถือว่ามีความสัมพันธ์
กับบุคคลอย่างมาก เนื่องจากส่งผลถึงความรู้สึกของนักเรียน และ
บุคลากรในโรงเรียน สิง่ แวดล้อมมีสว่ นส�ำคัญทีจ่ ะช่วยกระตุน้ ให้เกิด
การเรียนรู้กับผู้เรียนและบรรยากาศองค์การเป็นสิ่งที่ท�ำให้เกิดผล
ความแตกต่างของบุคคลในองค์การ คือ ด้านความพึงพอใจในงาน
จะมีสงู เมือ่ บุคคลในองค์การมีการปรึกษาหารือ ช่วยเหลือซึง่ กันและ
กันยอมรับความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างกันอีกทัง้ ผูบ้ ริหารมีการแสดงความ
เอาใจใส่กับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้โอกาสการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น ซึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้บคุ ลากรมีความรูส้ กึ ว่าเป็นส่วน
ส�ำคัญขององค์การ และในด้านผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
หากบรรยากาศภายในองค์การมีความเป็นมิตรกันฉันท์พี่น้องส่งผล
ให้ทัศนคติต่อกลุ่มท�ำงานเป็นไปในทางบวก และองค์การต้องเน้น
ให้บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์การ ซึง่ เป็นแรงกระตุ้นให้บคุ ลากรสร้างสรรค์ผลงาน และยังน�ำ
ไปสู่ความพึงพอใจในงานสูง จึงเห็นว่าบรรยากาศองค์การที่ดีย่อม
ส่งผลให้บุคคลปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังที่ อรุณ รักธรรม (2528, หน้า 62)
ได้กล่าวว่า ผูบ้ ริหารทีม่ ปี ระสิทธิผลจะต้องมีความสามารถในการจัด
ระเบียบบุคคล ความส�ำเร็จของผูบ้ ริหารมิใช่อยูท่ กี่ ารมีอำ� นาจบังคับ
หรือการมีความรู้ในงานที่ท�ำเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส�ำคัญ
มากปัจจัยหนึ่งคือ ความสามารถในการจัดการในอันที่จะสร้าง
บรรยากาศการบริหารทีด่ ี ลักษณะการบริหารการจัดการทีก่ อ่ ให้เกิด
บรรยากาศที่ดีนั้น เริ่มตั้งแต่การก�ำหนดนโยบาย ควรให้บุคลากรใน
โรงเรียนมีส่วนร่วม มีการน�ำข้อมูลจากการส�ำรวจสภาพปัจจุบัน
มาก�ำหนดนโยบายในการแก้ปัญหาและพัฒนางาน การมอบหมาย
งานหรือการสั่งการก็เป็นไปตามสายการบังคับบัญชาอย่างแจ่มชัด
เหมาะสมกับความสามารถไม่เกินก�ำลัง มอบหมายงานแล้วติดตาม
ช่วยเหลือ ถามไถ่ ดูแลความเหน็ดเหนื่อย ยกย่องชมเชยมีการสร้าง
ขวัญและก�ำลังใจ จัดสวัสดิการให้หลายๆ รูปแบบ
		 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จินตนา สระทองขาว
(2554) ที่ได้ศึกษาปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงานการ

ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ คณะวิ ช า มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน พบว่าปัจจัยส�ำคัญหนึง่ ทีส่ ง่ ผล
ต่อการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาคือปัจจัยด้าน
ลักษณะสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท�ำงาน นอกจากนีก้ รม
สามัญศึกษา (2539, หน้า 12–70) ได้ให้แนวคิดไว้ว่าการสร้าง
บรรยากาศการบริหารจึงมีความส�ำคัญอย่างมากต่อความส�ำเร็จของ
โรงเรียน และถือว่าเป็นภาระหน้าที่อันส�ำคัญของผู้บริหาร วิธีสร้าง
บรรยากาศที่ ดี ที่ สุ ด คื อ ด� ำ เนิ น การให้ วั ต ถุ ประสงค์ ข องโรงเรียน
สอดคล้องกับ 21 ความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน ซึ่งเป็น
บรรยากาศที่เน้นความส�ำเร็จของเป้าหมาย (Goal Attainment)
แต่ขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนให้ชว่ ยเหลือซึง่ กันและกัน ร่วมมือกัน
และมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งจะท�ำให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน
ร่วมกัน
2. การศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพล
รวมของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
อิทธิพลสูงสุด โดยเป็นการส่งผลทางตรงด้านลบ นอกจากนีย้ งั ได้รบั
อิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้าน
การบริหาร เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าปัจจัยด้านบุคคล เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่มีอิทธิพลสูงสุด โดยเป็นการส่งผลทางตรงด้านลบ ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากของเทคโนโลยีที่ส่งผลให้
เทคนิควิธีท�ำงานต้องเปลี่ยนแปลงไปนั้นมีผลกระทบโดยตรงต่อ
สภาพการท�ำงานในองค์การมากขึน้ กว่าแต่กอ่ น เครือ่ งจักรสมองกล
และเครื่องมืออัตโนมัติหลายๆ ชนิด ได้ถูกยอมรับและน�ำเข้ามา
ท�ำงานแทนคนด้วยเหตุผลความจ�ำเป็นหลายๆ ประการ ซึ่งในกรณี
เช่นนั้น การต้องแก้ไขให้การอบรมและจัดสรรหน้าที่งาน ตลอดจน
ปรับปรุงก�ำลังคนในจุดต่างๆ ใหม่ นับว่าเป็นสิ่งที่ต้องท�ำ ซึ่งปัญหา
ด้านการออกแบบงานใหม่ให้ถูกต้อง หรือการต้องเร่งพัฒนาคนงาน
ให้มีความสามารถในช่วงเวลาสั้นนั้น นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ยุ่งยากที่ต้อง
ใช้เทคนิคพัฒนาคนงานให้มคี วามสามารถในช่วงเวลาสัน้ นัน้ ต้องใช้
เทคนิคและการด�ำเนินงานด้วยวิธีการพิเศษหลายประการจึงได้ผล
การเปลีย่ นแปลงทางสังคมนีจ้ ะมีความส�ำคัญมากในสังคมปัจจุบนั ที่
คนมีการศึกษามากขึ้น
		 ความพอใจในงานและบุคคลและคุณภาพชีวิตนับว่า
เป็นปัญหาส�ำคัญทีส่ ดุ ของคนในยุคปัจจุบนั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจึงอาจมีความ
เห็นว่าปัจจัยด้านบุคคล หรือการบริหารงานบุคคลเป็นหัวใจของการ
บริหารหากการบริหารงานบุคคลบกพร่อง หน่วยงานนั้นจะเจริญ
ก้าวหน้าได้ยาก เพราะเหตุว่า บุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงาน ผลงานจะดี
จะเสีย อยูท่ ท่ี ำ� งานนัน้ ถ้าบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั งิ านขวัญ
ไม่ดี ไม่มกี ำ� ลังใจ ไม่มสี มรรถภาพผลงาน ก็จะบกพร่อง ดังนัน้ บุคคล
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จึงเป็นกลไกหลักของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน แต่ถ้าการบริหารงานบุคคลได้รับความส�ำเร็จ บุคคลทุกฝ่ายจะ
ร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
		 นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัย
ด้านครู ปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม และปัจจัยด้านวิชาการ ส่งผลทัง้ ทาง
ตรงทางอ้อมต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้เพราะว่าหลักการของการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการที่
รัฐกระจายอ�ำนาจในการก�ำหนดนโยบายการบริหาร งานวิชาการ
งบประมาณบุคลากร และทรัพยากรให้ผปู้ กครอง ผูน้ ำ� ชุมชน องค์กร
ปกครองท้องถิน่ ได้มสี ว่ นร่วมรับผิดชอบ ในการจัดการศึกษาเพือ่ ให้
เกิดกระบวนการหรือกลไกในการด�ำเนินการเพือ่ ให้การจัดการศึกษา
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โดยมีระบบการควบคุม
คุณภาพที่เหมาะสม และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้
สังคม ผู้ปกครอง ผู้จัดการศึกษา และผู้ส�ำเร็จการศึกษาเกิดความ
มั่นใจ สอดคล้องกับการศึกษาของจีรภา เพชรสงคราม (2554)
ที่ ศึก ษาการมี ส ่ ว นร่ วมของครูในการพัฒนาการด�ำเนินงานการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โรงเรี ย นในสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร
เขตบางขุนเทียน พบว่า ด้านบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ความเคยชินกับการท�ำงานแบบเดิมๆ ของบุคลากร ครูบางส่วนไม่
ค่ อ ยมี ส ่ ว นร่ ว มในการรายงานคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และด้ า น
กระบวนการด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไม่เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง
		 และยังสอดคล้องกับการศึกษาของสุมติ ตา ชัยศิลป์ และ
ธนิษฐา รัศมีเจริญ (2552) ที่ศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยที่ก่อให้
เกิดปัญหาเกีย่ วกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า
ควรจัดอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและควรมีการน�ำผลการประกันคุณภาพการศึกษามา
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
		 นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของภาวนา
กิตติวิมลชัย (2551) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ปัญหาด้านบุคลากรขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
มาตรฐานและตัวชี้วัด การชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพยังไม่กระจายไปยัง
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และยังไม่ทั่วทั้งองค์กร มีบุคลากรบางส่วนที่
ขาดการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพส่งผลต่อความร่วมมือ
ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. ควรเปิดโอกาสมีสว่ นร่วมในการท�ำงาน (Participation)
และการแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งระดับสถานศึกษาและระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนต้องมีจติ ส�ำนึกและความรับ
ผิดชอบร่วมกัน โดยมีความตระหนัก รับรู้ และเห็นคุณค่าของการ
ด�ำเนินงาน ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ และถือว่าระบบการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึง่ ของการบริหารสถานศึกษาให้ทกุ คนได้
ท�ำตลอดเวลา จนกลายเป็นวิถีชีวิตในการท�ำงานหรือวัฒนธรรม
ของการบริหารจัดการการศึกษา
2. ผูบ้ ริหารมีความส�ำคัญในการก�ำหนดทิศทางและนโยบาย
ด�ำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและควรส่งเสริม
ให้การท�ำงานในสถานศึกษาให้เกิดความร่วมมือและการท�ำงานเป็น
ทีม สร้างบรรยากาศที่ดีในองค์การเพื่อเป็นการเสริมพลัง กระตุ้น
สร้างจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีความตระหนัก
รับรู้ และเห็นคุณค่าของการด�ำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวัด
และประเมินผล
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรน� ำ รู ป แบบโครงสร้ า งที่ ไ ด้ จ ากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ป
ทดลองใช้หรือศึกษากับประชากรกลุ่มอื่นๆ ด้วย
2. การวิจัยครั้งต่อไปควรค้นหาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
หรือเป็นสาเหตุของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เอกสารอ้างอิง

