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ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ำเร็จลุล่วงได้อย่างด ีดว้ยความกรุณาและความช่วยเหลอื

เป็นอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ ประธานกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และ ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณา 

แนะนำ เสนอแนะ และตรวจแก้ไขข้อบกพร้องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา ตั้งแต่

เริ่มตน้จนสำเร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ อาจารย์ประจำ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติสาขาวิชาการบริหารการศกึษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นางนิตพิร ศรีโนนยาง ศกึษานิเทศก์สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 ดร.วสุกฤต สุวรรณเทน ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ง สำนักงาน

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 ดร.สิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ ผูอ้ำนวยการ

โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงนิประชานุกูล) สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

ทีใ่หค้วามอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมอืในการวิจัยครั้งนีเ้ป็นอย่างดียิ่ง 

 ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศกึษาทุกท่าน ทีอ่บรม   

สั่งสอน ใหค้ำแนะนำ ช่วยเหลอื ให้กำลังใจ การทำวิจัยครั้งนีเ้ป็นอย่างดี ขอบคุณเจ้าหน้าที่

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา ที่อำนวยความสะดวกและประสานงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี 

 ขอขอบพระคุณ ดร.เพ็ญผกา ปัญจนะ ที่ให้ความอนุเคราะห์ เอกสาร ตำรา 

คำแนะนำต่าง ๆ ผูว้ิจัยรู้สกึประทับใจและซาบซึง้ในความกรุณาของท่านเป็นอย่างยิ่ง และ

ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา รุ่นที่ 21 ทุกท่านที่ให้

ความช่วยเหลือเป็นกำลังใจ เป็นแรงผลักดันในการวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเป็นอย่าง

สูงไว้ ณ ที่นี้ 

 และที่สำคัญที่สุด ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่เลี้ยงดู อบรมสั่งสอน  ชีแ้นะ

แนวทางการดำเนินชีวติที่ดี ขอขอบคุณครอบครัว ภรรยา อันเป็นที่รักยิ่ง ที่เป็นกำลังใจ 

ห่วงใยช่วยเหลอืด้วยดีเสมอมา 

 คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานพินธ์ฉบับนี ้ผู้วจิัยขอมอบแด่บิดา มารดาของ

ผูว้ิจัย และบูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสั่งสอนจนผูว้ิจัยสามารถดำรงตนและบรรลุผล 

สำเร็จในปัจจุบัน  

พนาศักดิ์ ชาคำหลอย 
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ชื่อเรื่อง    ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

    ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่ 

    การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 

ผู้วิจัย    พนาศักดิ์ ชาคำหลอย 

กรรมการที่ปรกึษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์  

    ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน 

ปริญญา    ค.ม. (การบริหารการศกึษา) 

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปีที่พิมพ์    2565 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาระดับปัจจัยคัดสรร 2) ศึกษาระดับ

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 3) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร  

กับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 4) ค้นหาปัจจัยคัดสรรที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ด ี

ของประสทิธิผลการประกันคุณภาพภายใน และสมการพยากรณ์ และ 5) หาแนวทางใน

การพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดขีองประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 ปีการศกึษา 2564 จำนวนทั้งสิ้น 68 โรงเรียน

กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie and Morgan และใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

แบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย แบบสอบถามปัจจัยคัดสรร 

มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .418 - .812 มคี่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .958 

แบบสอบถามประสทิธิผลการประกันคุณภาพภายใน มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 

.441 - .774 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .933 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ 

ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test ชนิด One samples 

การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product-

Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน 

(Stepwise Multiple Regression Analysis) ส่วนการหาแนวทางในการพัฒนาใช้เทคนิค

การศกึษาโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 
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  ผลการวิจัย พบว่า 

   1. ปัจจัยคัดสรรที่เลือกมาศึกษาโดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก 

   2. ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับมาก    

   3. ปัจจัยคัดสรรมีความสัมพันธ์กันทางบวกกับประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายใน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์อยู่ใน

ระดับสูง (rxy = .770)  

   4. ปัจจัยคัดสรรที่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพ

ภายใน นัน้ ม ี2 ปัจจัย เรียงตามลำดับความสำคัญ คือ ทรัพยากรการเรียนรู้ และการจัด

โครงสรา้ง การบริหาร โดยสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผล                 

การประกันคุณภาพภายในโดยรวมได้รอ้ยละ 65.2 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ

การพยากรณ์เท่ากับ ± .25668 

   5. แนวทางพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดทีั้ง 2 ด้าน 

ประกอบด้วย 1) ดา้นทรัพยากรการเรียนรู้ โรงเรียนต้องมแีหล่งเรียนรูท้ั้งในและนอก

โรงเรียน โรงเรียนต้องจัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีคุณภาพ สื่อต่าง ๆ 

ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มกีารใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และผู้บริหาร

ควรใช้กระบวนการมสี่วนร่วมในการระดมทรัพยากรการเรียนรู้ และ 2) ดา้นการจัด

โครงสรา้งการบริหาร โครงสร้างตอ้งให้ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบ ระบุขอบข่ายงาน ระบุ

ตัวชี้วัด การวางตัวบุคคลต้องสอดคล้องกับความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์และ               

ความสนใจ และใช้หลักการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  

 

คำสำคัญ:  ปัจจัยคัดสรร  การประกันคุณภาพภายใน  โรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were to 1) examine the selected factors,  

2) identify the level of the effectiveness of Internal quality assurance, 3) analyze the 

relationship between the selected factors and the effectiveness of Internal quality 

assurance, 4) determine the good predictors of the selected factors affecting the 

effectiveness of Internal quality assurance, and the forecasting equations, and                      

5) establish the guidelines for developing the selected factors that were identified as 

good predictors for the effectiveness of internal quality assurance. The samples, 

obtained through stratified random sampling, consisted of 68 small-sized schools 

under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 3 in the 2021 academic 

year. The Krejcie and Morgan table was applied for determining the sample size.               

The instruments for data collection were two sets of 5-point rating scale 

questionnaires comprising a set of questionnaires on the selected factors with the 

discriminative power values ranging from .418 to .812 and the reliability of .958,               

and a set of questionnaires on the effectiveness of Internal quality assurance with the 

discriminative power values ranging from .441 to .774 and the reliability of .933.                 

The statistics for data analysis were frequency, percentage, standard deviation,                 

one-sample t-test, Pearson's product-moment correlation coefficient, and Stepwise 
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multiple regression analysis.  Expert interviews were then conducted to establish               

the development guidelines.  

 The findings were as follows: 

  1. The selected factors were overall at a high level.  

  2. The effectiveness of Internal quality assurance was at a high level. 

  3. The selected factors had a positive relationship with the effectiveness 

of Internal quality assurance at the .01 level of significance. In addition, all aspects 

achieved a high level of correlation (rxy = 0.770).  

  4. The two selected factors were able to predict the effectiveness of 

Internal quality assurance and arranged in the following descending order of 

importance: learning resources, and administrative structure. The factors were also 

able to explain the variance of the overall effectiveness of Internal quality assurance  

at 65.2 percent with a standard error of estimate of ± .25668 

  5. The proposed guidelines for developing the selected factors that were 

identified as good predictors consisted of two aspects: 1) Learning Resources, schools 

must have learning resources both inside and outside formal school settings.                 

In addition, schools must provide appropriate, adequate, and quality materials, 

equipment, and media to accommodate changes, and foster advanced technology 

integration and implementation. In addition, administrators should implement a 

participative process for mobilizing learning resources, and 2) Administrative Structure, 

the administrative structure must be straightforward and ensure that the 

responsibilities are clearly defined, such as designating the person in charge, 

identifying task allocation, determining indicators, selecting personnel according to their 

knowledge, abilities, experience, and interests, and implementing participative 

management. 
 

Keywords:  Selected Factors, Internal Quality Assurance, Small-Sized Primary  

                 Schools 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ภูมิหลัง 

 การศกึษาเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐต้องจัดใหเ้พื่อพัฒนาคน

ไทยทุกช่วงวัย ให้มคีวามเจริญงอกงามทุกด้าน เพื่อเป็นต้นทุนทางปัญญาที่สำคัญในการ

พัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ และการดำรงชีวติ

ร่วมกับผูอ้ื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะนำไปสู่เสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคม

และประเทศชาติที่ตอ้งพัฒนาให้เจรญิก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลก ท่ามกลาง

กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 (สำนักงานเลขาธิการสภา

การศกึษา, 2560, คำนำ) 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ

มาตรา 54 ได้กล่าวถึงหน้าที่ของรัฐในการจัดการศกึษาว่า รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคน

ได้รับการศกึษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศกึษาภาคบังคับอย่างมี

คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ้่าย รัฐต้องดำเนินการใหเ้ด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้า

รับการศกึษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

ให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามี

ส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย รัฐต้องดำเนินการใหป้ระชาชนได้รับการศกึษาตามความ

ต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมใหม้ีการเรียนรู้ตลอดชวีิต และจัดให้มกีารร่วมมอื

กันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศกึษาทุกระดับ 

โดยรัฐมีหนา้ที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศกึษาดังกล่าวมี

คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการศกึษาแห่งชาติซึ่งอย่างนอ้ย

ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการศกึษาแห่งชาติและการดำเนินการ และ

ตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการศกึษาแห่งชาติดว้ย การศกึษาทั้งปวง      

ต้องมุ่งพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี มีวนิัย ภูมใิจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัด       

ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (สำนักงานศาล

รัฐธรรมนูญ, 2560, หน้า 14) 
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 พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 ได้กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด

และสถานศกึษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา และให้ถือว่าการ

ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศกึษาที่ตอ้งดำเนินการ

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศกึษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก และกล่าวถึงหลักการประกัน

คุณภาพและมาตรฐานการศกึษา โดยแบ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพภายในและการ

ประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องของสถานศกึษาที่ตอ้งจัดทำ

โดยความร่วมมอืกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการ

ดำเนนิงานโดยหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระ และมีความเป็นกลางมีบทบาทหนา้ที่ในการ

ประเมินตามมาตรฐานของสถานศกึษาทั่วประเทศและดำเนนิการทุก ๆ 5 ปี (ราชกิจจา

นุเบกษา, 2542, หน้า 14) และตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 

ข้อ 3 กำหนดให้สถานศกึษาแต่ละแห่ง จัดใหม้ีระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา พร้อมทั้งจัดทำ

แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาและ

ดำเนนิการตามแผนที่กำหนดไว้    จัดใหม้ีการประเมินผล ตดิตามและตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษา เพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 

และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับ

ดูแลสถานศกึษาเป็นประจำทุกปี (สำนักทดสอบทางการศกึษา, 2561, หนา้ 48) 

 การประกันคุณภาพการศกึษาเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่สามารถ

ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศกึษาให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้สถานศกึษา

ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพมาตรฐาน ผู้ที่จบการศกึษามีคุณภาพตามที่มุ่งหวัง 

ผูป้กครอง ชุมชน และองค์กร สถานประกอบการที่รับช่วงผู้จบการศกึษาเข้าศกึษาต่อหรอื

รับเข้าทำงาน มีความมั่นใจว่าการจัดการศกึษาของสถานศกึษาแต่ละแห่งมีคุณภาพได้

มาตรฐาน แมจ้ะไม่เท่ากันแต่ก็แตกต่างกันไม่มากนัก นักเรียนที่จบการศกึษาจาก

สถานศกึษาทุกแห่งมคีวามรู้ความสามารถ มีทักษะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่

หลักสูตรสถานศกึษากำหนด ดังนัน้ผูเ้รียนจึงเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดในสถานศกึษา ซึ่งหมายถึง

ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรสนับสนุนทุกคนในสถานศกึษาต้องคำนึงถึงตลอดเวลาไม่ว่าจะ

ทำกิจกรรม หรอืโครงการโครงการใดก็ตาม ผูเ้รียนจะต้องได้รับผลหรอืประโยชน์ที่เกิดขึน้
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ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม นอกจากนีใ้นการจัดการศึกษาจำเป็นต้องอาศัยการมสี่วนร่วมของ

บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามที่คาดหวัง 

กระบวนการประกันคุณภาพการศกึษาจึงเป็นเครื่องมอืที่มคีวามสำคัญอย่างยิ่งในการจัด

การศกึษา ในปัจจุบันและต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษาให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพและดำเนินการอย่างยั่งยืน (สำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน, 2554, หนา้ 3) 

 การประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา (Internal Quality Assurance: 

IQA) จงึเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง นอกจากจะเป็นการ

พัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษาโดยตรงแล้ว ผลการประเมินคุณภาพการจัด

การศกึษายังใช้เป็นหลักฐานเชื่อมโยงในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก            

จากหน่วยงานภายนอก คือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) โดยใช้มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาที่มคีวามครอบคลุม ชัดเจน 

และสอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และ

สามารถสะท้อนคุณภาพของการบริหารจัดการศกึษาและการจัดการศกึษาที่เน้นผูเ้รียน

เป็นสำคัญ เพื่อเป็นหลักประกันใหผู้ม้ีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน เกิดความมั่นใจว่า

นักเรียนจะได้รับการจัดการศกึษาที่มคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา และบรรลุ

เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรอืหน่วยงานที่กำกับดูแล การประเมินคุณภาพ

ภายนอก (External Quality Assessment: EQA) เป็นการประเมินตดิตามตรวจสอบกระตุ้น

และจูงใจให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา มคีวามท้าทายและส่งเสริม        

ให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสู่สากล และยังมีความเชื่อมโยงกับการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา (Internal Quality Assurance: IQA) ในการร่วม

รับผิดชอบ (Accountability) ต่อผลการจัดการศกึษา และใช้ยนืยันคุณภาพของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสใหส้ร้าง                    

ความโดดเด่นเฉพาะทาง (สำนักทดสอบทางการศกึษา, 2561, หน้า 8 - 9) 

 การดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาที่ผ่านมา มคีวามคลาดเคลื่อนไป 

จากหลักการประกันคุณภาพหลายประการ จงึนำมาสู่การยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ.2553 และประกาศใช้กฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นำไปสู่การ 

เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และแนวดำเนินการประกันคุณภาพการศกึษาในประเด็นต่อไปนี ้
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ประเด็นที่ 1) ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพการศกึษา มกีารปรับปรุงขอ้กำหนด หรอื 

มาตรฐานการศกึษาที่ใชเ้ป็นเป้าหมายและแนวทางในการจัดการศกึษา ใหส้อดคล้อง

ครอบคลุมกับภาระหน้าที่ในการจัดการศกึษาตามปกติของสถานศึกษา ประกอบด้วย

มาตรฐานด้านคุณภาพของผูเ้รียน มาตรฐานด้านกระบวนการบริหารและการจัดการและ

มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน ทั้งนีเ้พื่อลดความซ้ำซ้อนและลดการสร้างภาระ

ส่วนเกินในการปฏิบัติ ประเด็นที่ 2) การดำเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา ให้สถานศกึษาแต่ละแห่งบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักการ 

ประกันคุณภาพการศกึษา เพื่อใชเ้ป็นกลไกเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

โดยเน้นให้มกีระบวนการดำเนินงานความยืดหยุ่นสอดคล้องกับบริบทเฉพาะของ

สถานศกึษาเป็นสำคัญทุกขั้นตอน ทั้งการกำหนดมาตรฐานการศกึษา การวางแผน และ

การดำเนนิการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

และการประเมินคุณภาพภายใน และใช้ผลประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศกึษา

ต่อเนื่อง ประเด็นที่ 3) การดำเนนิงานประเมินคุณภาพการศกึษา ปรับเปลี่ยนแนวคิดการ

ประเมินคุณภาพการศกึษาทั้งระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศกึษา และการ

ประเมินภายนอก การประเมินภายในใช้แนวคิดการประเมินแบบองค์รวม (Holistic 

Assessment) ในขณะที่ระบบการประเมินภายนอก เน้นอิงแนวคิดการประเมินเพื่อพัฒนา 

ซึ่งกระบวนการประเมินทั้งสองแนวคิดต้องอาศัยร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence 

Based Assessment) และตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศกึษา โดยอาศัยความ

เชี่ยวชาญ (Expert Judgment) รวมทั้งการทบทวนผลการประเมินโดยบุคคลระดับเดียวกัน 

(Peer Review) ปรับเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพ

การศกึษา มีการปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ในการประเมินภายในและการประเมินภายนอก 

ประเด็นสำคัญคือเน้นให้ความสำคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาและการ

ประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานของสถานศกึษา เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยัน

ผลการประเมินภายในและการให้ขอ้เสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างตรงประเด็น ปรับปรุง

มาตรฐานผู้ประเมิน โดยจัดให้มกีารพัฒนาผูป้ระเมินคุณภาพการศกึษาทั้งภายใน

สถานศกึษาและผูป้ระเมินภายนอกในด้านทักษะ ความสามารถ และทัศนคตทิี่เหมาะสม 

ต่อการประเมินเพื่อพัฒนา (สำนักทดสอบทางการศกึษา, 2561, หนา้ 6 - 8) 

 โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(โรงเรียนที่มจีำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คน ลงมา) มแีนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง            
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จากข้อมูลพบว่า ปีการศกึษา 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน มี

จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 30,405 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 15,231 โรงเรียน คิดเป็น

ร้อยละ 50.09 ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 30,112 โรงเรียน เป็นโรงเรยีน

ขนาดเล็ก 15,089 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.11 และปีการศกึษา 2562 มจีำนวนโรงเรียน

ทั้งหมด 29,871 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 15,158 โรงเรียน คิดเป็นรอ้ยละ 50.74 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กพบว่า โรงเรียน 

ขนาดเล็กเหล่านีป้ระสบปัญหาในหลาย ๆ ด้าน ทั้งปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้าน        

การเรียนการสอน ปัญหาด้านการบริหารจัดการ และปัญหาดา้นการมีส่วนร่วมในการจัด

การศกึษา (สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2562, บทนำ) 

 สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีภารกิจหลัก คือ      

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร           

ซึ่งปัจจุบันมโีรงเรียนในสังกัดทั้งสิน้ 29,871 โรงเรียน ในจำนวนนีเ้ป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 

15,158 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.74 (สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 

2562, หนา้ 18) โรงเรียนขนาดเล็กเหล่านี้ถือเป็นความพยามยามแก้ปัญหาของกระทรวง 

ศกึษาธิการตัง้แต่อดตีมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้สาเหตุจากอัตราการเกิดของประชากรได้ลดลง 

ดังนัน้จงึทำให้นักเรียนที่เป็นตัวป้อนจึงลดลงตามลำดับด้วย ส่งผลให้มีโรงเรยีนขนาดเล็กมี

จำนวนเพิ่มขึน้ อกีทั้งยังส่งผลถึงประสทิธิภาพการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

บริหารอัตรากำลังครู กระทรวงศกึษาธิการจงึได้ดำเนินการมาตรการที่ยุบรวมและรวม

โรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีมาตรการยุบและรวมโรงเรียนมใิช่แนว

ทางแก้ไข ปัญหาที่จะประสบความสำเร็จในทุกกรณี (สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาตราด, 2563, บทนำ) 

 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีโรงเรียนในสังกัด

ทั้งสิน้ 182 โรงเรียน จำแนกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 82 โรงเรียน (จำนวนนักเรียน 1 - 120 

คน) คิดเป็น 45.05 % โรงเรียนขนาดกลาง 95 โรงเรียน (จำนวนนักเรียน 121 - 499 คน) 

คิดเป็น 52.20 % และโรงเรียนขนาดใหญ่ 5 โรงเรียน (จำนวนนักเรียน 500 คนขึน้ไป)     

คิดเป็น 2.75 % (สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3, 2564,       

หนา้ 3) โดยในปี 2554 – 2558 สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

มีโรงเรยีนในสังกัดผ่านการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (สมศ.) ครบทุกโรงเรยีน โดยมีผลการประเมิน
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ดังนี้ ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 182 โรงเรียน ผ่านระดับดีมาก 45 โรงเรียน        

ผ่านระดับดี 136 โรงเรียน และผ่านระดับพอใช้ 1 โรงเรียน นอกจากนี้ผลการทดสอบทาง

การศกึษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O - NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศกึษา 2561         

กับผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพืน้ฐานของระดับประเทศ รายวิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โดยรวมพบว่า คะแนนเฉลี่ย 4 รายวิชาได้ 

37.47 คะแนน ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 43.14 คะแนน อยู่ 5.67 คะแนน และ

เมื่อพจิารณาเป็นรายวิชาพบว่าทุกรายวิชามีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศ (สำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3, 2563, หน้า 28) จากผลการประเมินทำให้

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ให้ความสำคัญกับงานส่งเสริม

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนในสังกัด โดยการส่งเสริม 

สนับสนุน นเิทศ กำกับดูแล และช่วยเหลอืให้สถานศกึษาแต่ละแห่งจัดใหม้ีระบบการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาอย่างเข้มแข็งมากขึ้น 

 จากที่ได้กล่าวถึงสภาพปัญหาและความจำเป็นที่โรงเรยีนต้องดำเนินการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาเพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน 

เกิดความมัน่ใจว่านักเรียนจะได้รับการจัดการศกึษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 

และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งนอกจากจะ

เป็นการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยตรงแลว้ ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษายัง

เป็นหลักฐานเชื่อมโยงในการรองรับการการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) ซึ่งจะต้องดำเนินการ

ทุก 5 ปี จากผลการประเมินภายนอกในรอบที่ผ่านมา (2554 - 2558) สำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 มโีรงเรียนสังกัดเข้ารับการประเมินครบทั้ง 182 

