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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 อทิธพิลทางอ้อม และอทิธพิลรวมทีส่่งผลต่อการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน ตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยั ได้แก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูและครผูู้รบัผิดชอบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา จ�านวน 555 คน 

โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา อยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และมี

ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง และการวิเคราะห์เส้นทาง

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. ปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ประกอบไปด้วย 5 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านวิชาการ และปัจจัยด้าน
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 การจัดการศึกษาเป็นพื้นฐานท่ีส�าคัญในการพัฒนามนุษย์ 

คนที่ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมก็คือผู ้ท่ีสามารถใช้ชีวิตได ้

อย่างถูกต้อง และสามารถเข้าใจตนเองอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี

ความสุข ปัจจุบันเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ซึ่งเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและเทคโนโลยีการ

จดัการศกึษา จงึต้องเปลีย่นตามเพือ่ผลติคนท่ีมคีณุภาพและสามารถ

ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (มัฮดี แวดราแม และโชติกา 

ภาษีผล, 2556)

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ 

ต้องบริหารจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยมีการประกันคุณภาพ 

การศึกษาเพื่อเป็นกลไกส�าคัญท่ีเสริมและผลักดันให้กระบวนการ

ท�างานในทุกระดับ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด�าเนินไปอย่างสอดรับ

กันเป็นระบบมุ่งหน้าไปในทิศทางท่ีได้ร่วมกันก�าหนดไว้ เพื่อบรรลุ

เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดย 

อาศัยหลักการวิธีการบริหารและการจัดการคุณภาพ (Quality 

management) ที่เน้นสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า

ผู ้ เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ 

ก�าหนดไว้ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานในหมวด 6 มาตรฐานและ 

การประกันคุณภาพและก�าหนดให้สถานศึกษารายงานผลการ

ประเมนิคณุภาพภายในต่อหน่วยงานต้นสงักดั หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

และเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นประจ�าทุกปี เพื่อน�าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เริ่มมีความเข้าใจและ

มีความตื่นตัวคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และเพื่อให้เป็นไป

ตามสาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

 จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบ

สาม (พ.ศ. 2554-2558) สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พบว่า สถานศึกษา

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานบางส่วนยงัไม่ได้รบัการรับรองมาตรฐาน 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในตวับ่งชีท้ี ่5 เกีย่วกบัผูเ้รียนมคีวามรูแ้ละทกัษะ

ที่จ�าเป็นตามหลักสูตร ซึ่งจากคะแนนผลทดสอบระดับชาติ หรือ 

O-NET ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลให้สถานศึกษาไม่ได้รับ 

การรับรองคุณภาพจาก สมศ. รวมทั้งผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ท่ี 4 

นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มี

วจิารณญาณ มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ คดิไตร่ตรอง และมวิีสยัทศัน์ 

ส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู ่ในระดับพอใช้ หรือระดับการปรับปรุง 

(ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555) 

ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า สถานศึกษาไม่สามารถพัฒนาครูให้มีความ

สามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท�าให้นักเรียนเกิดความ

สามารถ และทกัษะกระบวนการคิด และผลสะท้อนจากการทดสอบ

ในระดับชาติ (National Test) พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีผลการ

ทดสอบต�่ากว่าเกณฑ์ ซึ่งท�าให้เห็นว่าความสามารถของนักเรียนยัง

ต�่ากว่ามาตรฐาน ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ และสมควร

พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เพ่ือส่งเสรมิกระบวนการจดัการเรยีนรูข้องนกัเรยีน จนท�าให้นกัเรยีน

เกิดความรู ้ความสามารถ และทกัษะตามหลักสูตรอย่างหลากหลาย

 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาน

ศกึษาในปัจจบุนั อาศยัแนวคดิปัจจยัน�าเข้ากระบวนการ และผลผลติ 

(Input Process Output) ซึ่งมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการศึกษา

ในเชิงกระบวนการ (Process Quality Assurance) อันหมายถึง 

การด�าเนินงานที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงเป็นระบบและขั้นตอน  

เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นส�าคัญ 

โดยมีองค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานดังกล่าวอยู่ 4 

องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการ 

ทั้งนี้ได้ถือว่า บุคลากรเป็นองค์ประกอบหลักประการหนึ่งที่มีความ

ส�าคัญและเกีย่วพนักบัการด�าเนนิงานเพือ่มุง่สู่สัมฤทธผิลการประกนั

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 

ปัจจยัด้านผูบ้ริหาร ปัจจยัด้านคร ูปัจจัยด้านสิง่แวดล้อม และปัจจยัด้านวชิาการมค่ีาเท่ากับ 0.79, 0.67, 0.67 และ 0.54 ตามล�าดบั นอกจาก