กรมสามัญศึกษา. (2539). เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา
พ.ศ. 2539. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.
จินตนา สระทองขาว. (2554). ปัจจัยองค์การทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนิน
งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ระดั บ คณะวิ ช า
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ วิ ท ยาเขตก� ำ แพงแสน.
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร.
จีรภา เพชรสงคราม. (2554). การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูใน
การพัฒนาการด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางขุนเทียน.
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

ณฐมนวรรณ ศิริสุขชัยวุฒิ. (2552). ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง. กรุงเทพฯ : เคมบริดจ์ เอ็ดยูเคชั่น.
ภาวนา กิตติวิมลชัย. (2551). ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น:
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
มัฮดี แวดราแม และโชติกา ภาษีผล. (2556) การพัฒนารูปแบบ
การประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ บู ร ณาการกั บ งานปกติ
ส� ำ หรั บ คณะครุ ศ าสตร์ . กรุ ง เทพฯ : จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
ศรีสุดา ประเคนรี. (2555). ปัจจัยการด�ำเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาล. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
สุมิตตา ชัยศิลป์ และธนิษฐา รัศมีเจริญ. (2555). สภาพปัญหาการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 3.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน.

ส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. (2558). รายงานประจ�ำ
ปี 2558. กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.
ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน). (2555). คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554)
(พิมพ์ครั้งที่ 3). สมุทรปราการ : ออฟเซ็ท พลัส.
สมนึก จันทะไทย. (2556). การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด�ำเนินการตามมาตรฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1. ครุศาสตร
มหาบัณฑฺ ติ การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์.
อรุณ รักธรรม. (2528). ความขัดแย้งในกรุงเทพมหานคร : กรณี
ศึ ก ษาเฉพาะระดั บ เขต. กรุ ง เทพฯ : สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์.
Comrey, A.L.,& Lee, H.B. (1992). A first course in factor
analysis. Hills dale, NJ: Erlbaum.
Sheer, L. A., & Deborah J. T. (1991). Principle of social
psychology. Massachusetts: Winthrop.

Journal of Rajanagarindra July - December 2018

195