โรงเรียน แต่มีโรงเรยีนที่มีผลการประเมินระดับดีมาก เพียง 45 โรงเรียนเท่านั้น นอกจากนี้

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน (O - NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6         

ปีการศกึษา 2561 มคี่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศทุกวิชา ประกอบกับสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาสกลนคร เขต 3 มีโรงเรยีนขนาดเล็กในสังกัดถึง 82 โรงเรียน ซึ่งขาดแคลน

ทรัพยากรทั้งงบประมาณ เทคโนโลยี และบุคลากรในการพัฒนาโรงเรียน ผูว้ิจัยซึ่งเป็น

ครูผูส้อนในโรงเรยีนขนาดเล็ก จงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาปัจจัยคัดสรรที่ส่งต่อประสิทธิผล

การประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 เพื่อนำข้อค้นพบมาเป็นข้อมูลสำหรับวางแผน
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พัฒนายกระดับระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใหม้ีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ต่อไป 

 

คำถามของการวจิัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยกำหนดคำถามของวิจัยไว้ดังนี้ 

  1. ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของ

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 3 อยู่ในระดับใด 

  2. ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษา      

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 อยู่ในระดับใด 

  3. ปัจจัยคัดสรรที่เลือกมาศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 หรอืไม่ อย่างไร 

  4. ปัจจัยคัดสรรที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ด ีของประสิทธิผลการประกันคุณภาพ

ภายใน มีปัจจัยใดบ้างและมีสมการพยากรณ์เป็นอย่างไร 

  5. แนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ด ีที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ควรเป็นอย่างไร 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยในครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความจุดมุ่งหมายการวิจัยไว้ดังนี้  

  1. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพ

ภายใน ของโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

  2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
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  3. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรที่เลือกมาศกึษากับ

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

  4. เพื่อค้นหาปัจจัยคัดสรรที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ด ีของประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายใน และสมการพยากรณ์ 

  5. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดทีี่ของ

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3   

 

สมมตฐิานการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานการวิจัย ไว้ดังนี้ 

  1. ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของ

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 3 อยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษา      

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 อยู่ในระดับมาก 

  3. ปัจจัยคัดสรรที่เลือกมาศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการ

ประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3  

  4. ปัจจัยคัดสรรอย่างน้อย 1 ตัว สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 

ความสำคัญของการวจิัย 

  1. ด้านวิชาการ ได้ทราบระดับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในและ

ระดับการดำเนินงานของปัจจัยคัดสรรของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตลอดจนความสัมพันธ์แบบ

ถดถอยของตัวแปรที่ศึกษาอันจะนำไปสู่การศกึษาวิจัยในระดับที่สูงขึน้ 
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  2. ด้านการนำไปใช้ ผลการวิจัยจะเป็นสารสนเทศพื้นฐานสำหรับผูบ้ริหาร

สถานศกึษา เพื่อใช้วางระบบการบริหารโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลการประกันคุณภาพ

ภายในต่อไป อีกทั้งผลการวิจัยจะเป็นสารสนเทศพื้นฐานสำหรับสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 เพื่อใช้ในการสนับสนุนปัจจัยทางการบริหาร

โรงเรียนใหเ้กิดประสทิธิผลการประกันคุณภาพภายในต่อไป 

 

ข้อจำกัดของการวจิัย 

 เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพผูเ้รียนด้าน “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน” 

ในการวิจัยครั้งนี้ ไม่อาจดำเนินการให้ได้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน โดยการจัดสอบตามหลักสูตร 

และมกีารเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานกลางของ สมศ.ได้ ผู้วจิัยจงึปรับเปลี่ยนเป็น 

การวัด “สมรรถนะ” ผู้เรยีนแทน 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

  การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่องปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายในของ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  

   1. ปัจจัยคัดสรร ได้แก่ ตัวแปรพยากรณ์ ที่ผูว้ิจัยได้ศกึษาเอกสารทาง

วิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน  

ของกฤษฎา การีชุม (2554, หน้า 7 - 8) อริยา คงเพียรภาค (2554, หน้า 5 - 6) ศิรภัสสร                   

เตี้ยงสูงเนิน (2555, หน้า 7) คำเตียง ก่ำเกลีย้ง (2556, หนา้ 5) วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, 

หน้า 5) อุ่นทยา ผาผง (2556, หน้า 5) วินัย ป้อมดำ (2558, หน้า 73) เกสร บุตรจ้อม 

(2558, หน้า 5) ปวีณา เขียวทอง (2558, หน้า 5) ดำรงเกียรติ วันทา (2559, หน้า 5)   

ธัญพร ยมนัตถ์ (2561, หน้า 5) Steers (1977, p. 8) และ Hoy & Miskel (2005, p. 274) 

ซึ่งสามารถสังเคราะห์เป็นปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

ได้แก่  

    1.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 

    1.2 การตดิต่อสื่อสารภายใน 
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    1.3 การจัดโครงสร้างการบริหาร   

    1.4 การส่งเสริมการเรียนรู้  

    1.5 ทรัพยากรการเรียนรู้   

   2. ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ในการวิจัยครั้งนีมุ้่งศกึษา

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาระดับ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน จากประกาศกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2561 เรื่อง ใหใ้ช้มาตรฐาน

การศกึษา ระดับปฐมวัย ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานศูนย์

การศกึษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (สำนักทดสอบทางการศกึษา, 2561, 

หนา้ 77 - 78) ซึ่งมาตรฐานการศกึษาระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 มีจำนวน         

3 ด้าน ได้แก่ 

    2.1 ด้านที ่1 คุณภาพของผูเ้รียน 

    2.2 ด้านที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    2.3 ด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

  2.1 ประชากรการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปีการศกึษา 2564 จำนวน

ทั้งสิน้ 82 โรงเรียน ผูใ้ห้ข้อมูลคือบุคลากรทั้งสิน้ 462 คน จำแนกเป็นผู้บริหารโรงเรียน

จำนวน 82 คน และครูผูส้อนจำนวน 380 คน โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ 

  2.2 กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้แก่ โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเล็ก กำหนด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใชต้ารางสำเร็จรูปของ Krejcie and Morgan                           

(บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 43) ได้จำนวน 68 โรงเรียน 

 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

  ในการศกึษาวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยดำเนินการวิจัยในปีการศกึษา 2564             

ตั้งแต ่9 มิถุนายน 2564 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 
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กรอบแนวคดิการวจิัย 

 จากการที่ผูว้ิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี คู่มือการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิด เพื่อตอบปัญหาการ

วิจัย ได้ดังภาพประกอบ 1 

 

              ตัวแปรพยากรณ ์                ตัวแปรเกณฑ ์                 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้นิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้ 

  1. ปัจจัยคัดสรร หมายถึง ตัวแปรที่ผู้วจิัยคัดเลือกโดยมีข้อมูลสนับสนุนที่จะ

ทำให้การประกันคุณภาพภายในบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย 5 ตัวแปร โดยวัดได้จากการ

รับรู้ของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ดังนี้ 

   1.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร หมายถึง ความสามารถและพฤติกรรมของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนที่มอีิทธิพลเหนือผู้อื่น สามารถชักนำและจูงใจครูให้เห็นคล้อยตามในการ

ดำเนนิกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายได้สำเร็จ รวมถึงการมีวสิัยทัศน์ที่กว้างไกล 

ปัจจัยคัดสรร 

   1.1 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 

   1.2 การตดิต่อสื่อสารภายใน 

   1.3 การจัดโครงสร้างการบริหาร   

   1.4 การส่งเสริมการเรียนรู้  

   1.5 ทรัพยากรการเรียนรู้ 

 

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

    1. คุณภาพของผู้เรยีน 

    2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

        ผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

  

 

 

 
1) ระดับความสัมพันธ์และตัวพยากรณ์ที่ดขีองประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

       2) แนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรทีเ่ป็นตัวพยากรณ์ที่ดีของประสิทธิผลการประกัน 

          คุณภาพภายใน  
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ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ีส่งเสริม สนับสนุนการทำงาน มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล

เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในเกิดประสทิธิผล    

   1.2 การติดต่อสื่อสารภายใน หมายถึง การส่งขอ้มูลข่าวสาร นโยบาย 

กฎ ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานการปฏิบัติงาน จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดย

อาศัยช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดความเข้าใจที่ตรงกัน การใช้ภาษาที่ชัดเจน 

เข้าใจง่าย อธิบายและบอกจุดประสงค์ของการสื่อสารนั้น ๆ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กันในโรงเรียนที่จะทำให้ครูและผูบ้ริหารมีความเข้าใจตรงกันช่วยใหเ้กิดความเข้าใจอันดี              

เกิดความร่วมมอืและประสานงานกัน ซึ่งจะเป็นผลใหก้ารประกันคุณภาพภายในเกิด

ประสิทธิผล 

   1.3 การจัดโครงสร้างการบริหาร หมายถึง การจัดสายงานการบังคับ

บัญชาในโรงเรยีนที่ชัดเจน การมอบหมายงานที่สอดคล้องกับความรูค้วามสามารถของ

บุคลากร การจัดการเรียนรู้ที่มคีุณภาพ การกำหนดบทบาทหนา้ที่ที่เอือ้ต่อการประกัน

คุณภาพภายใน การจัดโครงสรา้งที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มกีารกระจายอำนาจและ

ความรับผดิชอบอย่างเป็นระบบ มกีารควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อให้

โรงเรียนบรรลุเป้าหมาย 

   1.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ หมายถึง การสร้างบรรยากาศที่ครูมีความ

เป็นมติร มีความเอือ้อารีต่อกันระหว่างเพื่อนครูในโรงเรียน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม          

ในการจัดบรรยากาศและมีความรูส้ึกรักและเป็นเจ้าของ มีการสร้างมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ทุกคนเข้าใจตรงกันและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการมีห้องปฏิบัติการ

ที่ทันสมัย มีอาคารเรียนที่มั่นคงปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น มแีหล่งเรียนรู้

ตามความจำเป็นและความต้องการในวิชาเรียนหรอืตามบริบทของโรงเรียน มีการใช้งาน

จากแหล่งเรียนรูใ้ห้เกิดประโยชน์ มีการให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

   1.5 ทรัพยากรการเรียนรู ้หมายถึง งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอ  

มีการใชค้อมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้ มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมถึงการสนับสนุน

ใหมีการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หรอื ไอซีทีเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

  2. ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ผลสำเร็จของการ

ดำเนนิงานประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย คุณภาพผูเ้รียน กระบวนการบริหารและ

การจัดการ และกระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ วัดได้จากการ 
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รับรู้ของผูบ้ริหารและครูผูส้อน ดังนี้ 

   2.1 คุณภาพของผู้เรียน หมายถึง ผูเ้รียนมสีมรรถนะที่สามารถสังเกตได้ 

ได้แก่ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ มี

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา 

มีความรูท้ักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามที่

สถานศกึษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน

ความแตกต่างและหลากหลาย มสีุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

   2.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ หมายถึง มีเป้าหมายวิสัยทัศน์

และพันธกิจที่สถานศกึษากำหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ดำเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษา และทุก

กลุ่มเป้าหมาย  พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมคีุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

   2.3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ หมายถึง  

การจัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวติ

ได้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการ

ช้ันเรยีนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเ้รียน 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  3. โรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน     

ไม่เกิน 120 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล - ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 

  4. แหล่งขอ้มูล หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหนา้ทีใ่น

โรงเรียน ดังนี้  

   4.1 ผูบ้ริหารโรงเรียน หมายถึง ผูด้ำรงตำแหน่งหรอืรักษาการในตำแหน่ง 

ผูอ้ำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 3 ปีการศกึษา 2564  
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   4.2 ครูผูร้ับผดิชอบงานประกันคุณภาพการศกึษา หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ 

ปฏิบัติการสอน และได้รับมอบหมายงานพิเศษด้านการประกันคุณภาพการศกึษาประจำ

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3        

ปีการศกึษา 2564  

  5. แนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดขีองประสทิธิผล

การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง รูปแบบ เทคนิค และวธิีการที่เหมาะสมที่จะนำไปใช้

เป็นทางเลอืกในการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีของประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายใน โดยศึกษาและวเิคราะห์จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ  

   

     

 



 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ผูว้ิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปัจจัยคัดสรรที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยสามารถสรุปสาระสำคัญ

และแบ่งการนำเสนอเป็น 4 ตอน ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 

  ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

   1. ความหมายของการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

   2. ความสำคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

   3. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณาภาพภายในของสถานศกึษา 

   4. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการศกึษา                

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 

   5. แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

   6. ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 

   7. ความสัมพันธ์ระหว่างการการประกันคุณภาพภายในกับการประเมนิ

คุณภาพภายนอก 

  ตอนที่ 2 ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา 

   1. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร 

   2. ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา 

  ตอนที่ 3 บริบทของสำนักงานเขตพืน้การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 

  ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   1. งานวิจัยในประเทศ 

   2. งานวิจัยต่างประเทศ 
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ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

 1. ความหมายของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ราชกิจจานุเบกษา, 2542, 

หนา้ 2)ได้กำหนดความหมายของ การประกันคุณภาพภายใน ไว้ว่า การประเมินผลและ

การตดิตามตรวจสอบคุณภาพ และ มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาจากภายใน          

โดยบุคลากรของสถานศกึษานั้นเอง หรอื โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มหีนาที่กำกับดูแล

สถานศกึษานั้น  

  กฎกระทรวงวาด้วยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษา 

พ.ศ. 2553 (ราชกิจจานุเบกษา, 2553, หนา้ 22) ได้ให้ความหมาย “การประเมินคุณภาพ

ภายใน” หมายความวา การประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา การติดตาม และการ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศกึษาธิการ

ประกาศกำหนดสำหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทำโดยบุคลากรของสถานศกึษา

นั้น หรอืโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มหีนา้ที่กำกับดูแลสถานศกึษา  

  กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา, 

2561, หนา้ 3) ได้กำหนดความหมายของการประกันคุณภาพภายในไว้ว่า “การประกัน

คุณภาพการศกึษา” หมายความว่า การประเมินผลและการตดิตามตรวจสอบ คุณภาพ

ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศกึษา โดยมีกลไกใน

การควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิด

การพัฒนาและสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้น

สามารถจัดการศกึษาได้อย่างมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา และบรรลุเป้าประสงค์

ของหน่วยงานต้นสังกัดหรอืหน่วยงานที่กำกับดูแล  

  กฤษฎา การีชุม (2554, หน้า 61) ได้สรุปความหมายของการประกัน

คุณภาพการศกึษาว่า การประกันคุณภาพการศกึษา หมายถึงกระบวนการจัดการศกึษา    

ที่มคีุณภาพมีมาตรฐานการศกึษาและเป็นที่ยอมรับของสังคม 

  อุ่นทยา ผาผง (2556, หน้า 47) ได้สรุปว่า การประกันคุณภาพการศกึษา

หมายถึงกระบวนการพัฒนาการศกึษาเพื่อสร้างความมั่นใจกับผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชน

และสังคม วาสถานศกึษาจัดการศกึษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  ผูเ้รียนที่จบมีคุณภาพ       

ตามมาตรฐานการศกึษาและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
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  เกษร บุตรจอ้ม (2558, หน้า 23) ได้สรุปว่า การประกันคุณภาพการศกึษา

คือ การบริหารจัดการและดำเนนิงานตามกระบวนการวางแผนงาน ยุทธศาสตร์การ

ดำเนนิการ และการจัดการของผู้ที่รับผดิชอบในการจัดการศกึษาของแต่ละระดับที่จะ 

สร้างความมั่นใจให้กับผูร้ับบริการทางการศกึษา ทั้งผูเ้รียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมว่า 

สถานศกึษาสามารถจัดการศกึษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยมีการตรวจสอบ ควบคุม

คุณภาพทั้งภายในและภายนอกด้วยเกณฑ์เพื่อให้ผู้เรยีนที่จบการศกึษามีคุณภาพ หรอื 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่กำหนดในหลักสูตรและตรงกับความต้องการ 

ของสังคม 

  Harman (1996, p. 6) ได้ให้ความหมายว่า การประกันคุณภาพเป็นกลไก

และกระบวนการต่าง ๆ ที่องค์การจัดขึ้นเพื่อจะนำไปสู่การรักษาและการปรับปรุงคุณภาพ

ผลผลิตเพื่อให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมั่นใจในวิธีการควบคุมและมาตรฐานของผลผลติ และยัง

เป็นการประกันว่าผลผลติได้มาตรฐานตามที่กำหนด 

  จากที่กล่าวมาผูว้ิจัยสรุปได้ว่า การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การ

ประเมินผลและการตดิตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

โดยบุคลากรในสถานศกึษานั้นเอง โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหาร

คุณภาพการศกึษาที่สถานศึกษาจัดขึน้ เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่   

ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศกึษานั้นสามารถจัดการศกึษาได้อย่างมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศกึษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่

กำกับดูแล 

 2. ความสำคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  สำนักทดสอบทางการศกึษา (2563, หน้า 61 - 62) ได้กล่าวถึงความสำคัญ

ของการประกันคุณภาพภายไว้ว่า กระทรวงศกึษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกัน

คุณภาพการศกึษาพ.ศ. 2561 โดยให้ความหมายของการประกันคุณภาพการศกึษาว่า 

“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการตดิตามตรวจสอบ

คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาแต่ละระดับ และประเภทการศกึษา     

โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหาร คุณภาพการศกึษาที่สถานศึกษา  

จัดขึน้ เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาและสร้างความ เชื่อมั่นให้แก ่ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องและ

สาธารณชนว่า สถานศกึษานั้นสามารถจัด การศกึษาได้อย่างมคีุณภาพตามมาตรฐาน

การศกึษา และบรรลุเป้าประสงค์ ของหน่วยงานต้นสังกัดหรอืหน่วยงานที่กำกับดูแล 
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โดยใหส้ถานศกึษาแต่ละแห่งจัดใหม้ีระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

โดยการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาแต่

ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศกึษาธิการประกาศกำหนด 

พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศกึษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมนิผลและตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้

มีคุณภาพตามาตรฐานการศกึษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน 

ต้นสังกัดหรอืหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศกึษาเป็นประจำทุกปี โดยในระดับสถานศกึษา

ให้สถานศกึษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานดำเนนิการดังต่อไปนี้  

   1. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มรีะบบการประกันคุณภาพการศกึษา 

ภายในสถานศกึษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเพื่อเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ

คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษาให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อม่ันให้กับสังคม 

ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

   2. จัดให้มรีะบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ดังนี้  

    2.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษาให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานการศกึษาระดับการศกึษาปฐมวัยและหรือระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน ที่กระทรวง

ประกาศใช้และให้สถานศกึษากำหนดเป้าหมายความสำเร็จ ตามมาตรฐานของสถานศกึษา

ตามบริบท ทั้งนี้สามารถเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นอกเหนือจากที่

กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชไ้ด้โดยให้สถานศกึษาและผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการและ

รับผิดชอบร่วมกัน  

    2.2 จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา ที่สอดคล้อง 

กับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อน

คุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  

    2.3 ดำเนนิการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา  

    2.4 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

โดยกำหนดผู้รับผดิชอบ และวิธีการที่เหมาะสม 

    2.5 ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานของสถานศึกษา และนำผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการ ปรับปรุงพัฒนา  
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    2.6 จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report 

: SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อ

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเป็นประจำทุกปี 

    2.7 พัฒนาสถานศกึษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผล 

การประเมนิตนเอง (Self - Assessment Report: SAR) และตามคำแนะนำของ สำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาหรอืสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การประกัน

คุณภาพการศกึษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

   3. สถานศกึษาแต่ละแห่งให้ความร่วมมอืกับสำนักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศกึษา 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามข้อเสนอแนะของสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานต้นสังกัดหรอืหน่วยงานที่กำกับดูแล

เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศกึษา 

   ดังนัน้จงึสรุปได้ว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษามีความสำคัญ

เนื่องจากมีการประกาศในกฎกระทรวง โดยสถานศกึษาจะต้องกำหนดมาตรฐานการศกึษา

ของสถานศกึษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาแต่ละระดับและประเภท พร้อมทั้งจัดทำ

แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาและ

ดำเนนิการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มกีารประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษา ตดิตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้มคีุณภาพ และ

จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ

ผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชนและสังคมว่าสถานศกึษาจัดการศกึษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามมาตรฐานของสถานศกึษา 

 

3. หลักการและแนวคดิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา 

  สำนักทดสอบทางการศกึษา (2563, หน้า 3 - 5) ได้กล่าวถึงแนวคิดและ

หลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษา ว่าการประกันคุณภาพการศกึษา เป็น

กระบวนการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศกึษา เพื่อสร้างความมั่นใจใหก้ับนักเรียน 

ผูป้กครอง ชุมชนและสังคมโดยรวมว่าการดำเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ
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และทำให้ผูเ้รียนมีคุณภาพ หรอืคุณลักษณะพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศกึษาที่ได้

กำหนดไว้ องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพการศกึษา ประกอบด้วยการพัฒนา 

คุณภาพการศกึษา การตดิตามตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพการศกึษา การประเมิน

คุณภาพการศกึษาซึ่งรวมถึงการใช้ผลประเมินเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพในวงจรการ

พัฒนาใหม่ต่อเนื่อง แสดงในภาพประกอบ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพการศกึษา  

                  ที่มา: (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2563, หน้า 3) 

  จากภาพประกอบ 2 จะเห็นได้ว่า การพัฒนาคุณภาพการศกึษาเป็น

กระบวนการกำหนดมาตรฐานคุณภาพของผู้เรยีนที่เป็นเป้าหมาย รวมทั้งมาตรฐาน 

กระบวนการการดำเนินงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่เช่ือว่าจะสามารถ

ส่งผลใหก้ารจัดการศกึษาบรรลุเป้าหมาย ทั้งนีใ้นระหว่างดำเนินงานจัดการศกึษาสู่

เป้าหมาย สถานศกึษาและหน่วยงานต้นสังกัด จำเป็นต้องมีการพัฒนากลไกในการตดิตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านกระบวนการ

จัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ และด้านคุณภาพผู้เรียน โดยบุคคลภายใน

สถานศกึษาและภายนอกสถานศกึษา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถพัฒนาผูเ้รียนที่มี

คุณภาพตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนีส้ถานศกึษาต้องมีการประเมิน

คุณภาพการศกึษา เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานที่สะท้อนคุณภาพของผูเ้รียนและ

กระบวนการบริหารและการจัดการ และนำผลไปเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่กำหนดไว้

นำไปสู่การปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการศกึษาให้ยั่งยืนต่อไป 
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  ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา หลังจากสถานศกึษา 

ดำเนนิการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา โดยบุคลากรภายใน

สถานศกึษาที่มหีน้าที่กำกับดูแลสถานศกึษานั้น และนำผลการประเมินคุณภาพภายใน

ดังกล่าวมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนามาตรฐานหรอืพัฒนาเป้าหมาย และ

ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานปกติของสถานศกึษา คอื กระบวนการบริหารและ      

การจัดการ และกระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับ

คุณภาพผูเ้รียนแล้วดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ควบคู่ไปกับการตดิตามตรวจสอบ

กระบวนการดำเนินงาน ระหว่างการปฏิบัติและประเมินคุณภาพเปรียบเทียบกับเปา้หมาย 

ที่กำหนด พร้อมกับใช้ผลการประเมินเป็นฐานการยกระดับคุณภาพการศกึษา ในวงจร  

การพัฒนาให้คุณภาพสถานศกึษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลำดับ ทั้งนี้ทุกสถานศกึษา      

ต้องพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการ

บริหารจัดการศกึษาปกติของสถานศึกษา โดยคำนงึถึงหลักการและกระบวนการสำคัญ 

ได้แก่ 1) หลักการมสี่วนร่วมแบบร่วมแรงร่วมใจในการปรับปรุงคุณภาพการศกึษาของ   

ทุกคนในสถานศกึษา 2) หลักการร่วมรับผดิรับชอบในผลการจัดการศกึษาอย่างตรวจสอบ

ได้คอืมีร่องรอยสารสนเทศสำหรับอธิบายคุณภาพต่อสาธารณชนที่สามารถตรวจสอบได้

และ 3) หลักการประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของทุกคนในสถานศกึษาที่ตอ้งรับผิดชอบและ

ร่วม ลงมือดำเนินการทุกขั้นตอนของการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

ทั้งนีโ้ดยอาศัยกระบวนการดำเนนิการพัฒนาคุณภาพด้วยวงจร คุณภาพแบบ PDCA คือ   

มีกระบวนการวางแผนกำหนดเป้าหมายคุณภาพ (Plan) ดำเนนิการตามแผนควบคู่กับการ

ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพระหว่างดำเนินงาน (Do & Check) กระบวนการนำ

ผลการประเมินมาเป็นฐานการตัดสินใจ พัฒนาหรอืยกระดับคุณภาพใหสู้งขึ้นต่อเนื่อง

ตามลำดับ (Act)  

  ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นบทบาทหนา้ที่ของสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่ตดิตามตรวจสอบ

และให้ข้อมลูย้อนกลับเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา ดังนัน้ระบบการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษาและการประเมินคุณภาพภายนอก จึงเป็นกลไกที่มเีป้าหมาย

เพื่อทำให้สถานศกึษามีความเข้มแข็งและสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม 
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  สรุปได้ว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษานั้น ม ี3 องค์ประกอบ 

ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพการศกึษา การตดิตามตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพการศกึษา 

และการประเมินคุณภาพการศกึษา ซึ่งต้องดำเนินการเป็นวงจรอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ

การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา หลังจากสถานศกึษาดำเนินการประเมินคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา โดยบุคลากรภายในและนำผลการประเมิน

คุณภาพภายในดังกล่าวมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนามาตรฐานหรือพัฒนาเป้าหมาย 

และปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานปกติของสถานศกึษา ส่วนการประเมินคุณภาพ

ภายนอกเป็นบทบาทหนา้ที่ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา 

(องค์การมหาชน) ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาคุณภาพ

สถานศกึษา 

 4. หลักการและแนวคดิเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พ.ศ. 2561 

  4.1 ความสำคัญและความจำเป็นในการกำหนดมาตรฐานการศึกษา

    สำนักทดสอบทางการศกึษา (2561, หน้า 2 - 3) ได้กล่าวถึงแนวคิด

และหลักการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐานไว้ว่า มาตรฐานการศกึษา

เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงคที่ตองการใหเกิดขึ้นใน

สถานศกึษาทุกแหง มาตรฐานถูกกำหนดขึ้นเพื่อใชเป็นหลักเทียบเคียงสำหรับการสงเสริม 

และกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศกึษามาตรฐาน

ในบริบทนีจ้งึเป็นมาตรฐานที่มุ่งเนน้การพัฒนาคุณภาพการศกึษา โดยองครวมการกำหนด

ใหมีมาตรฐานการศกึษาทำใหเกิดโอกาสที่เทาเทียมกัน ในการพัฒนาคุณภาพเพราะ

สถานศกึษาทุกแหงรวู่าเป้าหมายการพัฒนาที่แท้จริงอยู่ทีใ่ด การกำหนดใหมีมาตรฐาน

การศกึษาจึงเป็นการใหความสําคัญกับการจัดการศกึษา 2 ประการ ได้แก่ 1) สถานศกึษา

ทุกแหงมเีกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน 2) มาตรฐานทำให้

สถานศกึษาเขาใจชัดเจนวาจะพัฒนาคุณภาพการศกึษาไปในทิศทางใด นอกจากนี้การ

กำหนดมาตรฐานยังเป็นการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนให้กับครู ผูบ้ริหาร พอแม่ 

ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มสีวนเกี่ยวของในการจัดการศกึษาซึ่งเป็น 

แนวทางหนึ่งในการร่วมมอื รวมพลัง เพื่อใหเกิดคุณภาพการศกึษาตามเป้าหมายที่กำหนด

มาตรฐานการศกึษาจึงเป็นจุดเริ่มตนของการพัฒนาทุนมนุษย์และเป็นเป้าหมายสําคัญที่สุด

ทีผู่ม้ีส่วนเกี่ยวของทุกฝ่าย ทุกคนต้องรับรู้และปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบใหบรรลุ      
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ถึงเป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษาที่กำหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศกึษา 

ที่เกิดขึน้ (accountability) 

   มาตรฐานการศกึษามีประโยชนตอบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

    1) ผูเ้รียน ทำใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาตนเองตามความคาดหวัง

ของสังคมและประเทศชาติว่าต้องการคนที่มคีุณลักษณะที่พึงประสงคอย่างไร จะทำ

อย่างไรจึงจะเป็นผูม้ีคุณสมบัติตามที่มาตรฐานการศึกษากำหนด 

    2) ครู ใชมาตรฐานเป็นกรอบแนวทางในการออกแบบการเรียนการ

สอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ และเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะและ

คุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อใหผูเ้รียนมีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนดไว  

    3) ทองถิ่นและสถานศกึษา ใชมาตรฐานเป็นแนวทางร่วมมอืกัน               

ในการจัดการศกึษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้  

    4) พ่อแม่ ผูป้กครอง ประชาชนและผูน้ำชุมชน ใชมาตรฐานเป็น

เครื่องมือสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบกระบวนการจัดการศกึษา การจัดการเรียน       

การสอนที่จะทำใหคนไทยในทองถิ่นเขาใจและเขามามีส่วนร่วม เพื่อใหการจัดการศกึษา

ช่วยยกระดับคุณภาพผูเ้รียนใหได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 

    5) ประเทศชาติ ใชมาตรฐานเป็นเครื่องมอืที่ทำใหทุกองค์ประกอบ

ของระบบการศกึษาขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ สู่เป้าหมายเดียวกันและทำใหเกิดภาพการจัด

การศกึษาที่มคีวามหมาย 

  4.2 แนวคิดในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 

   สำนักทดสอบทางการศกึษา (2561, หน้า 4 - 9) ได้กล่าวถึงแนวคิด        

ในการกำหนดมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สถานศกึษาที่จัดการศกึษาได้อย่าง      

มีประสิทธิภาพ มีสิ่งสำคัญที่บงบอกได้อย่างชัดเจนหลายประการ ได้แก่ มีการกำหนด

ภารกิจของสถานศกึษาที่ชัดเจน มีการกำกับติดตามงานสม่ำเสมอ ความสัมพันธ์ระหว่าง

สถานศกึษา บ้าน และชุมชนมคีวามใกล้ชิดและไว้วางใจกัน มีการตั้งความคาดหวังของ

ผลสําเร็จไว้สูง มีความเป็นผูน้ำด้านการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ ทั้งครูและผูบ้ริหารมี

การสร้างโอกาสในการเรียนรู้และใหเ้วลาผูเ้รียนในการทำงานกลุมมากขึ้น จัดสิ่งแวดล้อม 

ที่จำเป็นอย่างมีระเบียบ สะอาด และปลอดภัย มกีารจัดหลักสูตรที่ชัดเจน สอดคลองกับ

เป้าหมาย ใช้กลวิธีในการประเมินที่หลากหลาย จัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผูเ้รียนมี

ความสนใจกระตอืรอืร้นในการที่จะเรียนรู้ จัดบรรยากาศที่สงเสริมความเป็นเลิศทาง



24 

วิชาการ ขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำหรับความสัมพันธ์กับผูป้กครองและชุมชน พัฒนางาน 

อยูบนพืน้ฐานของการวิจัย ใช้แหล่งเรียนรู้ทีม่ีอยู่อย่างเต็มที่และวางแผนงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ จากแนวคิดในการจัดการศกึษาและพัฒนาคุณภาพการศกึษาดังกล่าว 

ประกอบกับแนวคิดในการพัฒนามาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ว่าต้องเป็นมาตรฐานที่

ปฏิบัติง่าย ประเมินได้จริง กระชับและจำนวนน้อย แต่สามารถสะท้อนคุณภาพการศกึษา

ได้จริง ขอ้มูลที่ได้เกิดประโยชนในการพัฒนาการศกึษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับสถานศกึษา 

ระดับเขตพื้นที่การศกึษา ระดับหน่วยงานต้นสังกัดและระดับชาติ ดังนั้นการกำหนด 

มาตรฐานจึงเนนที่คุณภาพของผูเ้รียน คุณภาพของกระบวนการบริหารและการจัดการ 

และคุณภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ โดยมีแนวคิด  

ในการกำหนดมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

   4.2.1 แนวคิดในการกำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพของผูเ้รียน 

    คุณภาพผูเ้รียนที่สังคมต้องการ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนใน

พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 6 ที่วา “การจัดการศกึษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   

ทั้งร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) สติปัญญา ความรู (หมายถึง เป็นคนเก่ง)            

และคุณธรรม มีจรยิธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ื่น                

ได้อย่างมีความสุข (หมายถึง เป็นคนดีของคนรอบข้างและสังคม)” และในมาตรา 7 ที่วา          

“ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสํานกึที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมอืงการปกครอง      

ในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและสงเสริม สทิธิ  

หนาที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภูมิใจ

ในความเป็นไทย รูจักรักษาผลประโยชนส่วนร่วมและของประเทศชาติ รวมทั้ง สงเสริม 

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้

อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มคีวามสามารถในการ

ประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดรเิริ่มสร้าสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเอง         

อย่างต่อเนื่อง” นอกจากนี้เพื่อให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคที่ความรู้และ

เทคโนโลยี เจริญขึน้อย่างรวดเร็ว กระทรวงศกึษาธิการในยุคของการปฏิรูปการศกึษาใน

ทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552 - 2561) ได้ประกาศวิสัยทัศน์เกี่ยวกับคนไทยยุคใหม่ว่าคนไทย

ยุคใหม่ต้องได้เรยีนรู้ตลอดชีวิต มีสตริูทัน มีปัญญาคิด มีสมรรถนะและมีคุณธรรม 

รับผิดชอบต่อครอบครัว ประเทศชาติ และเป็นพลเมืองที่ดขีองโลก ซึ่งสอดรับกับ 
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จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนา

ผูเ้รียนใหเป็น  คนดี มีปัญญา มคีวามสุข มีศักยภาพในการศกึษาต่อและการประกอบ

อาชีพ ดังนั้นในการกำหนดมาตรฐานการศกึษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพ 

ของผูเ้รียน จึงมุ่งเนน้ที่การพัฒนาผูเ้รียน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยได้กำหนดมาตรฐาน

การศกึษาย่อยจำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน และ 2) ด้าน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน มุ่งเน้นคุณภาพ

มาตรฐานขั้นต้นในระดับ “ปานกลาง” ที่การมคีวามสามารถในการอาน การเขียน การ

สื่อสารและการคิดคํานวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา 

สวนคุณภาพมาตรฐานขั้นสูง ได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม” จะมุ่งเน้นไปที่

คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่างกันในเรื่องการมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

อย่างมีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดและการแกปญหา การมีความสามารถ

ในการสรา้งนวัตกรรม การมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และการมีความรู ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ สำหรับด้านคุณลักษณะ              

ที่พึงประสงคของผูเ้รียนมุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้นพื้นฐานในระดับ “ปานกลาง” ที่การมี

คุณลักษณะและ คานิยมที่ดีตามที่สถานศกึษากำหนด และการมสีุขภาวะ ทางร่างกายและ

จติสังคม สวนคุณภาพมาตรฐานขัน้สูง ได้แก่ ระดับ “ดี” “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม”            

จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่างกันในเรื่อง ความภูมิใจในท้องถิ่นและ

ความเป็นไทย รวมทั้งการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

  ดังนัน้สรุปได้ว่าแนวคิดในการกำหนดมาตรฐานดานคุณภาพของผูเ้รียนนั้น

ได้ยึดหลักคุณภาพผูเ้รียนตามที่สังคมต้องการตามที่ระบุในพระราชบัญญัติการศกึษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ว่า การจัดการศกึษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่

สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจติใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม และมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่

ถูกต้องและดีงาม และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงศกึษาธิการ โดยมีมาตรฐาน

การศกึษาย่อย 2 ด้านคือด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและดา้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

   4.2.2 แนวคิดในการกำหนดมาตรฐานดานกระบวนการบริหารและ        

การจัดการ  

    การจัดการศกึษาของสถานศกึษามีองคประกอบที่สำคัญ 4 ดาน    

ได้แก ดานการบริหารคุณภาพของสถานศกึษา ดานการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

ของสถานศกึษา ดานการพัฒนาครูและบุคลากร และดานการจัดสภาพแวดลอมและการ
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บริการ ดานการบริหารคุณภาพของสถานศกึษาเนนที่การบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม 

โดยใหค้วามสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศกึษา รวมทั้ง

ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษาที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลดานการ

บริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศกึษา หลักสูตรสถานศกึษาจะเป็นตัวสะทอน

คุณภาพของผูส้ำเร็จการศกึษาได้เป็นอย่างด ีมีหลักสูตรสถานศกึษาจะมีการกำหนด      

จุดมุ่งหมาย แนวทาง วิธีการและเนือ้หาสาระที่เรยีน ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผล

การเรียน การสอนในสถานศกึษา ซึ่งจะสะท้อนว่าผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถ เจตคติ 

และพฤติกรรมตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศกึษากำหนดไวห้รือไม่ หลักสูตรที่ดีควร

คำนึงถึงบริบทของผูเ้รียน ทองถิ่นและชุมชน มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ หรอืจัดทำ

รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคลองกับ ความถนัด ความสามารถและความสนใจของผูเ้รียนและ

จัดกิจกรรมพัฒนา ผูเ้รียนที่สงเสริมศักยภาพของผูเ้รียนตามขีดความสามารถทำให้ผูเ้รียน

มีความสมบูรณแ์ละสมดุลทั้งทางร่างกาย สังคม อารมณ์ จติใจและสตปิัญญา ดานการ

พัฒนาครูและบุคลากร ครูและบุคลากรเป็นปัจจัยสําคัญที่ช่วยใหก้ารจัดการศกึษาเกิด

คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาที่กำหนด การพัฒนาครูและบุคลากร เนนไปที่ความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพซึ่งตองมกีารพัฒนาที่ตรงตามความตองการจําเป็นอย่างต่อเนื่อง    

ทั้งในสวนของบุคคลและการแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบของการสร้างชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการสภาพแวดล้อมและการ

บริการที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สถานศกึษาที่มี       

หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรยีนที่มั่นคง สะอาด มีแหล่งเรยีนรู้เพียงพอ มีการจัด

สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู ตลอดจนมกีารจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่มคีุณภาพ 

ทำให้ผูเ้รียนดำเนินชีวิตอยู่ในสถานศกึษาได้อย่างมีความสุข ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ซึ่งจะสงผลถึงความสําเร็จในการเรียนของผูเ้รียน ด้วยมาตรฐานดานกระบวนการบริหาร

และการจัดการ มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้นตนในระดับ “ปานกลาง” ที่เป้าหมายวิสัยทัศน

และพันธกิจที่สถานศกึษากำหนดและระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศกึษา สวน

คุณภาพมาตรฐานขั้นสูง ได้แก่ ระดับ “ด”ี “ดีเลิศ” และ “ยอดเยี่ยม” จะมุ่งเน้นไปที่

คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่างกันในเรื่องการดำเนินการพัฒนาวิชาการ การพัฒนา

ครูและบุคลากร การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม รวมทั้งการจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศกึษา 



27 

    ดังนัน้สรุปได้ว่า แนวคิดในการกำหนดมาตรฐานดานกระบวนการ

บริหารและการจัดการ มอีงค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ดานการบริหารคุณภาพของ

สถานศกึษา ดานการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศกึษา ดานการพัฒนาครู

และบุคลากร และดานการจัดสภาพแวดลอมและการบริการ โดยเน้นการบริหารจัดการ

คุณภาพโดยรวม ทั้งดา้นการกำหนดวสิัยทัศน์ การจัดทำหลักสูตรที่มคีุณภาพ ความ

เชี่ยวชาญทาวิชาชีพและการจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรูข้องผู้เรยีน 

   4.2.3 แนวคิดในการกำหนดมาตรฐานดานกระบวนการจัดการเรยีน        

การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  

    การจัดการเรียนการสอนเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ

ผูเ้รียนซึ่งจะบงบอกถึงคุณภาพการจัดการศกึษา ในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนที่

ยอมรับกันว่าส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรยีนรู ได้อย่างแท้จริง เป็นการจัดการเรยีนการสอน

ทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ซึ่งเนนที่การปฏิบัติ (active learning) เพื่อให้ผูเ้รียนรูผานกระบวน

การคิดและการปฏิบัติที่นำไปสู่การเรียนรทูีล่ึกซึง้และคงทน มาตรฐานดานการจัด       

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานขั้นตน ในระดับ    

“ปานกลาง” ที่การจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง รวมทั้งความสามารถ

ในการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต การใชส้ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูที่เอือ้ต่อ

การเรียนรู้ ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและการนําผลมา

พัฒนาผูเ้รียน สวนคุณภาพมาตรฐานขั้นสูง ได้แก่ ระดับ “ดี” “ดเีลิศ” และ “ยอดเยี่ยม” 

จะมุ่งเน้นไปที่คุณภาพมาตรฐานในระดับที่แตกต่างกัน ในเรื่องการบริหารจัดการช้ันเรียน

เชงิบวก รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูและให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ 

   ดังนัน้จงึสรุปได้ว่า แนวคิดในการกำหนดมาตรฐานดานกระบวนการ

จัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญนั้น เนนที่การปฏิบัติ (active learning) เพื่อให้

ผูเ้รียนรูผานกระบวนการคิดและการปฏิบัติที่นำไปสู่การเรียนรูที่ลกึซึง้และคงทน 

 5. แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

  จากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561  

(ราชกิจจานุเบกษา, 2561, หนา้ 3) ได้กลาวถึง “การประกันคุณภาพการศกึษา” หมาย

ความวา การประเมินผลและการตดิตามตรวจสอบ คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษาแต่ละระดับและประเภทการศกึษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบ
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การบริหารคุณภาพการศกึษาที่สถานศึกษาจัดขึน้ เพื่อใหเกิดการพัฒนาและสร้างความ

เชื่อมั่นให้แก่ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สถานศกึษานั้นสามารถจัดการศกึษาได้ 

อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานตนสังกัด

หรอืหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยใหสถานศกึษาแต่ละแหงจัดใหม้รีะบบการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศกึษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาให     

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศกึษาที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พรอมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ

สถานศกึษาที่มุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว    

จัดให้มกีารประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ตดิตามผลการ

ดำเนนิการเพื่อพัฒนาสถานศกึษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา และจัดสงรายงาน