นี้ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านครู และปัจจัยด้านการบริหาร มีค่าเท่ากับ 0.61, 0.35 และ 0.20 อิทธิพลรวม

ของปัจจัยด้านผู้บริหาร และปัจจัยด้านวิชาการ มีค่าเท่ากับ 0.34 และ 0.62

ค�าส�าคัญ : ปัจจัยเชิงสาเหตุ, การประกันคุณภาพภายใน
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คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมาก ดังน้ันการด�าเนินการ

อย่างเป็นระบบและข้ันตอน ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ย่อมต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องภายในสถานศึกษา 

อันหมายถึง การมีส่วนร่วมของนักการศึกษา นักวิชาการ อาจารย์ 

เจ้าหน้าที ่และบคุลากรสายสนบัสนนุอืน่ๆ เพือ่ร่วมมอืในการด�าเนนิ

งานปรับปรุง และพัฒนาองค์กรการศึกษา (Sherr & Deborah, 

1911)

 จะเห็นได้ว่าการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าท่ีควร ดังนั้น 

ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความส�าคัญของคุณภาพการศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษา และครูให้ความส�าคัญต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ 

ของสถานศึกษามากน้อยเพียงใด หากผู้บริหารสถานศึกษา และ 

ครูให้ความส�าคัญต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพสถานศึกษาในระดับ

มาก ท�าให้ครูเอาใจใส่และพัฒนาคุณภาพของปัจจัยให้มีมาตรฐาน 

ย่อมส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษา ด้วยเหตุผลดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัย 

มคีวามสนใจเกีย่วกบัปัจจัยทีส่่งผลต่อคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีน 

เพื่อใช้ส�าหรับประกอบการวางแผนพัฒนาการบริหารการศึกษาใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดีต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. เพือ่ศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตทุีส่่งผลต่อการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2. เพือ่ศกึษาอทิธพิลทางตรง อทิธพิลทางอ้อม และอทิธพิล

รวมที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวคิดทฤษฎี
 จากการศึกษาต�ารา เอกสาร แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ของ

นักการศึกษา เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้ 

 ปัจจยัด้านผูบ้รหิาร ศกึษาแนวคดิของบาส (Bass), สต๊อกตลิ 

(Stogdill), แซมมวล (Samuel), เดสเลอร์ (Dessler), ดราฟท์ 

(Draft), ยูคล์ (Yukl), ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์, เกรียงไกร ศิริมงคล,  

ชาญชัย อาจินสมาจาร, รังสรรค์ ประเสริฐศรี, ณัฐนิภา คุปรัตน์  

และประกอบ คุปรัตน์, วีนัส เอมวัฒนา, อารี พันธ์มณี และ 

จรวยพร ธรณินทร์

 ป ัจจัยด้านการบริหารวิชาการ ตามแนวคิดของสุบิน  

จันทะนันท์, ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์, กมล ภู่ประเสริฐ, จันทรานี สงวน

นาม, ธรีะ รุญเจริญ, ปรยีาพร วงศ์อนตุรโรจน์, กระทรวงศกึษาธกิาร,  

วิกค์ และไฮเบอร์เกอร์ (Vick & Heiberger), เคทเทอริดจ์ และ 

มาร์เชล (Ketteridage & Marshall) กอร์ตัน (Gorton) ฟอเรสท์ 

และกินเซอร์ (Forest & Kinser) 

 ป ัจจัยด ้านครู  ตามแนวคิดของ สุมน อมรวิวัฒน ์ ,  

วิชัย ประสิทธิ์วุฒิเวชช์, กระทรวงศึกษาธิการ, ฮู และดันแคน 

(Hough & Duncan) กู๊ด (Good) ฮิลล์ (Hills) และ มอร์ (Moore)

 ปัจจัยด้านการบริหารบุคคล ตามแนวคิดของกุรุพินท์  

นิตยานันทะ, ชมภูนุช ครองขจรสุข, วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์,  

สมนกึ เอือ้จริะพงษ์พนัธ์, ผดงุ อมัพรมนุ,ี กิง่กนก โพธสิขุ และคณะ, 

อรชร โพธิสุข และมารวย ผดุงสิทธิ์ ,  ณรงค์ สัจพันโรจน์,  

ประพันธ์ สุริหาร, อ�านวย ทองโปร่ง และศิริพงษ์ เสาภายน,  

เทศ แกล้วกสิกรรม, จิตรา พีชะพัฒน์, พะยอม วงศ์สารศรี, ธีรยุทธ 

พึ่งเทียร, ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ลูกค์ และ

โพลเซอร์ (Luecke & Polzer), วูดค๊อก (Woodcock), โคลเลอร์ 

(Coller), คอมบรอด และนนัเนอรี ่(Kimbrough & Nunnery) และ 

การ์เนอร์ (Garner),

 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ตามแนวคิดของ 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กรมวิชาการ, 