ผลการประเมินตนเองใหแก่หน่วยงานตนสังกัดหรอืหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศกึษาเป็น

ประจำทุกปี 

  ให้หน่วยงานตนสังกัดหรอืหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศกึษามีหน้าที่ในการ

ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนําสถานศกึษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศกึษาของ

สถานศกึษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจัดสงรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

พรอมกับประเด็นต่าง ๆ ที่ตองการให้มกีารประเมินผลและการตดิตามตรวจสอบซึ่ง

รวบรวมได้จากจากหน่วยงานที่เกี่ยวของหรอืจากผู้มีส่วนได้สวนเสียกับสถานศกึษาแหงนั้น

ใหแกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องคการมหาชน) เพื่อใช้

เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศกึษา (องคการมหาชน) ดำเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา และจัดสงรายงานผลการประเมินและ 

การตดิตามตรวจสอบดังกล่าว พรอมขอเสนอแนะใหแกสถานศกึษาและหน่วยงาน               

ตนสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศกึษานั้น ๆ เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง  

ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศกึษาตอไป ทั้งนี้สำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศกึษา (องคการมหาชน) อาจจัดให้บุคคลหรอืหน่วยงานทีไ่ด้รับการ

รับรองจากสำนักงานดำเนินการประเมนิผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน

การศกึษาของสถานศกึษาได้ 
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  เพื่อให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาเป็นไปตามกฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 จึงให้สถานศกึษาในสังกัดทุกโรงเข้าใจถึงแนวทาง 

การดําเนินงานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาและการรองรับการ

ประเมินภายนอกรอบสี่ ดังนี้ 

   5.1 สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องจัดให้มกีารประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 โดยมีการ

กำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาแต่ละระดับ 

และประเภทการศกึษาที่กระทรวงศกึษาธิการประกาศกำหนด พรอมทั้งจัดทำแผนพัฒนา 

การจัดการศกึษาของสถานศกึษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา และดำเนินการ

ตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ คุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา ติดตามผลการดําเนนิงานเพื่อพัฒนาสถานศกึษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศกึษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report: SAR)   

ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศกึษาเป็นประจำทุกปี 

   5.2 สถานศึกษานํามาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจะกำหนด

ประกาศใช้ไปเทียบเคียงและจัดทำเป็น “มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา” จัดทำ

แผนพัฒนาการจัดการศกึษา และดําเนินงานตามแผนฯ ตลอดชวงปการศกึษา และจัดทำ 

SAR ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา หลังสิน้ปการศกึษาแลวจงึจัด ส่ง SAR 

ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรอืหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศกึษา 

   5.3 เมื่อหน่วยงานตนสังกัดหรอืหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศกึษา    

ได้รับ SAR จากสถานศกึษา ก็จะมกีารสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการดําเนินงาน และ 

จัดสง SAR พร้อมประเด็นต่าง ๆ ที่ตองการใหมีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบ     

ให้แกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องคการมหาชน) เพื่อใช้

เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 

   5.4 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษาและการตัดสินระดับ

คุณภาพตามมาตรฐานเป็นไปตามหลักการตัดสิน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (expert 

judgment) และการตรวจทานผลการประเมิน โดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน 

(peer review) โดยเทียบกบัเกณฑ ์หรอืมาตรฐานที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประเมินตองมี

ความรู้อย่างรอบดาน และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันในการตัดสิน เพื่อให้ระดับคุณภาพตาม

เกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะไม่ใช่การให้คะแนนตามความคิดเห็นของคนใดคนหนึ่ง 



30 

   5.5 การประเมินคุณภาพภายในเป็นหนา้ที่ของสถานศกึษาที่ตอ้ง

ตรวจสอบและประเมินตนเองตามสภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให

ความสําคัญกับการประเมินเชงิคุณภาพ ผนวกกับการประเมินเชิงปริมาณควบคูกันไป  

การตัดสินคุณภาพของสถานศกึษาให้ใชเ้กณฑ์การให้คะแนนผลงาน หรอืกระบวนการ            

ที่ไม่ แยกส่วนหรอืแยกองคประกอบในการกำหนดคะแนนประเมิน แต่เป็นการประเมิน        

ในภาพรวมของผลการดําเนินงานหรอืกระบวนการดําเนินงาน 

   5.6 การกำหนดเป้าหมายความสําเร็จการดําเนินงานของสถานศึกษา  

ให้สถานศกึษากำหนดเป้าหมายความสําเร็จ และเกณฑ์การประเมนิตามสภาพบริบทของ

สถานศกึษา เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจของสถานศกึษา  

โดยให้ยึดหลักการดําเนินงานเพื่อพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการดําเนินงานตามเป้าหมาย

ที่กำหนดตามมาตรฐานของสถานศกึษา 

   5.7 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษาใหเ้น้นการประเมินตาม

หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามสภาพจรงิของสถานศกึษา (evidence 

based) โดยเลือกใช้วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่หมาะสม และสะท้อนคุณภาพการ

ดําเนนิงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และมีเป้าหมายการประเมินเพื่อ

การพัฒนา ลดภาระการจัดเก็บข้อมลูและเอกสารที่ไม่จำเป็นในการประเมิน แต่ข้อมูลต้อง

น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศกึษานั้น ๆ 

   5.8 คณะที่ทำหนาที่ประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา ควรศึกษา

มาตรฐานการศกึษาและประเด็นพิจารณาที่กำหนดใหเข้าใจถ่องแท้ก่อนการประเมิน

คุณภาพสถานศกึษาของตน หลังประเมินแล้วให้แจ้งผลการประเมนิและให้ข้อเสนอแนะ       

ในการปรับปรุงพัฒนา คุณภาพการศกึษา สรุปและเขียนรายงานการประเมินตนเอง           

(self - assessment report) 

   5.9 ในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศกึษาให้สถานศกึษาดำเนินการ โดยให้มกีารประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษาให้ใชว้ิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม 

   5.10 ให้สถานศกึษาสรุปและจัดทำรายงานการประเมินตนเองที่สะท้อน

คุณภาพผูเ้รียนและผลสําเร็จของการบริหารจัดการศกึษา นําเสนอรายงานต่อ

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัด หรอืหน่วยงานที่กำกับดูแล 
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เผยแพรรายงานต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกต่อไป 

   5.11 โครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษาไม่มีรูปแบบ

ตายตัว ใหสถานศกึษาจัดทำในสิ่งที่สถานศกึษาต้องการนำเสนอได้ สิ่งสำคัญที่สุดของ

รายงานการประเมินตนเอง คือ กระบวนการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งหมายรวมถึง กิจกรรม/

โครงการ/งานที่สถานศกึษาดำเนินการที่จะสะท้อนใหเ้ห็นถึงหลักการ แนวคิดของผู้บริหาร

สถานศกึษา การมีเป้าหมายหรอืรูปแบบที่ชัดเจนในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งทุก

กิจกรรม/โครงการ/งานสงผลถึงการพัฒนาผูเ้รียนใหบ้รรลุเป้าหมายของสถานศกึษา        

โดยให้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานเบือ้งต้นของสถานศกึษา และมุ่งเน้นตอบคําถามดังนี้ คอื          

1) มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษามีคุณภาพในระดับใด 2) ขอมูลหลักฐานและเอกสาร

เชงิประจักษ์สนับสนุนมอีะไรบ้าง และ 3) แนวทางพัฒนาคุณภาพให้สูงขึน้กว่าเดิมเป็น

อย่างไร 

   5.12 ข้อควรตระหนักในการประเมินคุณภาพภายใน 

    1) ผู้ประเมนิควรมคีวามรู้ลึกและเขาใจบริบทของการจัดการศกึษา

ของสถานศกึษา ทั้งในแงมุมของภาระงาน โครงสร้าง เทคนิคต่าง ๆ ที่ใชใ้นการบริหาร และ

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และมีประสบการณ์เพียงพอ เพื่อการช่วยชีแ้นะการปรับปรุง

พัฒนาสถานศกึษาได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น เกิดประโยชน์ต่อสถานศกึษาอย่าง

แท้จรงิ 

    2) ผูป้ระเมินควรวิเคราะห์อภปิรายด้วยใจเป็นกลาง โดยพิจารณา

จากข้อมูลหลักฐานที่เก็บรวบรวมจากหลาย ๆ ด้าน ทั้งข้อมูลปจจุบัน และผลการประเมิน

การดําเนินงานที่ผานมา (อาจพิจารณา ย้อนหลัง 3 ป) ทั้งนี ้เพื่อให้ทราบถึงความ          

ก้าวหน้าในการพัฒนาว่าอยู่ในระดับใด 

    3) สิ่งที่มคีุณคามากที่สุดที่ได้รับจากการประเมินภายในของ

สถานศกึษา คือการได้รับข้อชีแ้นะ คำแนะนํา แนวทางการพัฒนาสถานศกึษาที่เป็น 

รูปธรรมและปฏิบัติได้จริง ดังนัน้ผูป้ระเมินจึงควรรู้ความเคลื่อนไหวของการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน 

    4) การกำหนดระยะเวลาดำเนินการประเมินภายในของสถานศกึษา

นั้น ให้สถานศกึษากำหนดได้เองตามความเหมาะสม แต่ควรสอดคล้องกับสภาพและบริบท

ของการดําเนินงาน เพื่อความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสารหลักฐาน เชน 
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แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา แผนการเรียนรู้ บันทึกหลังสอนรายงานประชุม     

เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเอกสารหลักฐานต่าง ๆ นั้น เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน ไม่ใช่การ

สร้างเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

    5) การเก็บรวบรวมข้อมูลในสวนของการสังเกตและสัมภาษณ์ควร

กระทำด้วยความระมัดระวัง ต้องสร้างความรู้สกึเป็นมติรมากกวาการจับผดิหรอืการ

กล่าวโทษ และควรพูดคุยสอบถามด้วยความสุภาพและสร้างความไว้วางใจเป็นอันดับแรก 

กอนที่จะสอบถาม เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

  ดังนัน้จงึสรุปได้ว่า สถานศกึษาทุกแห่งตอ้งดำเนินงานพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศกึษา พ.ศ. 2561 เพื่อรองรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่โดยสำนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) 

 6. ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561 

  ความหมายของคำว่าประสิทธิผล นักวิชาการในแต่ละสาขาได้ให้นิยามของ

ประสิทธิผล (Effectiveness) ไว้ต่าง ๆ กัน ขึน้อยู่กับว่าใครเป็นคนให้ความหมาย มุมมอง

ของนักวิชาการแต่ละสาขาจงึแตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมองประสิทธิผลไปใน

แนวทางที่ก่อใหเ้กิดความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

   สมหมาย เทียนสมใจ (2556, หนา้ 29) กล่าวว่า ประสิทธิผลเป็นระดับ 

ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรอืการที่บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ 

เสร็จสิน้และประสบผลสำเร็จอย่างดี รูส้ึกพอใจในผลสำเร็จของงานนั้น รวมทั้งสามารถใช้ 

ทรัพยากรที่มอียู่ในองค์การเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายขององค์การอย่าง 

คุ้มค่าและองค์การสามารถดำเนนิการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง  

   วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, หนา้ 51) ได้สรุปไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง 

ผลสำเร็จทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งในด้านผลผลติ และ

ผลลัพธ์   

   ประเทืองทิพย์ สุกุมลจันทร์ (2557, หนา้ 67) ได้ให้ความหมายของ 

องค์การที่มปีระสิทธิผล หมายถึง องค์การที่ประสบผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย                

ที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพเพื่อความอยู่รอดขององค์การ การดำเนินงานได้บรรลุตาม 

เป้าหมาย คือ ภารกิจหลักขององค์การ 
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   วิทยา สวนกุหลาบ (2558, หนา้ 12) ได้สรุปไว้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง 

ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงานทั้งระบบ ทั้งในด้านปริมาณและ คุณภาพ 

เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหนา้ 

   Hoy and Miskel (2005, pp. 373 – 398 อ้างถึงใน รัชพล จอมไตรคุป, 

2563, หน้า 19) ได้ให้ความหมายประสิทธิผลโรงเรยีน หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

หรอืความพึงพอใจในการปฏิบัติหนา้ที่ของครู หรอืที่สมาชิกของโรงเรียนมขีวัญและกำลังใจ

ที่ดมีีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คอื การทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนสูงขึ้น สามารถพัฒนานักเรียนให้มทีัศนคติทางบวก สามารถปรับตัวใหเ้ข้ากับ

สิ่งแวดล้อมของสังคมได้และสามารถแก้ปัญหาภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

   จากความหมายของประสิทธิผลข้างต้น สรุปได้ว่า ประสิทธิผล หมายถึง 

ผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

  ความหมายของประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

   ณัฐชนันท์ ชวนดี (2556, หน้า 42) อธิบายว่า ประสทิธิผลการประกัน 

คุณภาพการศกึษา เป็นความสามารถในการบริหารจัดการของสถานศกึษาที่ใชยุ้ทธศาสตร์

และกระบวนการต่าง ๆ ที่จะสร้างความมั่นใจความพึงพอใจแก่ผู้เกี่ยวของในการจัด 

การศกึษา 

   ณชล ลิม้ภักดี (2559, หน้า 19) ได้ให้ความหมายของ การประกัน 

คุณภาพภายในสถานศกึษา ว่า กระบวนการบริหารจัดการศกึษาที่สถานศกึษาต้อง 

ดำเนนิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการวางแผน กำหนดเป้าหมายและวิธีการ ลงมอืทำตามแผน 

ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษาให้บรรลุผลสำเร็จ ตาม

มาตรฐานการศกึษาที่กาหนด เป็นการประเมินตนเองจากบุคลากรของสถานศกึษา หรอื

โดยหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศกึษาประจำปี 

เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน ทั้งนี้เพื่อ

นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ 

ภายนอก 

   พินจิ นันทเวช (2561, หน้า 27) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา หมายถึง ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรฐาน

การศกึษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในด้านคุณภาพของผู้เรยีน กระบวนการบริหารและการจัดการ

ของผู้บริหารสถานศกึษากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ และ 
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ระบบประกันคุณณภาพภายในที่มีประสทิธิผล 

  จากที่กล่าวมาผูว้ิจัยสรุปได้ว่า ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

หมายถึง ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย คุณภาพผูเ้รียน 

กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ  

   มาตรฐานการศกึษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ตามแนบท้าย

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศกึษาระดับปฐมวัย ระดับ

การศกึษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ศูนย์การศกึษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 

สิงหาคม พ.ศ. 2561 มีจำนวน 3 มาตรฐาน 21 ประเด็นพิจารณา แต่ละมาตรฐานมี

รายละเอียด ดังนี้ (สำนักทดสอบทางการศกึษา, 2561, หนา้ 27 - 59)  

    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน  

     คุณภาพของผู้เรยีน หมายถึง ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของ

ผูเ้รียน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การอ่าน การเขียน 

การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การสร้างนวัตกรรม การใชเ้ทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมคีวามรู้ ทักษะ

พืน้ฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็นค่านยิม ที่ดี

ตามที่สถานศกึษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่

ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจติสังคม  

      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน  

       1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ

การ คิดคำนวณ หมายถึง ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

คำนวณ ตามเกณฑ์ที่สถานศกึษากำหนดในแต่ละระดับช้ัน  

       2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา หมายถึง ผูเ้รียนมี

ความสามารถในการ คิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ 

โดยใช้เหตุผล ประกอบการตัดสินใจ มีการอภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

อย่างมีเหตุผล 

       3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม หมายถึง ผู้เรียน

มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม เช่ือมโยง 
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องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด  

โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต  

       4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ   

การ สือ่สาร หมายถึง ผูเ้รียนมคีวามสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ 

และมคีุณธรรม 

       5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศกึษา 

หมายถึง ผูเ้รียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศกึษา จาก

พืน้ฐานเดิมในด้านความรู ้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมคีวามก้าวหน้า

ในผลการทดสอบระดับชาติหรอืผลการทดสอบอื่น ๆ  

       6) มีความรู้ ทักษะพืน้ฐานและเจตคตทิี่ดตี่องานอาชีพ 

หมายถึง ผูเ้รียนมีความรู้ ทักษะพืน้ฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศกึษาต่อใน

ระดับช้ันที่สูงขึน้ การทำงานหรอืงานอาชีพ  

      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน  

       1) การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศกึษา

กำหนด หมายถึง ผู้เรยีนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มคีุณธรรม จรยิธรรม เคารพในกฎกติกา         

มีค่านยิม และจติสำนึกตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี

ของสังคม 

       2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย หมายถึง ผูเ้รียน 

มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 

และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  

       3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และ

หลากหลาย หมายถึง ผูเ้รียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล              

ในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  

       4) สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม ผูเ้รียนมีการรักษา

สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผูอ้ื่น ไม่มคีวามขัดแย้งกับผูอ้ื่น  
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    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

     เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา มกีาร

กำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ พันธกิจ อย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่

เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำ

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

และการเรียนรู ้รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้ 

      2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศกึษากำหนด

ชัดเจน หมายถึง สถานศกึษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ ของ

แผนการศกึษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของตน้สังกัดรวมทั้งทันต่อการ 

เปลี่ยนแปลงของสังคม  

      2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา หมายถึง 

สถานศกึษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วน        

การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษา มีการตดิตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการ

บริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน มีระบบการ

นิเทศภายใน การนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผูท้ี่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

การวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผดิชอบต่อผลการ จัดการศกึษา  

      2.3 ดำเนนิงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้าน 

ตามหลักสูตรสถานศกึษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง สถานศกึษามีการบริหารจัดการ 

เกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพ 

ผูเ้รียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชวีิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการ 

จัดการเรยีนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรอืกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย  

      2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

หมายถึง สถานศกึษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มคีวามเชี่ยวชาญ              

ทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู ้

ของผู้เรยีน  



37 

      2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการ

จัดการ เรียนรู้อย่างมคีุณภาพ หมายถึง สถานศกึษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้ง

ภายในและภายนอกหอ้งเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

และมีความปลอดภัย  

      2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร 

จัดการและการจัดการเรยีนรู้ หมายถึง สถานศกึษามีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนา 

และการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชใ้นการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   

ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศกึษา 

    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น

สำคัญ 

     เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

ของหลักสูตรสถานศกึษา สร้างโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริง มกีารบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก สรา้งปฏิสัมพันธ์ที่ด ีครูรู้จักผู้เรยีน

เป็นรายบุคคล ดำเนนิการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา

ผูเ้รียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา 

และปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้ 

      3.1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามมาตรฐานการ

เรียนรู ้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศกึษาที่เน้นให้ผูเ้รียนได้เรียนรูโ้ดยผ่านกระบวนการคิด

และ ปฏิบัติจรงิ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีรูปแบบการ

จัดการ เรียนรู้เฉพาะสำหรับผูท้ี่มคีวามจาเป็นและต้องการความช่วยเหลอืพิเศษ ผู้เรียน

ได้รับ การฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและ

สามารถ นาไปประยุกต์ใช้ในชวีิตได้  

      3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการ

เรียนรู ้หมายถึง สถานศกึษามีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู ้รวมทั้ง          

ภูมปิัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรยีนได้แสวงหาความรู้ 

ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  

      3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชงิบวก หมายถึง ครูผู้สอนมี

การ บริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก  
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และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู ้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  

      3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา 

พัฒนาผูเ้รียน หมายถึง สถานศกึษามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 

อย่างเป็นระบบ มีขัน้ตอนโดยใช้เครื่องมอืและวธิีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ 

เป้าหมายในการจัดการเรียนรู ้และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรยีนเพื่อนำไปใช้พัฒนา              

การเรียนรู้ 

       3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ

พัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้หมายถึง ครูและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน

แลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์รวมทั้งใหข้้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง 

และพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

    จะเห็นได้ว่าในแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี ้ได้กำหนดคำอธิบายออกเป็น 

ประเด็นการพิจารณา ตามกรอบกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 

นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา และ

ประกาศมาตรฐานการศกึษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ 

การศกึษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศกึษาพิเศษ พ.ศ. 2561 สำหรับใหส้ถานศกึษา เพื่อการ 

ประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทำให้เกิด 

ความมั่นใจแก่ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศกึษามีคุณภาพ     

ได้มาตรฐาน  

 7. ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

  สำนักทดสอบทางการศกึษาได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างการประกัน

คุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกไว้ดังนี้ (สำนักทดสอบทางการศกึษา, 

2563, หน้า 8 - 14) พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 หมวด 6 กล่าวถึง

หลักการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา โดยแบ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพ 

ภายในและการประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องของ 

สถานศกึษาที่ตอ้งจัดทำโดยความร่วมมอืกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่การประเมินคุณภาพ

ภายนอกเป็นการดำเนินงานโดยหน่วยงานภายนอกที่เป็นอิสระและมีความเป็นกลาง        

มีบทบาทหนา้ที่ในการประเมินตามมาตรฐานของสถานศกึษาทั่วประเทศและดำเนินการ 

ทุก ๆ 5 ปี และตามตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3       
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กำหนดให้สถานศกึษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา พร้อมทั้งจัดทำ

แผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาและ    

ดำเนนิการตามแผนที่ภายในสถานศกึษา เพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้มคีุณภาพตาม

มาตรฐานการศกึษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรอื

หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศกึษาเป็นประจำทุกปีกำหนดไว้จัดใหม้ีการประเมินผล 

ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

  การประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา (Internal Quality 

Assurance: IQA) จงึเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนนิการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

นอกจากจะเป็นการพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษาโดยตรงแลว้ผลการประเมิน

คุณภาพการจัดการศกึษายังใชเ้ป็นหลักฐานเชื่อมโยงในการรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก จากหน่วยงานภายนอกคือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศกึษา (องค์การมหาชน) โดยใช้มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาที่มคีวาม

ครอบคลุม ชัดเจน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาชาติและมาตรฐานการศึกษา     

ขั้นพื้นฐาน และสามารถสะท้อนคุณภาพของการบริหารจัดการศกึษาและการจัดการศกึษา

ที่เน้นผูเ้รียน เป็นสำคัญ เพื่อเป็นหลักประกันใหผู้้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนเกิด 

ความมั่นใจว่านักเรียนจะได้รับการจัดการศกึษาที่มคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา และ

บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรอืหน่วยงานที่กำกับดูแล การประเมินคุณภาพ

ภายนอก (External Quality Assessment: EQA) เป็นการประเมนิติดตามตรวจสอบกระตุ้น

และจูงใจให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา มคีวามท้าทายและส่งเสริมให้

เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพสู่สากล และยังมีความเชื่อมโยงกับการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา (Internal Quality Assurance: IQA) ในการร่วม

รับผิดชอบ (Accountability) ต่อผลการจัดการศกึษา และใช้ยนืยันคุณภาพของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสให้สร้าง 

ความโดดเด่นเฉพาะทาง ทั้งนี้โดยมีแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของการประกันคุณภาพ

ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ดังแสดงในภาพประกอบ 3 
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  ภาพประกอบ 3 ความสัมพันธ์ของการประกันคุณภาพภายในและ 

          การประเมินคุณภาพภายนอก 

                                ที่มา: (สำนักทดสอบทางการศกึษา, 2563, หน้า 10) 

  1. ระบบประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา (Internal Quality 

Assurance: IQA) สถานศกึษาจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องว่าผู้เรยีนทุกคนจะได้รับการศกึษาที่มคีุณภาพ       

เพื่อพัฒนาความรูค้วามสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานที่สถานศกึษา

กำหนด ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา เป็นส่วนหนึ่งของการ

บริหารการศกึษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้

สถานศกึษายึดหลักการมสี่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งเสริม 

สนับสนุนและกำกับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาดังนี้ 

   1.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา สถานศกึษากำหนด

มาตรฐานการศกึษาและเป้าหมายความสำเร็จที่สะท้อนคุณภาพการบริหารและการจัด

การศกึษา ซึ่งเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการใหเ้กิดขึ้น 

ในสถานศกึษา มาตรฐานการศกึษาและเป้าหมายความสำเร็จกำหนดขึ้นจะเป็นหลัก

เทียบเคียงสำหรับการส่งเสริม กำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผล และการประกัน 

คุณภาพการศกึษาของสถานศกึษานั้น ๆ  
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   1.2 พัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน สถานศกึษาจัดทำแผนพัฒนาการศกึษา     

ซึ่งเป็นแผนที่กำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศึกษานั้น 

ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยจัดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า

สถานศกึษาจะดำเนินการตามข้อตกลงที่กำหนดร่วมกัน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของ  

แต่ละกิจกรรมที่กำหนดอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน และมีการ

ดำเนนิงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา โดยการกำกับ ติดตามตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ

สถานศกึษาที่กำหนดไว้โดยจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปีที่ชัดเจนครอบคลุมงาน/

โครงการของสถานศกึษา  

   1.3 จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา (Self-Assessment 

Report: SAR) เป็นการนำข้อมูลผลการประเมินตามมาตรฐานของสถานศกึษา จากติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลและจัดทำเป็นรายงานการประเมินตนเอง เพื่อสะท้อนภาพ

ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานศกึษาในรอบปีการศกึษาที่ผ่านมาภายใต้บริบท

ของสถานศกึษา 

   ดังนัน้การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาจงึเป็นกระบวนการที่ต้อง 

ดำเนนิการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งกำหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษา การ

ประเมินผล ตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศกึษาของสถานศกึษา ทั้งด้านการบริหารการ

จัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาสถานศกึษาให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศกึษา 

(SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเตรียมการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ต่อไป 

  2. การประเมินคุณภาพภายนอก (External Quality Assessment: EQA)   

การประเมนิคุณภาพภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศกึษา (องค์การมหาชน) มบีทบาทสำคัญ ดังนี้ 

   2.1 ประเมนิผลและการตดิตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน 

การศกึษาของสถานศกึษา โดยวิเคราะห์ SAR เยี่ยมชมสถานศกึษา (Site Visit) ติดตามและ

ตรวจสอบ เพื่อสะท้อนถึงผลการจัดการศกึษาแต่ละระดับ ทั้งด้านคุณภาพของผู้เรียน  

ด้านกระบวนการบริหารและจัดการศกึษา และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน                 
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ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ โดยคำนงึถึงความเหมาะสม ความเป็นไปได้ความเชื่อถือได้และ

ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศกึษานั้น ๆ โดยใช้มาตรฐานของสถานศกึษา    

สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศกึษานั้นว่าสามารถจัด

การศกึษาได้อย่างมคีุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงาน

ต้นสังกัดหรอืหน่วยงานที่กำกับดูแล  

   2.2 รายงานผลการประเมินภายนอก ผูป้ระเมินคุณภาพภายนอกสรุปผล 

การประเมนิตรวจสอบคุณภาพและจัดทำรายงาน นำส่งผลการประเมิน พร้อมเอกสาร         

ที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงาน ได้ตดิตามและพัฒนาใน 3 

ประเด็น ได้แก่ การแก้ไขประเด็นต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานของ

สถานศกึษา (Internal Correction) การปรับปรุงประเด็นต่าง ๆ ให้ดขีึน้ (Improvement)  

และการพัฒนานวัตกรรมจากประเด็นต่าง ๆ (Innovation) 

  การประเมนิคุณภาพภายนอกมีแนวคิดสำคัญ คอื ใช้กลไกการประเมิน 

คุณภาพภายนอกเพื่อกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ การศกึษา

ตามนโยบายปฏิรูปการศกึษา ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพ

การศกึษา พ.ศ. 2561 ตามบริบทของสถานศึกษา ลดการประเมินที่ยุ่งยากกับสถานศกึษา 

ลดการจัดทำเอกสารเพิ่มระบบเทคโนโลยใีนการประเมิน และพัฒนาคุณภาพของผู้ประเมิน

คุณภาพภายนอกเน้นการประเมินเพื่อยนืยันคุณภาพของระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศกึษาว่า ดำเนินการเหมาะสม เป็นไปได้/เป็นระบบ เชื่อถอืได้และเกิดประสิทธิผล

ต่อการยกระดับคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาตามเป้าหมาย มีพัฒนาการต่อเนื่อง    

มีนวัตกรรมหรอืเป็นแบบอย่างที่ดหีรอืไม่ส่งเสริมให้สถานศกึษา และหน่วยงานต้นสังกัด

รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศกึษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาชาติ ตาม

จุดหมายของหลักสูตรและมีความพร้อมในการแข่งขันในระดับสากล ให้ความสำคัญกับ

การประเมนิที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเปิดโอกาสให้สถานศกึษาสร้างความโดดเด่นหรอื

เป็นต้นแบบในการพัฒนาในระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติดังนัน้การ

ประเมินคุณภาพภายนอกจึงสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับการประกันคุณภาพการศกึษา 

ภายในของสถานศกึษา 

  การประเมนิแบ่งเป็น 2 ระยะ คอื ระยะที่ 1 เป็นการประเมินเพื่อยนืยัน 

คุณภาพโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) 

โดยใช้วธิีการประเมินโดยอาศัยร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidences Based 
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Assessment) ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งระบบแบบองค์รวม (Holistic Assessment) โดยไม่

แยกส่วนหรอืแยกองค์ประกอบการประเมนิในการประเมินผลงานหรอืกระบวนการ แต่เป็น

การประเมนิในภาพรวมของผลงานหรอืภาพรวมของกระบวนการดำเนินงาน ตรวจทานผล

การประเมนิโดยคณะกรรมการในระดับเดียวกัน และสะท้อนผลการดำเนินงานโดยการ

ประเมินและตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศกึษาโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert 

Judgment) และระยะที่ 2 เป็นการตดิตามเพื่อพัฒนาโดยหน่วยงานต้นสังกัดหรอืหน่วยที่   

กำกับดูแลสถานศกึษา ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) ดังนั้น การประเมินคุณภาพภายนอกจึงสอดคล้อง

เป็นหนึ่งเดียวกันกับการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของสถานศึกษา 

 สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพการศกึษาภายในของสถานศกึษาสอดคล้องเป็น

หนึ่งเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการ 

พัฒนาคุณภาพการศกึษาทั้งระบบ ได้แก่ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและ

การจัดการ และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ผลการ

ประเมินคุณภาพภาพภายในใช้เป็นหลักฐานเชื่อมโยงเพื่อรองรับการประเมินภายนอกซึ่ง

แบ่งเป็น  2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการประเมินเพื่อยืนยันคุณภาพ ระยะที่ 2 เป็นการ

ติดตามเพื่อพัฒนาโดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ดูแลสถานศกึษา 

 

ตอนที่ 2 ปัจจัยคัดสรรท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา 

 1. แนวคดิเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร 

  จากการศกึษาแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร 

พบว่ามีนักการศกึษาได้ให้แนวคิดไว้ ดังนี้ 

   Steers (1977, P.8 อ้างถึงใน จนิตนา กุลากุล, 2559, หน้า 170) เสนอ

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยซึ่งมีอทิธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กรว่าจำแนกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

    1. ลักษณะองค์กร หมายถึง ลักษณะโครงสร้างองค์กรและ

ความสัมพันธ์ระหว่างสายงานการบังคับบัญชาตามบทบาทหนา้ที่และตัวบุคคลในองค์กร

ตลอดจนขนาดองค์กร โดยมีความเกี่ยวข้องกับ 
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     1) การกระจายอำนาจ (Decentralization) 

     2) ความชำนาญเฉพาะทาง (Specialization) 

     3) ความเป็นทางการ (Formalization) 

     4) ช่วงการบังคับบัญชา (Span of Control) 

     5) ขนาดองค์กร (Organization Size) 

    2. ลักษณะสภาพแวดล้อม มีทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ความ

สลับซับซ้อน ความมั่นคง และความไม่แน่นอน เช่น สภาวการณ์ด้านการตลาดเศรษฐกิจ

และการเมอืง เป็นต้น และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึงบรรยากาศองค์กร ซึ่งมี

ผลกระทบต่อการดำเนินงาน ดังนั้น องค์ที่มปีระสิทธิผลผูบ้ริหารตอ้งทำความเข้าใจกับ

สภาพแวดล้อมภายนอกและปรับโครงสรา้งและการปฏิบัติใหเ้ข้ากับสภาวะที่เป็นอยู่ 

    3. ลักษณะของบุคคลในองค์กร พฤติกรรมของบุคคลในองค์กรมี

อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จหรอืความลม้เหลวขององค์กร องค์กรที่

มีประสิทธิผลต้องสรา้งบรรยากาศในการทำงนที่เอื้ออำนวยใหบุ้คคลากรไม่เพียงแต่ทำงาน 

ตามหนาที่ แต่ต้องมีความรับผดิชอบต่อความคิดสร้างสรรค์ที่พัฒนาการทำงานให้ไปสู่

เป้าหมายองค์กร 

    4. ลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ได้แก่การกำหนด

เป้าหมายที่ชัดเจนและแน่นอน การจัดหาและการใชท้รพยากร การสร้างบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน กระบวนการตดิต่อสื่อสาร ภาวะผูน้ำในการตัดสินใจ  

การปรับตัวขององค์กร และการรเิริ่มสร้างสรรค์ 

   Hoy & Miskel (2005, p. 274 อ้างถึงใน รัชพล จอมไตรคุป, 2563,  

หนา้ 40) นำเสนอตัวชีว้ัดสำคัญด้านผลลัพธ์ของโรงเรียนที่แสดงถึงคุณลักษณะของ         

ความมปีระสิทธิผลของโรงเรียนไว้ 3 ประการ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ (academic 

achievement) ความพึงพอใจในงานของครู (job satisfaction) และการรับรู้ต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนทั้งหมด (overall perceptions of school effectiveness)  

   และได้ให้ทัศนะเพิ่มเติมว่าโรงเรียนเป็นองค์การที่มีลักษณะเป็นระบบเปิด 

ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลติ (output) โดยได้ 

วิเคราะห์ตัวแปรสังเกตได้ของกระบวนการภายใน 5 ประการ ได้แก่ การเรียนและการสอน 

โครงสรา้งบุคคล วัฒนธรรมและบรรยากาศ ตลอดจนนโยบายทางการเมอืงที่มคีวาม 

เกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์กัน ส่วนปัจจัยที่มอีิทธิพลทางออ้ม คอื วัฒนธรรมและบรรยากาศ 



45 

ส่งผ่านการเรียนและการสอน โดยถูกกำหนดโดยอำนาจของสภาพแวดล้อมภายนอก   

ส่วนผลผลิตของโรงเรียนนัน้จะประกอบด้วย ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานของนักเรียน          

ครูและผูบ้ริหารทั้งด้านปริมาณและคุณภาพซึ่งสามารถใช้เป็นตัวชีว้ัดในการประเมิน 

ประสิทธิผลของโรงเรียนได้ 

 2. ปัจจัยคัดสรรท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

  ผูว้ิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อทำงานในด้านต่าง ๆ      

ของนักวิชาการ ได้แก่ กฤษฎา การีชุม (2554, หน้า 7 - 8) อรยิา คงเพียรภาค (2554, 

หนา้ 5 - 6) ศริภัสสร เตี้ยงสูงเนิน (2555, หน้า 7) คำเตียง ก่ำเกลีย้ง (2556, หน้า 5)   

วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, หน้า 5) อุ่นทยา ผาผง (2556, หน้า 5) วนิัย ป้อมดำ (2558, 

หนา้ 73) เกสร บุตรจอ้ม (2558, หน้า 5) ปวีณา เขียวทอง (2558, หน้า 5) ดำรงเกียรติ 

วันทา (2559, หน้า 5) ธัญพร ยมนัตถ์ (2561, หน้า 5) Steers (1977, p.8) และHoy & 

Miskel (2005, p. 274) ซึ่งสามารถสังเคราะห์เป็นปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผล  

การประกันคุณภาพภายใน ได้แก่ ภาวะผูน้ำของผู้บริหาร การตดิต่อสื่อสารภายใน การจัด

โครงสรา้งการบริหารการส่งเสริมการเรียนรู้ และทรัพยากรการเรียนรู้ ซึ่งขอเสนอ

ตามลำดับดังนี้ 

   กฤษฎา การีชุม (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยทาง      

การบริหารที่สงผลตอการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 ผลการวิจัยพบว่ามีปัจจัยที่

ส่งผลดังนี้ 

    1) ดา้นโครงสร้างองค์กร 

    2) ด้านวัฒนธรรมองคกร  

    3) ด้านการติดตอสื่อสาร  

    4) ด้านลักษณะของบุคลากร  

    5) ด้านสภาพแวดลอมองคกร  

    6) ด้านการทำงานเป็นทีม  

    7) ด้านแรงจูงใจ 
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   อริยา คงเพียรภาค (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัย

ทางการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนขนาดเล็ก

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต 4 ผลการวิจัยพบว่ามีปัจจัย 

ที่ส่งผลดังนี้ 

    1) ปัจจัยการจูงใจ 

    2) การใชเทคโนโลยี  

    3) การทำงานเป็นทีม  

    4) ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน 

    5) การตดิตอสื่อสาร  

    6) โครงสรา้งของโรงเรียน 

   ศริภัสสร เตีย้งสูงเนิน (2555, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยการ

บริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 - 7 ผลการวิจัยพบว่ามีปัจจัยที่ส่งผล

ดังนี้ 

    1) ดา้นเทคโนโลยี 

    2) ดา้นภาวะผู้นำ 

   คำเตียง ก่ำเกลีย้ง (2556, หนา้ บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัย

ทางการบริหารที่ส่งผลตอการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ผลการวิจัยสรุปได้ว่ามีปัจจัยที่

ส่งผลดังนี้ 

    1) ดา้นภาวะผูน้ำ 

    2) ด้านบรรยากาศ/ วัฒนธรรมองคการ  

    3) ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

    4) ด้านการตดิต่อสื่อสาร 

    5) ด้านการทำงานเป็นทีม 

    6) ด้านการบริหารจัดการ 

   วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาเรื่องปัจจัย

ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่ามีปัจจัยที่ส่งผล ดังนี้ 
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    1) ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    2) ดา้นการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 

    3) ด้านโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

    4) ด้านภาวะผูน้ำ 

    5) ด้านการพัฒนาครู 

   อุ่นทยา ผาผง (2556, หน้า บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ปัจจัยทางการ

บริหารที่สงผลตอการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรยีนในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 ผลการวิจัยสรุปได้ว่ามีปัจจัยที่ส่งผลดังนี้ 

    1) ดานวัฒนธรรมองคกร  

    2) ดานลักษณะบุคลากร  

    3) ดานโครงสร้างองค์กร 

   วินัย ป้อมดำ (2558, หน้า 73) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อ

ประสิทธิผลการบริหารระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนือ ผลการวิจัยสรุปได้ว่ามี

ปัจจัยที่ส่งผลดังนี้ 

    1) ปัจจัยพฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารสถานศกึษา  

    2) ปัจจัยภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

    3) ปัจจัยบรรยากาศองค์การ 

   เกษร บุตรจอ้ม (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผลการวิจัยพบว่ามีปัจจัยที่ส่งผล ดังนี้ 

    1) ดา้นการติดต่อสื่อสาร 

    2) ดา้นเทคโนโลยี 

    3) ดา้นภาวะผูน้ำ 

    4) ด้านโครงสร้างองค์การ 

   ปวีณา เขียวทอง (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยการ

บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศกึษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่ามีปัจจัยที่

ส่งผล ดังนี้ 
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    1) ด้านการทำงานเป็นทีม 

    2) ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร 

    3) ดา้นการติดต่อสื่อสาร 

    4) ด้านการควบคุมงาน 

    5) ดา้นการฝกึอบรม 

    6) ดา้นการตัดสินใจ 

   ดำรงเกียรติ วันทา (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบว่ามีปัจจัยที่

ส่งผล ดังนี้ 

    1) ดา้นภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

    2) ด้านการเรียนรูก้ารประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

    3) ด้านการมีส่วนร่วมของครูในโรงเรยีน 

    4) ด้านเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายใน 

   ธัญพร ยมนัตถ์ (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่สงผลต

อการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผลการวิจัยพบว่ามีปัจจัยที่ส่งผล ดังนี้ 

    1) ด้านโครงสร้างองค์กร 

    2) ด้านบรรยากาศองค์กร 

    3) ด้านทรัพยากรสนับสนุนการทำงาน 

    4) ด้านภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร 

    5) ดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและผูบ้ริหาร 

   Steers (1977, p.8 อ้างถึงใน จินตนา กุลากุล, 2559, หน้า 170) เสนอ

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยซึ่งมีอทิธิพลต่อประสิทธิผลขององค์กรว่า จำแนกเป็น 4 ประเภท 

ดังนี้ 

    1. ลักษณะองค์กร หมายถึง ลักษณะโครงสร้างองค์กรและ

ความสัมพันธ์ระหว่างสายงานการบังคับบัญชาตามบทบาทหนา้ที่และตัวบุคคลในองค์กร

ตลอดจนขนาดองค์กร    
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    2. ลักษณะสภาพแวดล้อม มีทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ความ

สลับซับซ้อน ความมั่นคง และความไม่แน่นอน สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง

บรรยากาศองค์กร ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน  

    3. ลักษณะของบุคคลในองค์กร พฤติกรรมของบุคคลในองค์กรมี

อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จหรอืความลม้เหลวขององค์กร 

    4. ลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ได้แก่การกำหนด

เป้าหมายที่ชัดเจนและแน่นอน การจัดหาและการใชท้รัพยากร การสร้างบรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน กระบวนการตดิต่อสื่อสาร ภาวะผูน้ำในการตัดสินใจ  

การปรับตัวขององค์กร และการริเริ่มสร้างสรรค์ 

   Hoy & Miskel (2005, p. 274 อ้างถึงใน รัชพล จอมไตรคุป, 2563,  

หนา้ 40) นำเสนอตัวชีว้ัดสำคัญด้านผลลัพธ์ของโรงเรียนที่แสดงถึงคุณลักษณะของความมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนไว้ 3 ประการ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ (academic 

achievement) ความพึงพอใจในงานของครู (job satisfaction) และการรับรู้ต่อประสิทธิผล

ของโรงเรียนทั้งหมด (overall perceptions of school effectiveness) และได้ให้ทัศนะเพิ่มเติม

ว่าโรงเรียนเป็นองค์การที่มีลักษณะเป็นระบบเปิด ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยนำเข้า (input) 

กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) โดยได้ วิเคราะห์ตัวแปรสังเกตได้ของ

กระบวนการภายใน 5 ประการ ได้แก่ การเรียนและการสอน โครงสร้างบุคคล วัฒนธรรม

และบรรยากาศ ตลอดจนนโยบายทางการเมอืงที่มคีวาม เกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์กัน ส่วน

ปัจจัยที่มอีิทธิพลทางออ้ม คือ วัฒนธรรมและบรรยากาศ ส่งผ่านการเรียนและการสอน 

โดยถูกกำหนดโดยอำนาจของสภาพแวดล้อมภายนอก ส่วนผลผลิตของโรงเรียนนัน้จะ

ประกอบด้วย ผลลัพธ์ของการปฏิบัติงานของนักเรียน ครูและผู้บริหารทั้งด้านปริมาณและ

คุณภาพซึ่งสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดในการประเมิน ประสิทธิผลของโรงเรียนได้ 

 จากการศกึษางานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น นำมาวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การประกันคุณภาพภายใน ตามตาราง 1 ดังนี้ 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน 
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คว
าม

ถี่ 

ร้อ
ยล

ะ 

1. ภาวะผู้นำของ 

   ผูบ้ริหาร 

             9 69 

2. การตดิต่อสื่อสาร              7 54 

3. โครงสร้างองค์กร               7 54 

4. วัฒนธรรมองค์กร              5 38 

5. บรรยากาศองค์กร              5 38 

6. การทำงานเป็นทีม              4 31 

7. เทคโนโลยี              4 31 

8. ทรัพยากร              3 23 

9. การบริหารจัดการ              3 23 

10. ลักษณะบุคลากร              3 23 

11. การพัฒนาครู              3 23 

12. สภาพแวดล้อม              2 15 

13. แรงจูงใจ              2 15 

14. วิสัยทัศน์              2 15 

15. การเรียนการสอน              1 8 

16. นโยบาย              1 8 

17. การมีส่วนร่วม 

     ของชุมชน 

             1 8 

รวม 7 6 2 7 6 3 3 4 5 2 4 8 5 62  
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 จากตาราง 1 ผู้วิจัยเลือกศกึษาตัวแปรมีผูก้ล่าวถึงตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึน้ไป       

ซึ่งได้แก่ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร การตดิต่อสื่อสาร และโครงสรา้งองค์กรมาศกึษา แต่

เนื่องจากงานวิจัยนีมุ้่งศกึษาประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ

เน้นที่ผู้เรยีนมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนหรอืบุคลากรในโรงเรยีน และเพื่อให้สอดคล้องกับ

บริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก ผูว้ิจัยได้กำหนดชื่อตัวแปรที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนีเ้ป็น ภาวะ

ผูน้ำของผู้บริหาร การติดต่อสื่อสารภายใน และการจัดโครงสรา้งการบริหาร นอกจากนี้

ผูว้ิจัยได้นำตัวแปรด้านวัฒนธรรมองค์กรและด้านบรรยากาศองค์กร มากำหนดเป็นตัวแปร

ใหม่ ได้แก่ การส่งเสริมการเรียนรู้ และนำตัวแปรด้านเทคโนโลยีและด้านทรัพยากร           

มากำหนดเป็นตัวแปรใหม่ ได้แก่ ทรัพยากรการเรียนรู้ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยคัดสรร 

หมายถึงตัวแปรพยากรณ์ที่ได้จากการศกึษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ม ี5 ตัวแปร ได้แก่            

ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร การตดิต่อสื่อสารภายใน การจัดโครงสรา้งการบริหาร การส่งเสริม

การเรียนรู ้และทรัพยากรการเรียนรู ้มรีายละเอียดดังนี้  

  1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 

   1.1 ความหมายภาวะผู้นำ  

    นักวิชาการได้ใหค้วามหมายของภาวะผูน้ำไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

     คำเตียง ก่ำเกลีย้ง (2557, หนา้ 29) สรุปไว้ว่า ภาวะผู้นำหมายถึง 

พฤติกรรมของผูบ้ริหาร ที่แสดงออกถึงการมีความรูความสามารถในการบริหาร สามารถ

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีวสิัยทัศนกว้างไกลสร้างสรรค์ผลงานอยู่

เสมอ ใชหลักเหตุผลในการบริหารงานสามารถประสานงานกับบุคคล หรอืหน่วยงานต่าง ๆ 

สามารถปรับตัวเขากับสถานการณต่าง ๆ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

     เกสร บุตรจอ้ม (2558, หน้า 59) สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึง 

พฤติกรรมที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรม เพื่อให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมาย

ที่ตัง้ไว้ 

     ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 279) ให้ความหมายของภาวะผูน้ำ

ไว้ว่า ภาวะผูน้ำหมายถึง ความสามารถของผู้นำในการใชศ้ลิปะ อทิธิพล อำนาจหน้าที่และ

พลังอำนาจที่มอียู่ เพื่อให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลดำเนินงานในหน้าที่รับผดิชอบให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตัง้ไว้ 
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     Peter G. Northouse (2010 อ้างถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2560, 

หนา้ 23) ได้นยิาม ภาวะผูน้ำ (Leadership) จากหลายความคิดที่บ่งบอกถึงองค์ประกอบ

ภาวะผูน้ำ ที่สำคัญ 4 ประการ คอื 

      1. ภาวะผู้นำเป็นกระบวนการ 

      2. ภาวะผูน้ำเกี่ยวกับการมีอิทธิพล 

      3. ภาวะผูน้ำเกิดในกลุ่มคน 

      4. ภาวะผูน้ำเกี่ยวกับการมีจุดประสงร่วมกัน 

     Owens (2004 อ้างถึงใน ไชยา ภาวะบุตร, 2560, หน้า 23)             

ได้นยิาม ภาวะผูน้ำ (Leadership) คือ สภาวะที่เกิดขึ้นในกลุ่มคน สภาวะเช่นนีจ้ะเกิดขึน้

เฉพาะเมื่อคนสองคนหรอืมากกว่าสองคนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ภาวะผูน้ำมีอิทธิพลต่อมนุษย์ 

เกิดขึ้นเมื่อคนมีจุดประสงค์แน่ชัดทำการเคลื่อนไหวเพื่อการแข่งขันกับผูอ้ื่นหรอืเกิดจาก

ความขัดแย้งกับผูอ้ื่น เป็นการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถาบัน เกี่ยวกับการเมอืง เคลื่อนไหว 

โดยมีจุดประสงค์ทางจิตวทิยา และอาจเป็นด้วยเหตุอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อปลุกเร้าและ                   

สร้างความพึงพอใจความต้องการของผู้ตาม 

     Dimmock, & Allan (2005, p. 12 อ้างถึงใน รัชรีย์ อ่อนสร้อย, 

2556, หนา้ 22) กล่าวว่า ภาวะผูน้ำ หมายถึงผูส้ร้างแรงบันดาลใจ และความสำเร็จ

ระหว่างผู้ตาม ภายใต้การคาดหวังอย่างมเีหตุผลและเป็นผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดระยะ

ยาวและระยะสั้น ขององค์กร  

     Yukl (2006, p. 5 อ้างถึงใน เอนก วิลาสังข์, 2558, หน้า 46) 

กล่าวว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลหนึ่งที่ชักนำกิจกรรมของกลุ่ม    

ให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มร่วมกัน 

     Hersey & Blanchard (1982, p. 51) ได้ให้แนวคิดว่า ภาวะผู้นำ คอื 

กระบวนการที่ก่อให้เกิดอทิธิพลต่อพฤติกรรมของคนหรอืกลุ่มคนเพื่อให้การดำเนินงาน

บรรลุวัตถุประสงค์ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง 

    จากที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ิจัยสรุปได้ว่า ภาวะผูน้ำของผู้บริหาร 

หมายถึง ความสามารถและพฤติกรรมของผูบ้ริหารที่มีอิทธิพลเหนอืผูอ้ื่น สามารถชักนำ 

และจูงใจให้เห็นคล้อยตามในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ  

รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ีส่งเสริม สนับสนุนการ 

ทำงานมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลเพื่อใหก้ารประกันคุณภาพภายในเกิดประสิทธิผล 
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   1.2 ความสำคัญของภาวะผู้นำของผูบ้ริหาร 

    นักวิชาการได้กล่าวถึงความสำคัญของภาวะผูน้ำไว้ ดังนี้ 

     วิโรจน์ สารรัตนะ (2555, หน้า 25) ได้กล่าวจึงความสำคัญของ

ภาวะผูน้ำไว้อย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี้ คอื 

      1. ผูบ้ริหารจะต้องตระหนักว่าการจูงใจและภาวะผูน้ำเป็น

กุญแจสำคัญในการพัฒนาผูบ้ริหารที่มีประสิทธิผล ทักษะภาวะผูน้ำจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะ

ทำให้การบริหารมคีวามเติบโตก้าวหน้า หากต้องการประสบความสำเร็จก็จะต้องพัฒนา

ทักษะภาวะผูน้ำ 

      2. ภาวะผูน้ำของผู้บริหารมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติ 

และมีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติว่าจะดีหรอืไม่ดีด้วย 

      3. คนเป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารงานเพื่อความสำเร็จ หาก

ไม่มุ่งพัฒนาคน ไม่มุ่งพัฒนาภาวะผูน้ำ แม้จะมีเทคโนโลยีทันสมัยเพียงใด ก็ไม่อาจจะเติบโต 

ก้าวหน้าได้ ซึ่งแม้จะมีข้อถกเถียงกันว่า ภาวะผูน้ำมีมาแต่กำเนิดหรือเป็นสิ่งที่พัฒนาขึน้ได้ 

ในภายหลัง ซึ่งแม้จะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน แต่ก็มีข้อยืนยันจากผลการวิจัยมากมายแล้ว 

ว่า ภาวะผูน้ำไม่ได้มมีาแต่กำเนิด แต่ต้องพัฒนาขึ้นอย่างทุ่มเท และต้องทำงานอย่างหนัก 

ด้วย ดังนัน้ทุกคนจึงต่างเป็นผู้นำกันได้และทุกคนก็มีสมรรถภาพที่จะพัฒนาเป็นผู้นำได้ 

เช่นกัน 

     ชัยเสฎฐ์ พรหมศรี (2558, หนา้ 14) ได้กล่าวถึงความสำคัญของ

ภาวะผูน้ำไว้ว่า ความเป็นผู้นำมคีวามสำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความสำเร็จ 

และด้วยเหตุนี้องค์การทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐหรอืเอกชน องค์การที่

แสวงหาผลกำไรหรือไม่แสวงหาผลกำไร จงึตอ้งการได้มาหรอืพัฒนาบุคลากรของตนให้

เป็นผู้นำที่มปีระสิทธิภาพ 

     รินนา ราชชารี (2559, หน้า 23) ได้สรุปความสำคัญของภาวะ

ผูน้ำไว้ว่า ภาวะผูน้ำนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะการที่หน่วยงานหรือองค์การจะ

ประสบความสำเร็จนั้น ผู้นำจะต้องมภีาวะผูน้ำในการขับเคลื่อนองค์กรใหไ้ปสู่ความสำเร็จ 

ซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิผลและมี

ประสิทธิภาพ 

     ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 25) ได้กล่าวถึงความสำคัญในการ

ของภาวะผูน้ำไว้ว่า ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรอืองค์การใด ๆ ก็ตาม ทรัพยากร
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บุคคล  ถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกลไกการทำงานใหด้ำเนินไป เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายของหน่วยงานหรือองค์การนั้น ซึ่งในการขับเคลื่อนกสไกการทำงานนีเ้อง ทำให้

เกิดการใช้  ภาวะผูน้ำขึน้ในหน่วยงานหรอืองค์การ บุคคลที่สามารถใช้ภาวะผูน้ำจนทำให้     

ผูร้่วมปฏิบัติงานเกิดการยอมรับทั้งทางกายโดยการลงมอืปฏิบัติตาม และทางใจ คือ          

การช่ืนชม ยินดีเห็นชอบด้วย โดยทำให้สมาชิกทุกคนเกิดการร่วมมอืร่วมใจ พึงพอใจ ทำให้

บุคคลที่ใชภ้าวะผูน้ำนี้ ถือเป็นผู้นำในหน่วยงานหรอืองค์การนัน้ ๆ โดยผูน้ำจะแสดงบทบาท

ในการนำเพื่อนร่วมงานหรอืผูใ้ต้บังคับบัญชา ในการกำหนดนโยบายของหน่วยงานหรอื

องค์การ การวางแผน การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ประสานงาน เป็นผูใ้ห้ความ

สะดวก ตลอดจนเป็นตัวแทนติดต่อกับบุคคลภายนอกและเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของ

กลุ่ม ดังนั้น ภาวะผูน้ำจงึเป็นคุณสมบัติส่วนบุคคลของผูน้ำแต่ละคนที่แสดงออกถึง

พฤติกรรมในแต่ละสถานการณ์ โดยใช้กระบนการโน้มน้าว จูงใจ เพื่อให้ผูร้่วมงานหรอืผูอ้ื่น

คล้อยตามซึ่งการใชภ้าวะผู้นำนัน้จะมีอทิธิพลต่อผูร้่วมงานในทุกสถานการณ์  

     Mills (2005, p.9) กลาวถึงความสำคัญของ ภาวะผู้นำ ไววาใน

บริบทของการบริหาร ภาวะผูน้ำที่มปีระสิทธิผล คอื สิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ   

องคก์ารหรอืธุรกิจไปสู่ความสําเร็จ การไร้สภาพของผู้นำสงผลกระทบตอองคก์ารใน 

หลาย ๆ ดาน อาทิเชน การไร้ทิศทางเพื่อมุ่งสูก่ารปฏิบัติตามพันธกิจและการบรรลุ

วิสัยทัศน ์การเคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้าเพื่อไปสู่ความสำเร็จ งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร      

องคก์ารสว่นมากใหความสําคัญต่อการตัดสินใจต่อสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

ขององค์การ และเชื่อว่าการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม และถูกเวลาจะทำให้องค์การ

ขับเคลื่อนไปสู่ความสําเร็จ อย่างไรก็ตามการตัดสินใจโดยลำพังไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

องคก์ารได้เพราะหลังจากที่มกีารตัดสินใจไปแล้ว องค์การยังต้องเผชิญหน้ากับปญหาของ

การนําเอาการตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งในขั้นตอนนีเ้กี่ยวข้องกับประเด็นที่ว่าผูน้ำจะใช้

อำนาจในการโน้มน้าวพฤติกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนสถานการณ์ และเอาชนะแรงต่อต้านที่มีใน

องค์การได้ ดังนัน้ภาวะผูน้ำหรอืความเป็นผูน้ำจงึมีความสําคัญต่อการนําเอาการตัดสินใจ

ไปปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จ 

    ดังนัน้จงึสรุปได้ว่า ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารมีความสำคัญต่อองค์กร

เป็นอย่างมาก การที่องค์กรจะเกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลได้ ผู้นำองค์กรต้องมภีาวะ

ผูน้ำ ภาวะผูน้ำมีหลายแบบขึน้อยู่กับการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ภาวะ 

ผูน้ำสามารถสร้าง เรียนรู้ และพัฒนาได้  
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  2. การตดิต่อสื่อสารภายใน 

   2.1 ความหมายของการติดต่อสื่อสาร 

    นักวิชาการได้ใหค้วามหมายของการติดต่อสื่อสารไว้อย่าง

หลากหลาย ดังนี้ 

     กฤษฎา การีชุม (2554, หน้า 38) ได้สรุปไว้ว่า การติดตอสื่อสารมี    

ประโยชนตอการบริหารงานแต่ทั้งนีต้อ้งอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ปัจจัยประกอบ แต่ปัจจัยที่จะ

ขาดเสียไม่ได้ก็คือการตดิตอสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์การทั้งในลักษณะที่เป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ ปญหาที่มักเกิดขึ้นคือผู้บริหารจะต้องจัดให้สอดคลองกับพืน้ฐานของ

องคก์ารทั้งในโครงสร้างระบบการบริหาร ทัศนคติและค่านยิม รวมทั้งวัฒนธรรมของ

บุคคลในองค์การ โดยทั่วไปแล้วผู้บริหารมักจะใชระบบการตดิต่อสื่อสารที่เป็นทางการ 

เป็นหลักแตก่็อาจใชการติดตอสื่อสารแบบสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการและการสื่อสารจาก

ภายนอกเข้ามาเสริมได้ 

     อริยา คงเพียรภาค (2554, หนา้ 34) ได้สรุปไว้ว่า การ

ติดต่อสื่อสาร หมายถึง การใช้เทคนิคและสื่อที่หลากหลายในการตดิต่อบุคลากร ใช้ภาษา 

ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย อธิบายและบอกจุดประสงค์ของการสื่อสารนั้นชัดเจน ใช้หลักเหตุผล 

ในการสื่อสาร และ ใช้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  

     ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา (2555, หนา้ 33) ได้สรุปไว้ว่า การ

ติดต่อสื่อสาร หมายถึง การส่งขอ้มูลข่าวสาร แนวความคิด ความรูส้ึก ความคิดเห็น 

รวมทั้งทัศนคติจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยช่องทางการ สื่อสารต่าง ๆ 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน  

     คำเตียง ก่ำเกลีย้ง (2556, หนา้ 40) สรุปไว้ว่า การติดต่อสื่อสาร 

หมายถึง การส่งข่าวสาร ข้อเท็จจริง สัญลักษณ์ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง 

โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในองค์การ การติดต่อสื่อสารที่ดีจะทำให้การ 

ดำเนนิงานของโครงการราบรื่นไปสู่เปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     สันติ บุญภิรมย์ (2557, หน้า 100) สรุปไว้ว่า การติดต่อสื่อสาร 

หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดความรู ้ความคิด ความรูส้ึก ข้อมูล ข่าวสาร ที่มเีจตนาให้ 

บุคคลอื่น ๆ ได้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ผูส้่งอาจใช้คนหรอืใช้สื่อในการติดต่อสื่อสารก็ได้ 

     เกษร บุตรจอ้ม (2558, หน้า 67) ได้สรุปว่า การตดิต่อสื่อสาร 

(Communication) หมายถึง สถานศกึษาให้ความสำคัญกับการตดิต่อสื่อสาร ใชเ้ทคนิคและ
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สื่อหลาย ๆ ทาง เพื่อใหบุ้คลากรได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างครบถ้วนใชภ้าษาที่ชัดเจนและ

เข้าใจง่าย สถานศกึษาข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้เกิดความแน่ใจ และความเข้าใจตรงกันสื่อ

ความหมายโดยใช้เหตุผล มีระบบการตดิต่อประสานงานที่สะดวกและรวดเร็ว มีการ

รวบรวมข้อมูลข่าวสารและนำเสนอข้อมูลให้นักเรียนและบุคลากรรับทราบด้วยวิธีการที่

หลากหลาย ส่งเสริมให้บุคลกรและผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องใหม้ีการตดิต่อสื่อสารกันด้วยภาษา

เข้าใจง่ายและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน 

    จากที่กล่าวมาข้างต้นผูว้ิจัยสรุปได้ว่า การการตดิต่อสื่อสารภายใน 

หมายถึง การส่งข้อมูลข่าวสาร นโยบาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจที่ตรงกัน การใช้ภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย อธิบายและบอกจุดประสงค์ของการ

สื่อสารนัน้ ๆ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในโรงเรยีนที่จะทำให้ครูและผูบ้ริหารมีความ

เข้าใจตรงกันช่วยใหเ้กิดความเข้าใจอันดี เกิดความร่วมมอืและประสานงานกัน ซึ่งจะเป็น

ผลใหก้ารประกันคุณภาพภายในเกิดประสทิธิผล 

   2.2 รูปแบบของการติดต่อสื่อสาร 

    มีนักวิชาการและนักการศกึษาได้กล่าวถึงรูปแบบเกี่ยวกับการ

ติดต่อสื่อสาร ไว้ดังนี้  

     อำนาจ ธีระวนิช (2552, หนา้ 474 - 483 อ้างถึงใน ณัฐวดี          

โกวิทางกูร, 2555, หนา้ 30 - 35) ได้จำแนกการตดิต่อสื่อสารออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

      1. การตดิต่อสื่อสารแบบเป็นทางการ 

       การตดิต่อสื่อสารแบบเป็นทางการ (Formal 

communication) คือการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นภายในสายการบังดับบัญชาหรอืความ

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายจากองค์การ โดยช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบนีม้ี

หลายแบบด้วยกัน ที่สำคัญได้แก่ กรตดิต่อสื่อสารจากบนลงล่าง การตดิต่อสื่อสารจาก

ล่างขึน้บน การติดต่อ สื่อสารในแนวนอน และการติดต่อสื่อสารในกลุ่มและทีม 

        1.1 การตดิต่อสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward 

communication) 

         การตดิต่อสื่อสารจากบนลงล่างเกิดขึ้นเมื่อข้อมูล

ข่าวสารไหลจากระดับที่สูงกว่าไปขังระดับที่ต่ำกว่าตามสายการบังกับบัญชา โดยการ

ติดต่อสื่อสารจากบนลงล่างมักจะประกอบไปด้วยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจ เป้าหมาย 
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ค่านยิม กลยุทธ์ กระบวนการ ขัน้ตอนการปฏิบัติงานความรับผิดชอบในการะงานและผล

การปฏิบัติงานโดยรวม ผูจ้ัดการระดับสูงจะส่งข่าวสารไปยังพนักงานในทิศทางจากบนลง

ล่างตามสายการบังดับบัญชาในองค์การ โดยทั่วไปข่าวสารที่ผู้จัดการส่งใหก้ับพนักงานนั้น