สวัสดิ์ สายประสิทธิ์และคณะ, สุปรีชา หิรัญโร, ธเนศ ข�าเกิด,  

สมทรง อินสว่าง, สแตปป์ และโดโรธี (Stapp & Dorothy),  

 จากการศึกษาแนวคิดดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุป

เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อด�าเนินการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุ

ที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดังนี้ 

 ปัจจัยด้านผู้บริหาร ประกอบด้วย ภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์ และ

การสื่อสารในองค์การ 

 ปัจจัยด้านวิชาการ ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และ

เทคโนโลยี 

 ปัจจัยด้านครู ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การวัดผล

ประเมินผล และการแนะแนว 

 ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย การท�างานเป็นทีม การ

พัฒนาบุคลากร และการสร้างขวัญและก�าลังใจการท�างาน 

 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมด้าน

กายภาพ สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม

ในองค์การ 

 ผู้วิจัยน�าเสนอเป็นแผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัยของ

โมเดลสมมตฐิานของปัจจยัเชงิสาเหตทุีส่่งผลต่อการประกนัคณุภาพ

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแผนภูมิต่อไปนี้
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1. ผู้บริหาร 

3. ครู 

4. การบริหาร 

บุคคล 

2. การบริหาร 

วิชาการ 

5. สิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียน 

การประกัน
คุณภาพภายใน 

สถานศึกษา 

แผนภูมิที่ 1 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภาย 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

ขอบเขตการวิจัย/การศึกษา

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ ได้แก่

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถาน

ศกึษา ครู และครูทีร่บัผดิชอบงานประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จ�านวน 339,094 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 26,938 โรงเรียน

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถาน

ศกึษา ครู และครูทีร่บัผดิชอบงานประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ก�าหนดขนาดตวัอย่างตามหลกัเกณฑ์ของ คอมเรย์ และล ี(Comrey 

& Lee, 1992) จ�านวน 555 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 

ดังนี้

  21. การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น โดยเลือกภูมิภาคของ

การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา จ�านวน 6 ภูมิภาคของประเทศไทยคือ 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวัน

ออก และภาคตะวันตก

  2.2 การสุ ่มจังหวัดในภูมิภาคโดยวิธีการสุ ่มตัวอย่าง 

อย่างง่ายได้ภูมิภาคละ 1 จังหวัด

  2.3 การสุ่มเขตพื้นที่การศึกษา โดยการสุ่มอย่างง่ายได้

จังหวัดละ 1 เขตพื้นที่การศึกษา

  2.4 การสุม่สถานศกึษา โดยการสุม่อย่างง่าย โดยสถาน

ศกึษาเป็นหน่วยสุม่ (sampling unit) ได้หน่วยตวัอย่างเป็น ผู้อ�านวย

การสถานศึกษา ครู และครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน 

ทั้งหมด จ�านวน 555 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร จ�านวน 185 คน 

ครจู�านวน 185 คน และครทูีรั่บผดิชอบงานประกนัคณุภาพภาย ใน 

จ�านวย 185 คน

 ขอบเขตด้านเนื้อหา

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวคิดทฤษฎีปัจจัย 

ด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านการบริหารวิชาการ ปัจจัยด้านครู ปัจจัย

ด้านการบริหารบุคคล และปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 

ประกอบด้วย

 ปัจจัยด้านผู้บริหาร ประกอบด้วย ภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์  

และการสื่อสารในองค์การ

 ปัจจัยด้านการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย การพัฒนา

หลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ และการพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรม และเทคโนโลยี 

 ปัจจัยด้านครู ประกอบด้วย การจัดการเรียนรู้ การวัดผล 

ประเมินผล และการแนะแนว

 ปัจจัยด้านการบริหารบุคคล ประกอบด้วย การท�างาน 

เป็นทีม การพัฒนาบุคลากร และการสร้างขวัญและก�าลังใจการ

ท�างาน

 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ประกอบด้วย สภาพ

แวดล้อมด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนรู้ และ

สภาพแวดล้อมในองค์การ

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การวจิยัเพือ่วิเคราะห์ปัจจยัเชงิสาเหตทุีส่่งผลต่อการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษา มีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เป็นการรวบรวม

ข้อมูลพื้นฐานที่จ�าเป็นจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�า

มาใช้ในการก�าหนดกรอบตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการก�าหนดประชากรและ 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาประถมศกึษา แล้วน�ามาวเิคราะห์ และสงัเคราะห์ปัจจยัที่

ได้ศึกษามาก�าหนดเป็นกรอบแนวคิด

 ผลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 คือ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่

ส่งผลต่อการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการ

ศึกษาองค์ประกอบของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา ดังนี้

 1. การสร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาเก่ียวกับปัจจัยเชิง

สาเหตทุีส่่งผลต่อการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

 2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม หาค่าความเที่ยง

ตรง โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับ

ประเดน็หลกัของเนือ้หา (IOC) ซึง่ตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญด้านการ

บริหารการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและด้านการวิจัย 

จ�านวน 5 ท่าน 

  ผลที่ได้จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 2 คือ เครื่องมือที่มี

คุณภาพ เพื่อใช้ในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา 

 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 1. การส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผลที่ได้รับจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 3 คือ ได้ข้อมูลเกี่ยว

กับปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถาน

ศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

 1. วเิคราะห์ข้อมลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถามประกอบ

ด้วย เพศ อายุ การศึกษา และต�าแหน่งในการท�างาน โดยการ

วิเคราะห์แจกแจงความถี่ และร้อยละ 

 2. วิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีส่งผล 

ต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา โดยการวเิคราะห์ค่าเฉลีย่ 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  ผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 4 ความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิง

สาเหตทุีส่่งผลต่อการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

 ขั้นตอนที่ 5 การสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัย 

เชิงสาเหตุที่ส ่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

ดังนี้

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยการวิเคราะห ์

เส้นทาง

 ผลที่ได้จากการศึกษาในขั้นที่ 5 คือ รูปแบบความสัมพันธ์

ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส ่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษา

สรุปผลการวิจัย
 ในการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส ่งผลต่อการประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งน้ี ผู้วิจัยน�าเสนอการสรุปผล 

การวิจัยจ�าแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้

 1. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภาย 

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ประกอบไปด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร 

ปัจจัยด้านครู ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านวิชาการ และปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อม และโมเดลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูล 

เชิงประจักษ์ (x2= 223.29, df=118, p=0.00, GFI=0.96, 

AGFI=0.93, RMSEA=0.041, SRMR=0.041)

 2. ผลการศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และ

อทิธพิลรวมของตวัแปรปัจจยัทีส่่งผลต่อการประกนัคณุภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารบุคคล เป็น

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลสูงสุด มีค่าเท่ากับ -1.56 โดยเป็นการ 

ส่งผลทางตรงด้านลบ รองลงมาคือปัจจัยด้านผู้บริหาร และปัจจัย

ด้านครู ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านวิชาการมีค่าเท่ากับ 

0.79, 0.67,067 และ 054 ตามล�าดับ 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 

และปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม และโมเดลมคีวามสอดคล้องกลมกลนืกบั

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 จากผลการวิจัยเป็นที่น่าสังเกตว่าผู ้ให้ข้อมูลหรือกลุ ่ม

ตวัอย่างมคีวามคดิเห็นสอดคล้องกับแนวคดิทฤษฎทีีผู่ว้จิยัได้ท�าการ

ศึกษาค้นคว้าและท�าการสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย 

และได้ก�าหนดเป็นโมเดลสมมตฐิานว่า ปัจจัยทีส่่งผลต่อการประกนั

คณุภาพภายในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า ประกอบด้วย 5 ปัจจยั

ได้แก่ ปัจจยัด้านผูบ้รหิาร ปัจจยัด้านคร ูปัจจยัด้านบคุคล ปัจจยัด้าน
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วิชาการ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เซ

อร์และเดโบราห์ (Sherr & Deborah, 1991) ที่กล่าวว่า แนวทาง

การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษาในปัจจบุนัอาศยัแนวคดิ

ปัจจยัน�าเข้า กระบวนการ และผลผลติ ซึง่มุง่เน้นการประกนัคณุภาพ

การศึกษาในเชิงกระบวนการ (Process Quality Assurance)  

อนัหมายถงึ การด�าเนนิงานทีม่คีวามสมัพนัธ์เชือ่มโยงเป็นระบบและ

ขัน้ตอน เพือ่ให้ได้มาซึง่ผลผลิตทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเป็น