ประกอบไปด้วย 6 ประเด็น ได้แก่ กรสื่อสารเพื่อก่อใหเ้กิดการซึมชับในภารกิจองค์การ 

อธิบายงานและและแนวทางปฏิบัติงาน อธิบายความสัมพันธ์ของงานต่าง ๆ ในองค์การ 

อธิบายนโยบายและวธิีปฏิบัติ ระเบียบข้อบังคับ ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน ผลป้อนกลับของ

งานในรูปของการประเมินและแนวทางในการแก้ไข สุดท้ายคือแจง้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ

ฐานะขององค์การและองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายนอกที่สำคัญ ๆ 

       1.2 การตดิต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน (Upward 

communication) 

        การตดิต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบนเกิดขึ้นเมื่อขอ้มูล

ข่าวสารไหลจากระดับที่ต่ำกว่าไปยังระดับที่สูงกว่าตามสายการบังคับบัญชา การ

ติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบน โดยทั่วไปมีข่าวสารอยู่ด้วยกัน 5 ประเภท คอื ปัญหาที่สำกัญ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานและข้อยกเว้นต่าง ๆ ความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการ

ปรับปรุงงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การรอ้งทุกข์ของพนักงานเมื่อเกิดปัญหา 

สุดท้ายคือข้อมูลข่าวสารทางการเงินและบัญชีที่พนักงานต้องรายงานเป็นประจำตามที่

กำหนด องค์การในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารจากล่างขึ้นบนมากยิ่งขึน้ 

โดยพยายามสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการจากพนักงานระดับ

ผูป้ฏิบัติงานไปยังผูจ้ัดการระดับเหนอืขึน้ไปตามสายการบังกับบัญชา เพื่อให้ผูจ้ัดการได้รับ

รู้ถึงปัญหาการปฏิบัติงานของพนักงาน ความก้าวหน้าของผลการปฏิบัติงาน หรอืแมก้ระทั่ง

ความกับข้องใจของพนักงานรวมไปถึงความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึน้ในองค์การ 

       1.3 การตดิต่อสื่อสารในแนวนอน (Horizontal 

communication) 

        การตดิต่อสื่อสารในแนวนอน เป็นการตดิต่อสื่อสาร

ระหว่างเพื่อนร่วมงานในกลุ่มงานเดียวกันและระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกันใน

องค์การ การตดิต่อสื่อสารในแนวนอนช่วยเพิ่มประสทิธิผลขององค์การเพราะก่อให้เกิด

การประสานงาน การช่วยเหลอืและความร่วมมอืซึ่งกันและกัน งานต่าง ๆ ในองค์การ

จำนวนมากที่มลีักษณะขึ้นต่อกัน จงึทำให้ผูจ้ัดการหรอืพนักงานในระดับเดยีวกันที่มีงานขึ้น

ต่อกันต้องมีปฏิสัมพันธ์กันในงาน ดังนั้นการตดิต่อสื่อสารในแนวนอนแบบเป็นทางการ
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ระหว่างผู้จัดการ หรอืพนักงานในระดับเดียวกัน จงึเกิดขึน้ทั้งภายในหน่วยงานหรือระหว่าง

หน่วยงานที่งานมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ประเด็นการตดิต่อสื่อสารในแนวนอนอาจเกิดขึน้ได้ใน

กรณีใจกรณหีนึ่ง ได้แก่ การประสานงานในกิจกรรมต่างๆ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

การแก้ปัญหา การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ลดความขัดแย้งที่ทำลายล้างกัน และสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล     

       1.4 การติดต่อสื่อสารในกลุ่มและทีม 

        องค์การเป็นจำนวนมากได้จัดโครงสรา้งองค์การบน

พืน้ฐานในรูปของทีมงาน การออกแบบระบบการตดิต่อสื่อสารภายในทีมที่มีประสทิธิผลจะ

ส่งผลใหส้มาชิกในทีมทำงานร่วมกันประสบความสำเร็จในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร (Communication network) คือ

รูปแบบการไหลของสารสนเทศระหว่างสมาชิกในกลุ่มหรอืทีม มีอยู่ด้วยกัน 5 ชนิด คือ 

เครือข่ายแบบวงลอ้ เครอืข่ายแบบลูกโซ่ เครือข่าวรูปตัว Y เครือข่ายแบบวงกลม และ

เครือข่ายแบบทุกช่องทาง 

      2. การตดิต่อสื่อสารส่วนบุคคลหรอืแบบไม่เป็นทางการ 

       ในทุก ๆ องค์การนัน้จะมีการตดิต่อสื่อสารอยู่ทั้ง 2 ระบบ

คือ แบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ ซึ่งบางครั้งระบบการติดต่อสื่อสารทั้งสอง

ระบบนีจ้ะช่วยเสริมและสนับสนุนกันเพื่อให้การทำงานขององค์การบรรลุเป้าหมายได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ในทางตรงกันข้ามระบบการตดิต่อสื่อสารทั้งสองระบบ

นีอ้าจเกิดความขัดแย้งกันและเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายองค์การได้เช่นกัน โดย

การตดิต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการนั้นมีจุดมุ่งหมาย คือเพื่อสนองความพอใจส่วนบุคคล   

ลดความน่าเบื่อหน่ายหรือความซ้ำซากจำเจจากการทำงาน เพื่อชักนำหรอืมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมของผูอ้ื่น และการให้ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกันการตดิต่อสื่อสาร 

ส่วนบุคคลสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

        2.1 เครือข่ายส่วนบุคคล (Personal network) 

         เครือข่ายส่วนบุคคลเป็นการได้มาและการพัฒนา

ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลข้ามฝ่ายลำดับช้ัน โดยเครือข่ายการตดิต่อสื่อสารรูปแบบนี ้มี

บุคคลที่เป็นแกน บางคนอาจจะเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย ขณะที่คนอื่น ๆ แสดงบทบาท

อยู่รอบนอก ดังนัน้คนที่เป็นแกนกลางจึงเป็นผู้ที่มอีิทธิพลต่อองค์การ ไม่ว่าผูน้ั้นจะเป็น

ผูจ้ัดการหรอืไม่ก็ตาม 
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       2.2 ช่องทางการปล่อยข่าว (Grapevine) 

        ช่องทางการปล่อยข่าว เป็นเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร

การนนิทาและข่าวลือ หรอืทีเรยีกว่า "ภาษาของพนักงาน" (Employee language) ข่าวสาร

ในเครือข่ายนี้จะมีการแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็ว โคยข่าวสารที่แพร่ออกไปอาจส่งข้าม

หน่วยงานและสาขการบังคับบัญชา โดยสถานที่ที่ใชใ้นการแพร่สะพัดข่าวสาร อาจจะเป็น

สถานที่ใดก็ได้ที่มคีนอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เช่น หอ้งน้ำหอ้งอาหาร โต๊ะทำงาน เป็นต้น ดังนั้น

ข่าวสารที่เป็นข่าวลือ หรอืข่าวสารที่ผูส้่งมเีจตนาที่จะบิดเบือนมักมีผลทำให้การแพร่สะพัด

ข่าวเป็นไปอย่างรวดเร็วและผูจ้ัดการยากที่จะขับยั้งข่าวสารประเภทนีไ้ด้ 

       2.3 การจัดการโดยการพบปะพูดจากับพนักงาน 

(Management by wandering around: MBWA)  

        วิธีการในการจัดการกับข่าวลือและขอ้มูลข่าวสารที่

ผดิพลาด คือการจัดการโดยการพูดจากับพนักงาน เป็นการหาคะแนนเสียงแบบไม่เปีดเผย

ในที่ทำงานและการเข้าร่วมในการสนทนากับพนักงานอย่างเป็นกันเอง ดังนัน้จึงเป็นเทคนิค

การตดิต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้ากันโดยตรง วิธีการนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกัน

ระหว่างผู้จัดการและพนักงานได้เป็นอย่างดี 

      ดังนัน้จงึสรุปได้ว่า การตดิต่อสื่อสารมีหลายรูปแบบ ได้แก่ 

การตดิต่อ สื่อสารแบบเป็นทางการและการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ  ซึ่งการ

ติดต่อสื่อสารทั้งสองรูปแบบนีจ้ะช่วยเสริมและสนับสนุนกันเพื่อให้การทำงานขององค์การ

บรรลุเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ในทางตรงกันข้ามระบบการ

ติดต่อสื่อสารทั้งสองรูปแบบนีอ้าจเกิดความขัดแย้งกัน และเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ

เป้าหมายองค์การได้เช่นกัน 

  3. การจัดโครงสร้างการบริหาร   

   3.1 ความหมายของโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียน  

    มีนักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของโครงสรา้งการ

บริหารงานในโรงเรยีนหรอืองค์การไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

     กฤษฎา การีชุม (2554, หน้า 23) ได้สรุปว่า โครงสร้างของ

โรงเรียน หมายถึง การจัดสายงานการบังคับบัญชาการจัดกลุมงานตามจุดประสงคหรอื 

หนาที่ของงาน การกำหนดบทบาทและจัดสรรอำนาจหนาที่ชัดเจน มีการจัดบุคลากรให

ปฏิบัติหนาที่สอดคลองกับความรูความสามารถ มีการควบคุมการปฏิบัติงาน การวางแผน
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การปฏิบัติงาน การใช้กฎ ระเบียบและข้อบังคับในโรงเรียน การจัดระบบงานหรือสาย

ทางเดินของงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

     อริยา คงเพียรภาค (2554, หนา้ 35) ได้ให้ความหมายของ

โครงสร้างของโรงเรียนวา โครงสร้างของโรงเรียน หมายถึง การจัดสายงานการบังคับ

บัญชาการจัดกลุมงานตามจุดประสงค หรือหนาที่ของงาน การกำหนดบทบาทและจัดสรร

อำนาจ  หนาที่ชัดเจน มีการจัดบุคลากรใหปฏิบัติ หนาที่สอดคลองกับความรู

ความสามารถ มกีารควบคุมการปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน การใชกฎ ระเบียบ

และข้อบังคับในโรงเรยีน การจัดระบบงานหรือสายทางเดินของงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

     คำเตียง ก่ำเกลีย้ง (2556, หนา้ 31) ได้สรุปไว้ว่า โครงสร้าง

องค์การ หมายถึง การกำหนดการจัดสายงานการบังคับบัญชา การจัดกลุ่มงานตาม 

จุดประสงค์หรอืหน้าที่ของงาน การกำหนดบทบาทและจัดสรรอำนาจหน้าที่ชัดเจน มีการ 

จัดบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับความรูค้วามสามารถ มีการควบคุมการ 

ปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน การใชก้ฎระเบียบข้อบังคับในโรงเรยีน การจัด 

ระบบงานหรอืสายทางเดินของงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมปีระสิทธิภาพ  

     วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, หนา้ 46) ได้สรุปไว้ว่า โครงสร้าง 

องค์การ หมายถึง การจัดสายงานการบังคับบัญชา การจัดบุคลากรใหป้ฏิบัติหน้าที่ 

สอดคล้องกับความรูค้วามสามารถ และมีการจัดระบบการตดิต่อประสานงานทั้งภายใน 

และภายนอก 

     อุ่นทยา ผาผง (2556, หน้า 15) ได้สรุปไว้ว่า โครงสร้างองค์การ 

หมายถึง การกำหนดบทบาทหนา้ที่ กลุ่มของงานที่เป็นทางการซึ่งมอบหมายใหป้ัจเจก 

บุคคลหรือฝ่ายเป็นผู้ดำเนินการดำเนินงาน การจัดกลุ่มงานตามจุดประสงค์หรอืหน้าที่  

ของงาน การกำหนดบทบาทและจัดสรรอำนาจหนา้ที่ชัดเจน การกระจายอำนาจ การ

ควบคุม การปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน การใชอ้ำนาจหนา้ที่ในการ บริหารงาน 

การใชก้ฎระเบียบข้อบังคับในองค์การ 

     Steers (1977, P.8 อ้างถึงใน จินตนา กุลากุล, 2559, หน้า 170) 

ได้กล่าวถึงโครงสร้างองค์การว่า ลักษณะองค์กร หมายถึง ลักษณะโครงสร้างองค์กรและ

ความสัมพันธ์ระหว่างสายงานการบังคับบัญชาตามบทบาทหนา้ที่และตัวบุคคลในองค์กร

ตลอดจนขนาดองค์กร โดยมีความเกี่ยวข้องกับ 
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      1) การกระจายอำนาจ (Decentralization) 

      2) ความชำนาญเฉพาะทาง (Specialization) 

      3) ความเป็นทางการ (Formalization) 

      4) ช่วงการบังคับบัญชา (Span of Control) 

      5) ขนาดองค์กร (Organization Size) 

     Bennis & Nanus (1997, p. 145) ใหความหมายการบริหารองค

การที่มีประสิทธิผลลักษณะขององคการจะมีโครงสร้างที่ระบุไวชัดเจน นกรณีที่หน่วยงาน

นั้นปฏิบัติการในสภาพแวดลอมที่คงที่ หากปฏิบัติการในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง      

องคการที่มีประสิทธิผลจะมีความเป็นทางการนอ้ย การบริหารงานที่ดีควรมีการมอบ

อำนาจหน้าที่ ความรับผดิชอบในการตัดสินใจให้ผูบ้ริหารระดับรอง ๆ ลงไป 

    จากความหมายของโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียนข้างต้น 

ผูว้ิจัยสรุปได้ว่า การจัดโครงสรา้งการบริหาร หมายถึง การจัดสายงานการบังคับบัญชา 

ในโรงเรยีนที่ชัดเจน การมอบหมายงานที่สอดคล้องกับความรูค้วามสามารถของบุคลากร 

การจัดการเรียนรูท้ี่มคีุณภาพ การกำหนดบทบาทหนา้ที่ที่เอือ้ต่อการประกันคุณภาพ

ภายใน การจัดโครงสร้างที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการกระจายอำนาจและความ

รับผิดชอบอย่างเป็นระบบ มีการควบคุม กำกับ ตดิตามการปฏิบัติงานเพื่อให้โรงเรียน

บรรลุเป้าหมาย 

   3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดโครงสรา้งการบริหาร 

    มีนักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดโครงสรา้ง

การบริหารไว้ ดังนี้  

     สุวิทย์ แย้มเผื่อน (2550, หน้า 12 - 13 อ้างถึงใน ธัญพร ยมนัตถ์, 

2561, หน้า 34 - 35) ได้กล่าวถึงโครงสร้างองค์การ (Organization Structure) 

ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 

      1) ความสัมพันธ์ของการรายงานอย่างเป็นทางการ จำนวนของ

ระดับสายการบังคับบัญชา (Hierarchy) ขนาดของการควบคุม (Span of Control) ของ

ผูจ้ัดการและหัวหน้างาน 

      2) การรวมคนเข้าด้วยกันเป็นแผนกงาน รวมแผนกงานใหเ้ป็น

องค์การ 
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      3) การออกแบบระบบต่าง ๆ เพื่อใหม้ีการตดิต่อสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิผล มกีารประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ 

     ซึ่งโครงสรา้งองค์กรดูได้จากแผนภูมิองค์การ (Organization 

Chart)  มีประโยชน์ คือทำใหเ้ข้าใจว่าองค์การดำเนินการอย่างไร เห็นส่วนต่าง ๆ ของ

องค์การว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร และแต่ละตำแหน่งแต่ละแผนกสอดคล้องกับองค์การ

ในภาพรวมอย่างไร  

     Daft (1991, pp. 246 – 255 อ้างถึงใน ประภาษ จติรักศิลป์, 

2561, หน้า 37) กล่าวถึงองค์ประกอบของโครงสร้างขององค์การ ซึ่งเขาเรียกลักษณะ

พืน้ฐานของโครงสร้างขององค์การ โดยอธิบายเป็นความคิดรวบยอด 3 แนวคิด คอื                

ขั้นการบังคับบัญชาในแนวตั้ง (vertical hierarchy) การจัดแผนกงาน (departmentation) 

และการประสานงาน  

     Hodge and Anthony (1998, pp. 373 – 379 อ้างถึงใน ประภาษ   

จติรักศิลป์, 2561, หน้า 38) ได้กล่าวถึงลักษณะของโครงสรา้งที่มปีระสิทธิผลไว้ 6 

ประการ ดังนี้  

      1) ช่วยใหส้ามารถดำเนินงานให้บรรลุโดยใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด  

      2) กระตุน้ให้มกีารคิดค้นนวัตกรรมในองค์การ  

      3) มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้  

      4) เอือ้ต่อการทำงานของบุคลากรในองค์การและส่งเสริม       

การ พัฒนาบุคลากร 

      5) ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมอืในการทำงาน  

      6) ส่งเสริมใหเ้กิดกลยุทธ์ในการทำงาน 

     ดังนัน้จงึสรุปได้ว่า การจัดโครงสรา้งการบริหารงานโรงเรียนที่มี

ประสิทธิผลนั้นตอ้งเอื้อต่อการทำงานของบุคลากร ลดความซ้ำซ้อน มีความยืดหยุ่น

สามารถปรับเปลี่ยนได้และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 

  4. การส่งเสริมการเรียนรู้ 

   เนื่องจากตัวแปรด้านการส่งเสริมการเรยีนรู้ เป็นการกำหนดตัวแปรโดย

การนำเอาปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การและด้านบรรยากาศองค์การ มากำหนดเป็นตัว

แปรใหม่ จึงนำเสนอตามลำดับ ต่อไปนี ้
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    4.1 ความหมายของวัฒนธรรมองค์การ 

     มีนักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของวัฒนธรรม

องค์การ ไว้แตกต่างกัน ดังนี้ 

      กฤษฎา การีชุม (2554, หน้า 51) ได้สรุปความหมายของ

วัฒนธรรมไว้ว่า วัฒนธรรม หมายถึงแนวทางการประพฤติและวิธีปฏิบัติที่เราใช้อยูเ่ป็น

ประจำของบุคลากรในองคการ ความเชื่อ และคานิยมในองคการ ขนบธรรมเนยีม 

ประเพณีปฏิบัติของโรงเรียน ซึ่งเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกและการปฏิบัติงาน

ประจำวันในองคการ โดยไม่ยึดติดกับโครงสร้างขององค์การ 

      อุ่นทยา ผาผง (2556, หน้า 38) ได้สรุปไว้ว่า วัฒนธรรม

องค์การ หมายถึง แนวทางการประพฤติและวิธีปฏิบัติที่เราใช้อยู่เป็นประจำของบุคลากรใน

องค์การ ได้แก่ความเชื่อ และค่านยิมในองค์กร ขนบธรรมเนยีมประเพณีปฏิบัติของ

โรงเรียน ซึ่งเป็น ตัวกำหนดพฤติกรรมการแสดงออกและการปฏิบัติงานประจำวันใน

องค์กรโดยไม่ยึดติดกับ โครงสรา้งขององค์กร  

       ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 90) ได้สรุปความหมายของ

วัฒนธรรมองค์การ ว่า วัฒนธรรมองค์การเป็นแบบแผนหรอืสิ่งที่กำหนดรูปแบบการ

ประพฤติปฏิบัติของสมาชิกในองค์การ อันเป็นผลมาจากความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติ     

ปทัศสถาน ความรูส้ึก ปรัชญา แนวคิด การรับรู้ และคติฐานเบือ้งตน้ของสมาชิกใน

องค์การ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านีม้ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ หรอืเป็น

แนวทางประพฤติปฏิบัติ และวัฒนธรรมองค์การเป็นสิ่งที่สั่งสมและสืบทอดต่อกันมาของ

สมาชิกในองค์การนั้น ๆ วัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์การแต่ละ

องค์การแตกต่างกันออกไป 

     จากที่กล่าวมา สรปุได้ว่า วัฒนธรรมองคก์าร หมายถึง การกำหนด

แบบแผน ความเชื่อ ความคิด ค่านิยม และแนวทางปฏิบัติของบุคลากรในองค์การจนกลาย 

เป็นกฎ ระเบียบ หรอืแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเฉพาะของแต่ละองค์การ ส่งต่อให้บุคลากร

รุ่นต่อไปได้ปฏิบัติทำให้บรรลุเป้าหมายขององค์การที่ตั้งไว้ 

    4.2 ความหมายของบรรยากาศองค์การ 

     มีนักวิชาการและนักการศกึษาได้ให้ความหมายของบรรยากาศ

องค์การไว้มากมายแตกต่างกัน ดังนี้ 
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      อัชราภรณ์ มาตรา (2555, หนา้ 34) ได้สรุปไว้ว่า บรรยากาศ

ในโรงเรยีน หมายถึง การที่บุคลากรในโรงเรียนมีความร่วมมอืร่วมใจในการทำงาน        

ความ ผ่อนคลาย ความเอือ้อาทรและจรงิใจความเป็นสถานศกึษาและหมู่คณะการกล้าคิด

กล้าทำ สิ่งใหม ่ๆ ความรักความภาคภูมใิจในโรงเรยีน และการมีปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ 

      กษมาพร ทองเอือ้ (2555, หน้า 58) ได้ให้ความหมายว่า 

บรรยากาศของโรงเรียน หมายถึง สภาพแวดล้อมในการทำงานภายในโรงเรียนที่บุคลากร

สามารถรับรู้ได้ ทั้งการสร้างความคาดหวังสูงต่อเป้าหมาย ความสำเร็จ บรรยากาศ           

เชงิบวก การแลกเปลี่ยนและการมสี่วนร่วม ซึ่งจะมีผลต่อการเกิดพฤติกรรมของบุคลากร          

ในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

      อคีราภ์รัตน์ วรรณรัตน์ (2556, หนา้ 29) ได้สรุปไว้ว่า 

บรรยากาศในโรงเรียน หมายถึง สภาพการทำงานที่บุคลากรในโรงเรยีน มีความร่วมมอื 

ร่วมใจในการทำงาน มคีวามเอือ้อาทรต่อกันให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ยอมรับฟัง 