ส�าคญั โดยมอีงค์ประกอบหลกัทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานดงักล่าว

อยู่ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ บุคลากร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และ 

วิธีการ 

 และยงัสอดคล้องกับการศกึษาของณฐมนวรรณ ศริสิขุชัยวฒุ ิ

(2551) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการ

ศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้แก่ ตัวแปรปัจจัยด้านการ

บริหาร ปัจจัยด้านโครงสร้าง ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้าน

กระบวนการ ปัจจัยด้านทรัพยากร การทดสอบความสัมพันธ์

โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างปัจจัยต่างๆ ของการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ซ่ึงมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์ ดังนั้น ในการพัฒนาปัจจัยทางการศึกษาหรือการประกัน

คุณภาพการศึกษาให้เข้าสู ่มาตรฐาน จ�าเป็นต้องมีการพัฒนา

บุคลากรทางการศึกษา และหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 

ระบบการบริหาร และการจัดการ ในท�านองเดียวกันการก�าหนด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

อันประกอบด้วย 5 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านครู 

ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านวิชาการ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  

นับว ่ามีความส�าคัญและจ�าเป ็นเช ่นกันต ่อความส�าเร็จหรือ

ประสิทธิภาพของการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1.1 ตัวแปรแฝงภายนอกของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 3 ปัจจยั

คอื ปัจจัยด้านผูบ้ริหาร ปัจจยัด้านคร ูและปัจจยัด้านบคุคล ซึง่ปัจจยั

ด้านผู้บริหาร จากผลการวิจัยจะเห็นปัจจัยส่งผลต่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเป็นตัวแปรแฝงภายนอก

เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคล อันได้แก่ ผู้บริหาร ครู และบุคคล 

นับว่าเป็นปัจจัยป้อนเข้าท่ีส�าคัญอย่างหน่ึงในกระบวนการของการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เนื่องผลลัพธ์ด้านทรัพยากร

มนุษย์ อันได้แก่ การทุ่มเทความพยายาม ความผูกพันในงาน ความ

สามารถ โดยสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้องค์การมีประสิทธิผล และ

ประสิทธิภาพ ดังนั้นการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ย่อมมีความ

ส�าคัญ เนื่องจากบุคลากรขององค์การจะช่วยพัฒนาให้องค์การ 

เจริญเติบโต เพราะการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นส่ือกลางใน 

การประสานงานกับแผนต่างๆ เพื่อแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท�างานในองค์การ เมื่อองค์การได้บุคคล 

ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ย่อมท�าให้องค์การเจริญเติบโตและพัฒนา 

ยิ่งขึ้น 

  นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่า 

น�า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐานมากทีสุ่ด เป็นตวัแปรทีม่คีวามส�าคญั

ต่อปัจจัยของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคือ

ตัวแปร ด้านวิสัยทัศน์ของปัจจัยด้านผู้บริหาร ตัวแปรด้านการวัด 

และประเมนิผลของปัจจยัด้านคร ูและตวัแปรการท�างานเป็นทมีของ

ปัจจัยด้านบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ผู้บริหารจะต้องเป็น 

ผูม้วีสิยัทศัน์ เนือ่งจากผูบ้รหิารสถานศกึษาทีจ่ะจดัการศกึษาสูค่วาม

เป็นเลิศได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ เพื่อก่อให้เกิดนโยบายใน 

การบรหิารหรือแนวคดิใหม่ๆ ซึง่อาจก�าหนดเป็นปรชัญาของโรงเรยีน

และหล่อหลอมสู่แผนการปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญของการ

ประสานกิจกรรมต่างๆ เพื่อจะบรรลุและตอบสนองต่อเป้าหมาย 

ที่วางไว้ สอดคล้องกับการศึกษาของ สมนึก จันทะไทย (2556)  

เรื่องการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการ

ด�าเนนิการตามมาตรฐานเพือ่การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

พบว่า ปัจจัยด้านการมีวิสัยทัศน์ร่วม และปัจจัยด้านการเรียนรู้ 

เป็นทีม ส่งผลต่อการด�าเนินการตามมาตรฐานเพื่อการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา และสอดคล้องกบัการศึกษาของ ศรสีดุา 

ประเคนร ี(2555) เรือ่งปัจจัยการด�าเนนิงานตามเกณฑ์การประเมนิ

คุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัด

เทศบาล พบว่า ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา การประเมิน

คุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนรู้ของ

ครู และการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความสอดคล้อง

   1.2 ตัวแปรแฝงภายในของปัจจัยที่ส ่งผลต่อการ 

ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 2 ปัจจยั

คือ ปัจจัยด้านวิชาการ และด้านส่ิงแวดล้อม จากผลการวิจัยจะ 

เห็นว่าปัจจัยทั้งสองส่งผลโดยตรงต่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เนื่องจากว่าการบริหารงานวิชาการถือ

เป็นหัวใจของสถานศึกษาทุกระดับ เพราะการจะพัฒนาคนในด้าน

สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และความนึกคิดของผู้เรียนนั้น 

จะต้องเน้นด้านวิชาการเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินของบุคคลใน

สงัคม และการบรหิารงานวชิาการเป็นงานหลกัของสถานศกึษาและ

มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตาม 

เป้าหมายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังน้ันจึงมีความจ�าเป็น

ทีผู่บ้รหิารและครตู้องท�าความเข้าใจกับความส�าคญัของงานวชิาการ 
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ดังนั้นปัจจัยด้านวิชาการโดยเฉพาะด้านการพัฒนากระบวน 

การเรียนรู้ ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องถือว่าเป็นหัวใจของการบริหาร

โรงเรยีนทีจ่ะต้องด�าเนนิการให้บรรลเุป้าหมายของการศกึษานัน้คอื 

จะต้องด�าเนนิการให้ครพูฒันากระบวนการเรยีนรูใ้ห้นกัเรยีนมคีวาม

รู้คู่คุณธรรม เก่ง ดี มีสุข มีคุณภาพและคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตาม 

ที่ชาติต้องการ อีกท้ังยังสามารถด�ารงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างม ี

ความสุข

  ส�าหรับปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อม มีตัวแปรสังเกตได้ที่มี

ค่าน�้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุดคือ ด้านบรรยากาศใน

องค์กร ทัง้นีเ้นือ่งจากบรรยากาศในสถานศกึษาถอืว่ามคีวามสัมพนัธ์

กับบุคคลอย่างมาก เน่ืองจากส่งผลถึงความรู้สึกของนักเรียน และ

บคุลากรในโรงเรยีน สิง่แวดล้อมมีส่วนส�าคญัทีจ่ะช่วยกระตุน้ให้เกดิ

การเรียนรู้กับผู้เรียนและบรรยากาศองค์การเป็นสิ่งที่ท�าให้เกิดผล

ความแตกต่างของบุคคลในองค์การ คือ ด้านความพึงพอใจในงาน

จะมสีงูเมือ่บคุคลในองค์การมกีารปรึกษาหารอื ช่วยเหลอืซึง่กนัและ

กนัยอมรบัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกันอีกท้ังผู้บริหารมกีารแสดงความ

เอาใจใส่กับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้โอกาสการมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคดิเหน็ ซ่ึงเป็นสิง่ส�าคญัทีท่�าให้บคุลากรมคีวามรูส้กึว่าเป็นส่วน

ส�าคัญขององค์การ และในด้านผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

หากบรรยากาศภายในองค์การมีความเป็นมิตรกันฉันท์พี่น้องส่งผล

ให้ทัศนคติต่อกลุ่มท�างานเป็นไปในทางบวก และองค์การต้องเน้น 

ให้บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

องค์การ ซึง่เป็นแรงกระตุ้นให้บคุลากรสร้างสรรคผ์ลงาน และยงัน�า

ไปสู่ความพึงพอใจในงานสูง จึงเห็นว่าบรรยากาศองค์การที่ดีย่อม 

ส่งผลให้บุคคลปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังที่ อรุณ รักธรรม (2528, หน้า 62) 

ได้กล่าวว่า ผูบ้ริหารทีมี่ประสิทธิผลจะต้องมคีวามสามารถในการจดั

ระเบยีบบคุคล ความส�าเรจ็ของผูบ้รหิารมใิช่อยูท่ีก่ารมอี�านาจบงัคบั

หรือการมีความรู้ในงานท่ีท�าเท่าน้ัน แต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส�าคัญ

มากปัจจัยหนึ่งคือ ความสามารถในการจัดการในอันที่จะสร้าง

บรรยากาศการบรหิารทีด่ ีลกัษณะการบรหิารการจดัการทีก่่อให้เกิด

บรรยากาศที่ดีนั้น เริ่มตั้งแต่การก�าหนดนโยบาย ควรให้บุคลากรใน

โรงเรียนมีส่วนร่วม มีการน�าข้อมูลจากการส�ารวจสภาพปัจจุบัน  

มาก�าหนดนโยบายในการแก้ปัญหาและพัฒนางาน การมอบหมาย

งานหรือการสั่งการก็เป็นไปตามสายการบังคับบัญชาอย่างแจ่มชัด 

เหมาะสมกับความสามารถไม่เกินก�าลัง มอบหมายงานแล้วติดตาม

ช่วยเหลือ ถามไถ่ ดูแลความเหน็ดเหนื่อย ยกย่องชมเชยมีการสร้าง

ขวัญและก�าลังใจ จัดสวัสดิการให้หลายๆ รูปแบบ

  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ จินตนา สระทองขาว 

(2554) ที่ได้ศึกษาปัจจัยองค์การที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก�าแพงแสน พบว่าปัจจยัส�าคญัหนึง่ท่ีส่งผล

ต่อการด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาคือปัจจัยด้าน

ลกัษณะสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท�างาน นอกจากนีก้รม

สามัญศึกษา (2539, หน้า 12–70) ได้ให้แนวคิดไว้ว่าการสร้าง

บรรยากาศการบรหิารจงึมคีวามส�าคญัอย่างมากต่อความส�าเรจ็ของ

โรงเรียน และถือว่าเป็นภาระหน้าที่อันส�าคัญของผู้บริหาร วิธีสร้าง

บรรยากาศที่ดีที่สุดคือด�าเนินการให้วัตถุประสงค์ของโรงเรียน

สอดคล้องกับ 21 ความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน ซึ่งเป็น

บรรยากาศที่เน้นความส�าเร็จของเป้าหมาย (Goal Attainment)  

แต่ขณะเดยีวกนักจ็ะสนบัสนนุให้ช่วยเหลอืซึง่กนัและกัน ร่วมมือกัน 

และมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งจะท�าให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียน

ร่วมกัน 

 2. การศึกษาอทิธพิลทางตรง อทิธพิลทางอ้อม และอทิธพิล

รวมของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี

อทิธพิลสงูสดุ โดยเป็นการส่งผลทางตรงด้านลบ นอกจากนีย้งัได้รบั

อทิธพิลทางอ้อมจากปัจจัยด้านบคุคล ปัจจยัด้านคร ูและปัจจยัด้าน

การบรหิาร เป็นทีน่่าสังเกตว่าปัจจยัด้านบคุคล เป็นปัจจยัเชงิสาเหตุ

ที่มีอิทธิพลสูงสุด โดยเป็นการส่งผลทางตรงด้านลบ ทั้งนี้อาจเน่ือง

มาจากการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วมากของเทคโนโลยีที่ส่งผลให้

เทคนิควิธีท�างานต้องเปลี่ยนแปลงไปนั้นมีผลกระทบโดยตรงต่อ

สภาพการท�างานในองค์การมากขึน้กว่าแต่ก่อน เครือ่งจกัรสมองกล

และเครื่องมืออัตโนมัติหลายๆ ชนิด ได้ถูกยอมรับและน�าเข้ามา

ท�างานแทนคนด้วยเหตุผลความจ�าเป็นหลายๆ ประการ ซึ่งในกรณี 

เช่นนั้น การต้องแก้ไขให้การอบรมและจัดสรรหน้าที่งาน ตลอดจน

ปรับปรุงก�าลังคนในจุดต่างๆ ใหม่ นับว่าเป็นสิ่งที่ต้องท�า ซึ่งปัญหา

ด้านการออกแบบงานใหม่ให้ถูกต้อง หรือการต้องเร่งพัฒนาคนงาน

ให้มีความสามารถในช่วงเวลาสั้นนั้น นับได้ว่าเป็นสิ่งที่ยุ่งยากที่ต้อง

ใช้เทคนคิพฒันาคนงานให้มคีวามสามารถในช่วงเวลาสัน้นัน้ ต้องใช้

เทคนิคและการด�าเนินงานด้วยวิธีการพิเศษหลายประการจึงได้ผล 

การเปล่ียนแปลงทางสังคมนีจ้ะมคีวามส�าคญัมากในสังคมปัจจุบนัที่

คนมีการศึกษามากขึ้น

  ความพอใจในงานและบุคคลและคุณภาพชีวิตนับว่า 

เป็นปัญหาส�าคัญท่ีสดุของคนในยคุปัจจบุนั ผูใ้ห้ข้อมลูจงึอาจมคีวาม

เหน็ว่าปัจจัยด้านบคุคล หรือการบรหิารงานบคุคลเป็นหวัใจของการ

บริหารหากการบริหารงานบุคคลบกพร่อง หน่วยงานนั้นจะเจริญ

ก้าวหน้าได้ยาก เพราะเหตุว่า บุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงาน ผลงานจะด ี

จะเสีย อยูท่ีท่�างานนัน้ ถ้าบคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ปฏิบตังิานขวญั

ไม่ด ีไม่มกี�าลงัใจ ไม่มสีมรรถภาพผลงาน กจ็ะบกพร่อง ดงันัน้บคุคล
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จึงเป็นกลไกหลักของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐาน แตถ่้าการบรหิารงานบุคคลไดร้ับความส�าเรจ็ บุคคลทกุฝา่ยจะ

ร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหาร ปัจจัย

ด้านคร ูปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม และปัจจยัด้านวชิาการ ส่งผลทัง้ทาง

ตรงทางอ้อมต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ทั้งนี้เพราะว่าหลักการของการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการท่ี

รัฐกระจายอ�านาจในการก�าหนดนโยบายการบริหาร งานวิชาการ 

งบประมาณบคุลากร และทรพัยากรให้ผูป้กครอง ผูน้�าชมุชน องค์กร

ปกครองท้องถิน่ ได้มส่ีวนร่วมรบัผิดชอบ ในการจดัการศึกษาเพือ่ให้

เกดิกระบวนการหรือกลไกในการด�าเนนิการเพือ่ให้การจดัการศกึษา

เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โดยมีระบบการควบคุม

คุณภาพที่เหมาะสม และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ท�าให้

สังคม ผู้ปกครอง ผู้จัดการศึกษา และผู้ส�าเร็จการศึกษาเกิดความ

มั่นใจ สอดคล้องกับการศึกษาของจีรภา เพชรสงคราม (2554)  

ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการพัฒนาการด�าเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  

เขตบางขุนเทียน พบว่า ด้านบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ 

ความเคยชินกับการท�างานแบบเดิมๆ ของบุคลากร ครูบางส่วนไม่

ค ่อยมีส ่วนร ่วมในการรายงานคุณภาพการศึกษา และด้าน

กระบวนการด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไม่เป็นไปอย่าง 

ต่อเนื่อง 

  และยงัสอดคล้องกบัการศกึษาของสมุติตา ชยัศลิป์ และ

ธนิษฐา รัศมีเจริญ (2552) ท่ีศึกษาสภาพปัญหาและปัจจัยที่ก่อให้

เกดิปัญหาเกีย่วกบัการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา สงักัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า 

ควรจดัอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา

ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากรใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและควรมีการน�าผลการประกันคุณภาพการศึกษามา

ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 

  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของภาวนา  

กิตติวิมลชัย (2551) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า ปัญหาด้านบุคลากรขาด

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

มาตรฐานและตัวชี้วัด การชี้แจง ประชาสัมพันธ์ และการสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพยังไม่กระจายไปยัง

กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม และยังไม่ทั่วทั้งองค์กร มีบุคลากรบางส่วนที่

ขาดการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพส่งผลต่อความร่วมมือ 

ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะส�าหรับน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. ควรเปิดโอกาสมส่ีวนร่วมในการท�างาน (Participation) 

และการแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) 

ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งระดับสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนท่ีการ

ศึกษาหรอืหน่วยงานต้นสังกดั ตลอดจนต้องมจีติส�านกึและความรบั

ผิดชอบร่วมกัน โดยมีความตระหนัก รับรู้ และเห็นคุณค่าของการ

ด�าเนินงาน ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ และถือว่าระบบการประกัน

คณุภาพภายในเป็นส่วนหนึง่ของการบรหิารสถานศกึษาให้ทกุคนได้

ท�าตลอดเวลา จนกลายเป็นวิถีชีวิตในการท�างานหรือวัฒนธรรม 

ของการบริหารจัดการการศึกษา

 2. ผูบ้ริหารมคีวามส�าคญัในการก�าหนดทศิทางและนโยบาย

ด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและควรส่งเสริม

ให้การท�างานในสถานศึกษาให้เกดิความร่วมมอืและการท�างานเป็น

ทีม สร้างบรรยากาศที่ดีในองค์การเพ่ือเป็นการเสริมพลัง กระตุ้น 

สร้างจิตส�านึกและความรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีความตระหนัก  

รบัรู้ และเหน็คณุค่าของการด�าเนนิงานประกนัคุณภาพภายในสถาน

ศึกษา ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการวัด  

และประเมินผล

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรน�ารูปแบบโครงสร้างที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไป

ทดลองใช้หรือศึกษากับประชากรกลุ่มอื่นๆ ด้วย

 2. การวิจัยครั้งต่อไปควรค้นหาตัวแปรที่มีความสัมพันธ ์

หรือเป็นสาเหตุของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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