ความคิดเห็น กล้าคิดกล้าทำสิ่งใหม่ มกีารปฏิสัมพันธ์กันอย่างจริงใจไม่แบ่งแยก                   

มีความสามัคคี มีความพร้อมเพรียงและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติงาน 

      วิรัตน์ พงษ์มิตร (2557, หน้า 58) ได้ให้ความหมายของ 

บรรยากาศขององค์การ หมายถึง การรับรู้ของบุคคลในองค์การที่มพีฤติกรรมการบริการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ ความสัมพันธ์ระหว่างกัน และสภาพแวดล้อมใน

องค์การที่มตี่อพฤติกรรมและบรรยากาศองค์การของแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะหรอื

เอกลักษณ์เฉพาะขององค์การเท่านั้น 

     มยุรา ไชยโส (2558, หน้า 7) ได้ให้ความหมายของ บรรยากาศใน

สถานศกึษา หมายถึง สภาพการปฏิบัติงานร่วมกันโดยรวมที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน อันเป็น

เอกลักษณ์ที่แสดงถึงการมีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ริหารกับผูใ้ต้บังคับบัญชา

ด้วยกัน ซึ่งทำใหง้านในโรงเรียนต่างไปจากสถาศกึษาอื่น และมีผลต่อการปฏิบัติของบุคคล

ในโรงเรยีน 

     ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 102) ได้สรุปไว้ว่า บรรยากาศ

องค์การ หมายถึง สภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์โดยทั่วไปรอบตัวงานและผู้ปฏิบัติงาน 

ที่รวมกันแลว้มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมองค์การ โครงสร้างองค์การ และกระบวนการของ

องค์การ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
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     ธัญพร ยมนัตถ์ (2561, หน้า 46) ได้สรุปไว้ว่า บรรยากาศองคการ 

หมายถึง สภาพภายแวดลอมในองคการ สภาพการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากร 

บรรยากาศองค์การเป็นแรงผลักดันที่สําคัญที่มอีิทธิพลตอพฤติกรรม และการแสดงออก

ทางพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน และสงผลไปถึงของการปฏิบัติงานของบุคลากร และ

ภาพรวมขององคการให้บรรลุเป้าหมาย ตามการรับรู้ของบุคลากรในองคการ 

     Litwin & Stringer (1968, p. 21) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ 

หมายถึงองค์ประกอบสภาพแวดล้อมขององค์การ ซึ่งรับรู้โดยบุคคลในองค์การทั้งทางตรง 

และทางออ้ม และมีอทิธิพลต่อการจูงใจและการปฏิบัติงานในองค์การ 

     Kotter (1978, pp. 9 - 10) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ หมายถึง 

คุณลักษณะของสิ่งแวดล้อมภายในองค์การ อันประกอบด้วย กระบวนการสำคัญ 

ขององค์การ สิ่งแวดล้อมภายนอก บุคลากรและทรัพย์สินอื่น ๆ การจัดการองค์การ 

อย่างเป็นทางการ ระบบสังคมในองค์การ เทคโนโลยีองค์การ และบทบาทในการมีส่วนร่วม

ในงานเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งองค์ประกอบที่กล่าวมานีจ้ะมีอทิธิพลต่อสมาชิกในองค์การ 

     Stringer (2002, pp. 10 - 12) ได้กล่าวว่า การรับรู้บรรยากาศ

องค์การ หมายถึง การรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมที่มีส่วนร่วมในการทำงานหรอืบรรยากาศใน

สถานที่ทำงาน ที่ประกอบไปด้วยการผสมผสานระหว่างบรรทัดฐาน คุณค่า ความคาดหวัง

นโยบาย และแนวทางการทำงานที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในองค์การและเป็น

ปัจจัยที่มุ่งเน้นให้ทำงานเป็นทีมได้ 

     Hoy & Miskel (2005, pp. 143 - 144) กล่าวว่า บรรยากาศ

องค์การเป็นลักษณะภายในที่ทำให้องค์การหนึ่งแตกต่างไปจากองค์การอื่น ๆ และมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมขององค์ในองค์การ 

    จากความหมายที่กล่าวมาข้างตน้ ผู้วจิัยสรุปได้ว่า บรรยากาศ

องค์การ หมายถึง การสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในโรงเรียน        

การปฏิสัมพันธ์กันอย่างจริงใจไม่แบ่งแยก มีความสามัคคี มีความพร้อมเพรียงและมีความ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการปฏิบัติงาน มเีครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงการมี

ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งจะมีผลต่อการเกิดพฤติกรรมของบุคคลากร

ในการทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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    4.3 ความหมายของการส่งเสริมการเรียนรู้ 

     เนื่องจากตัวแปรด้านการส่งเสริมการเรยีนรู้ เป็นการกำหนด          

ตัวแปรโดยการนำเอาปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การและด้านบรรยากาศองค์การ                

มากำหนดเป็นตัวแปรใหม่ จงึนำเสนอตามลำดับ ต่อไปนี้ 

      สาวติร ีมาตขาว (2560, หน้า 37) ได้สรุปแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้สรุปเป็นองค์ประกอบย่อยได้

คือ 1) การจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนใหบ้รรลุตามคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ 2) การปรับปรุงสถานที่ใหเ้ป็นปัจจุบัน การส่งเสริมใหบุ้คลากรมีพฤติกรรมเน้น

การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถานศกึษา 3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

จัดบรรยากาศและมีความรู้สึกรักและเป็นเจ้าของตลอดถึงการใหค้วามสำคัญของบุคลากร

ในสถานศกึษา 4) การให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

      ศริิรัตน์ โนจติร (2560, หน้า 49) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียน

การสอนที่มีคุณภาพสูง ซึ่งหมายถึงโรงเรียนมหีอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการอาคารเรยีนที่มั่นคง 

รวมถึงห้องน้ำที่ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น มีแหล่งเรียนรูต้ามความ

จำเป็นและความต้องการในวิชาเรียน หรอืตามบริบทของโรงเรียน ใช้งานจากแหล่งเรียนรู้

ให้เกิดประโยชน์ ทำให้นักเรียนดำรงชีวติอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข มคีวามปลอดภัย 

ส่งผลถึงความสำเร็จในการจัดการเรยีนการสอนของครู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนด้วย 

      วิมาลย์ ลีทอง (2563, หน้า 40) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ

บรรยากาศและวัฒนธรรมว่า บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การควรมีการจัดบรรยากาศ

ให้เอือ้ต่อการปฏิบัติงานของครูมคีวามเป็นมติร ความเอือ้อารีต่อกันระหว่างเพื่อนครูใน

โรงเรียน บุคลากรในโรงเรียนมคีวามสัมพันธ์ที่ดตี่อกันด้วยความจริงใจ ใหเ้กียรตซิึ่งกันและ

กัน เกือ้กูลกันมีการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ทุกคนเข้าใจตรงกันและยึดถือเป็น 

แนวทางปฏิบัติ และดำรงวัฒนธรรมที่ดขีองโรงเรียนให้มีความยั่งยืนในโรงเรียน 

    จากที่กล่าวมา ตัวแปรด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นการกำหนด 

ตัวแปร โดยการนำเอาปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร และด้านบรรยากาศองค์กร มากำหนด

เป็นตัวแปรใหม่ จึงสรุปได้ว่า การส่งเสริมการเรียนรู้ หมายถึง การสร้างบรรยากาศที่ครูมี

ความเป็นมิตร มคีวามเอือ้อารีต่อกันระหว่างเพื่อนครูในโรงเรียน มกีารสร้างมาตรฐานใน

การปฏิบัติงานที่ทุกคนเข้าใจตรงกันและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการมี
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หอ้งปฏิบัติการ ที่ทันสมัย มีอาคารเรยีนที่มั่นคงปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่น 

มีแหล่งเรยีนรู้ตามความจำเป็นและความตอ้งการในวิชาเรียนหรอืตามบริบทของโรงเรียน 

การใช้งานจากแหล่งเรียนรูใ้หเ้กิดประโยชน์ การส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการจัด

บรรยากาศและมีความรู้สึกรักและเป็นเจ้าของ การให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

การส่งเสริมให้บุคลากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใหบ้รรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ

จัดการเรยีนรู้ 

    4.4 ความสำคัญของการส่งเสริมการเรยีนรู้ 

     เนื่องจากตัวแปรด้านการส่งเสริมการเรยีนรู้ เป็นการกำหนดตัว

แปรโดยการนำเอาปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การและด้านบรรยากาศองค์การ มากำหนด

เป็นตัวแปรใหม่ จึงนำเสนอตามลำดับ ต่อไปนี้ 

      ไชยา ภาวะบุตร (2560, หน้า 92) ได้สรุปความสำคัญของ

วัฒนธรรมองค์การไว้ดังนี้ 

       1) วัฒนธรรมองค์การก่อให้เกิดเอกลักษณ์ขององค์การที่

สมาชิกรับรู้และยึดถือร่วมกัน จะช่วยกำหนดบทบาทนขององค์การใหแ้ตกต่างองค์การอื่น 

       2) วัฒนธรรมองค์การช่วยเสริมสร้างความผูกพันในหมู่

สมาชิกและกระตุ้นใหเ้กิดการยอมรับผูกพันในองค์การ ไม่ทำให้สมาชิกยึดมั่นในตนเอง 

       3) วัฒนธรรมองค์การจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพขององค์การ

ในฐานะที่เป็นระบบสังคม เป็นเครื่องมอืทางสังคมที่จะยึดสมาชิกในองค์การเข้าไว้ดว้ยกัน 

โดยการสร้างมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับบุคลากรในองค์การนัน้ 

       4) วัฒนธรรมองค์การเป็นกรอบของระเบียบแบบแผน

สำหรับสมาชิกในองค์การที่จะทราบถึงวิธีการหรอืแนวทางในการปฏิบัติและพฤติกรรม

องค์การว่าเป็นไปในลักษณะใด ซึ่งจะก่อใหเ้กิดจติสำนึกและกลไกการควบคุม 

      สรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์การ มีความสำคัญเป็นเครื่องมอืที่จะ

ทำให้โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ การมวีัฒนธรรมองค์การที่ดี เขม้แข็ง เหมาะสม ทุกคนม ี    

ส่วนร่วม มกีารรับรู้ร่วมกัน เกิดการแบ่งปันกัน สามารถสนับสนุนผลการทำงานของ

องค์การให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน 

     Steers & Porter (1977, p. 364) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ 

เป็นองค์ประกอบสำคัญของการศกึษาเกี่ยวกับองค์การ วิเคราะห์พฤติกรรมการทำงานของ

บุคคลในองค์การ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งจะไม่ถูกต้องสมบูรณ์  
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หากไม่พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมในองค์การ (Internal Environment) ซึ่งเขาเรียกว่า 

บรรยากาศองค์การที่มสี่วนกำหนดทัศนคติ และพฤติกรรมการทำงานของคน 

     Litwin & Stringer (2002, p. 365) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การ

เป็นตัวแปรสำคัญในการศกึษาองค์การของมนุษย์ เป็นสิ่งเชื่อมโยงระหว่างลักษณะที่

มองเห็นได้ขององค์การ เช่น โครงสร้างกฎเกณฑ์แบบของความเป็นผูน้ำและขวัญกับ

พฤติกรรมของผูป้ฏิบัติงาน เป็นต้น บรรยากาศองค์การจะเป็นความรู้สกึของผูป้ฏิบัติงาน

ต่อลักษณะที่มองเห็นได้ขององค์การ จะมีอิทธิต่อการกำหนดพฤติกรรมและทัศนคติของ

ผูป้ฏิบัติงาน 

     Slocum & Heltriegel (2011, pp. 440) กล่าวว่า ความพอใจของ

พนักงานขึน้อยู่กับการรับรู้บรรยากาศองค์การของพนักงานต่อองค์การของตนเอง หาก

ต้องการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์การ ผู้บริหารควรเสริมสร้างบรรยากาศที่ทำให้

พนักงานเกิดความพอใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำใหอ้งค์การบรรลุเป้าหมายตามที่

ต้องการ 

    ดังนัน้สรุปได้ว่า บรรยากาศองค์การนัน้มีความสำคัญต่อ

ประสิทธิภาพในการทำงานเป็นอย่างมาก หากบรรยากาศในองค์การดี เหมาะสม

ผลสัมฤทธิ์ของงานก็มีแนวโน้มดีไปด้วย แต่ในทางตรงกันข้ามหากบรรยากาศในองค์การ 

ไม่ดี ไมส่่งเสริมการทำงาน ไม่มีความสัมพันธ์ฉันมติร ผลสัมฤทธิ์ของงานก็ต่ำเช่นเดียวกัน 

ดังนัน้ผู้บริหารจงึมสี่วนสำคัญที่จะทำให้บรรยากาศองค์การเป็นแบบใด 

    จากที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า การส่งเสริมการเรียนรู้นั้นมี

ความสำคัญต่อประสิทธิผลของโรงเรียน หากโรงเรยีนมีเอกลักษณ์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

ในการปฏิบัติงาน ก็จะส่งเสริมการเรียนรูข้องนักเรียนได้ นอกจากนีก้ารมสีภาพแวดล้อมที่

เอือ้ต่อการเรียนรู้ มหีอ้งปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เพียงพอ มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม ทันสมัย     

ก็จะช่วยใหก้ารจัดการเรียนรู้มีประสทิธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ของโรงเรียน 

  5. ทรัพยากรการเรียนรู้ 

   เนื่องจากตัวแปรด้านทรัพยากรการเรียนรู้ เป็นการกำหนดตัวแปร           

โดยการนำเอาตัวแปรด้านเทคโนโลยีและตัวแปรด้านทรัพยากร มากำหนดเป็นตัวแปรใหม่    

จึงขอนำเสนอตามลำดับ ดังต่อไปนี ้
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    5.1 ความหมายของเทคโนโลยี 

     มีนักวิชาการได้ใหค้วามหมายของเทคโนโลยีไว้ ดังนี้  

      อริยา คงเพียรภาค (2554, หนา้ 37) ได้สรุปความหมายของ

เทคโนโลยี ไว้ว่า การใช้เทคโนโลยีหมายถึง การสนับสนุนให้มีการใชเทคโนโลยีในการ

ปฏิบัติหน้าที่ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่เหมาะสมและพร้อมใช้งาน มีการใชค้อมพิวเตอร์เป็น

สื่อการเรียนการสอน มีระบบการตรวจสอบการใชอุ้ปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่เปนระบบและ

การพัฒนาการใชเ้ทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานและมีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ มีโสตวัสดุ 

อุปกรณ์ 

      วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, หนา้ 43 - 44) ได้สรุปความหมาย 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึงการนำข้อมูลที่ได้มากลั่นกรองให้เป็นข้อมูล

สารสนเทศ การใชค้อมพิวเตอร์เป็นเครื่องมอืสนับสนุนการเรียนรู้ การค้นหาข้อมูลข่าวสาร

เพื่อการเรียนรูแ้ละการเผยแพร่ข้อมูล 

      คำเตียง ก่ำเกลีย้ง (2556, หนา้ 32) ได้สรุปว่า การใช้

เทคโนโลยี เป็นการที่นำอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การนำคอมพิวเตอร์เป็นสื่อ

การเรียนการสอน เอาความรู ้ความคิด วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ศลิปะและอุปกรณ์ไป

ประยุกต์ใช้ในงานในด้านต่าง ๆ ใหเ้กิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ ทั้งส่งผลใหเ้กิดการ

เปลี่ยนแปลงที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้นในการดำเนินการเพื่อบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ 

      ธัญพร ยมนัตถ์ (2561, หน้า 40) สรุปไว้ว่าเทคโนโลยี หมายถึง

กระบวนการหรอืวิธิการการนําเอาความรูทางวิทยาศาสตร์ แนวคิด หลักการ มาประยุกต

ใช้อย่างเป็นระบบ ช่วยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของงานมากยิ่งขึน้ 

     จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า เทคโนโลยี หมายถึง การนำเอา

อุปกรณ์ การนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุตก์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เช่น 

คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต แอปพลเิคชันต่าง ๆ ส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงที่มปีระสทิธิภาพ 

และประสิทธิผล 

    5.2 ความสำคัญของเทคโนโลยี 

     มีนักวิชาการและนักการศกึษาได้กล่าวถึงความสำคัญของ

เทคโนโลยีไว้ ดังนี้ 
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      ยืน ภูว่รรรณ (2551, หนา 2) ได้กล่าวถึงความสำคัญของ

เทคโนโลยีทางการศกึษาว่า จากนโยบายการปฏิรูปการศกึษารัฐบาลมีจุดมุ่งหมายหลักใน

การพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จติใจ และสติปัญญา ความรูและ

คุณธรรมการศกึษาไทยในยุคปจจุบันได้ใหค้วามสําคัญตอการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีน

ได้เรยีนรู้ตลอดชวีิตตามศักยภาพของตนเอง รูปแบบของการเรียนรู้จงึเปลี่ยนไปตาม

แนวคิดใหม่โดยการผนวก หรอืผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเหลานีถ้ือวามีบทบาทสําคัญในการเอื้อให้เกิดการสื่อสารที่เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด อันเป็นกระแสหลักของสังคมยุคปจจุบัน ดังนัน้การนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารหรอืไอซีที (ICT: Information and Communication Technology) 

เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนรูจ้งึเป็นแนวทางสําคัญที่จะมาช่วยทำใหการปฏิรูปการเรียนรู้

ได้ตาม วัตถุประสงค์การประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อการศึกษา จะช่วยลดข้อจำกัดต่าง ๆ ของ

การจัดการศกึษา อาทิเชน ข้อจำกัดด้านระยะทางที่จะช่วยใหเ้ข้าถึงขอ้มูลข่าวสารได้ทุกที ่

ทุกเวลา ข้อจำกัดด้านคาใช้จายหากมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีจะเป็น 

การประหยัดเวลาในการสร้างการใช้งานและการเขาถึงข้อมูลขา่วสาร เทคโนโลยีที่พัฒนา 

อย่างต่อเนื่องสง่ผลให้ค่าใช้จ่ายในการสร้างเนื้อหาลดลง ทำใหปริมาณของเนื้อหาดิจิทัล 

เพิ่มขึน้ซึ่งถือวาเป็นส่วนหนึ่งของการลดข้อจํากัดของการศกึษา สถาบันการศกึษาสมัยใหม่ 

จงึได้พยายามจะพัฒนาไอซีทีเขามาใช้ปนเครื่องมือให้เกิดประสทิธิภาพทางการศกึษาสูงสุด  

       เมรินทกาล พัฒนทรัพย์พิศาล (2560, หน้า 56) ได้สรุปว่า 

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนรู้กำลังได้รับความนยิมขึ้นเรื่อย ๆ 

เนื่องจากช่วยใหก้ารเรียนรู้มีประสิทธิภาพและคุณภาพคุ้มค่าและมีความรวดเร็วมากยิ่งขึน้ 

นอกจากนีย้ังพบว่า สามารถใช้งานได้ตรงตามความตอ้งการและทันเวลา ผู้เรยีนสามารถ

ควบคุมการเรียนรูไ้ด้ดว้ยตนเอง การกำหนดความเร็วในการเรียนและใช้งานได้ง่าย 

สามารถเรียนได้จากที่ไกล ๆ สามารถปรับเข้ากับรูปแบบการเรียนรูข้องแต่ละคนได้ และ

สามารถดึงมาใช้เรยีกกลับคืนได้เมื่อต้องการเมื่อองค์การแห่งการเรียนรู้ และส่งผลต่อ

ประสิทธิผลองค์การมากที่สุด 

      ดเิรก ภาโสม (2561, หน้า 47) ได้สรุปว่า เทคโนโลยี

สารสนเทศมคีวามสำคัญสำหรับโรงเรยีนโดยเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการ

ดำเนินงาน การจัดการเรียนรู้ ทำให้การเข้าถึงขอ้มูลมคีวามรวดเร็ว การตดิต่อสื่อสารมี

ประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เชื่อมต่อในระบบ 
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อินเทอร์เน็ต เช่น การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การมเีว็บไซต์สำหรับการเรียนรู้ 

     สรุปได้ว่า เทคโนโลยี มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ ซึ่งใน

ปัจจุบันเทคโนโลยีมคีวามเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วยใน

การจัดการศกึษา โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มบีุคลากรไม่เพียงพอจะช่วยลดข้อจำกัด

ต่าง ๆ ของการจัดการศกึษา อาทิเชน ด้านบุคลากร ข้อจำกัดด้านระยะทางที่จะช่วยใหเ้ข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารได้ทกุที่ ทกุเวลา ข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่าย หากมีการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ดีจะเป็นการประหยัดเวลาในการสร้างการใชง้านและการเขาถึงขอ้มูลข่าวสาร 

ถือวาเป็นส่วนหนึ่งของการลดข้อจํากัดของการศกึษา โรงเรยีนในปัจจุบันจึงได้นำไอซีที  

เข้ามาใช้ปนเครื่องมือให้เกิดประสทิธิภาพทางการศึกษาสูงสุด 

    5.3 ความหมายของงบประมาณและทรัพยากร 

     มีนักวิชาการและนักการศกึษาได้กล่าวถึงความหมายงบประมาณ

และทรัพยากรไว้ ดังนี้ 

      กษมาพร ทองเอือ้ (2555, หนา้ 49) ได้ให้ความหมายว่า 

ทรัพยากรและเทคโนโลยี หมายถึง การกำหนดแผนงานในการนำวัตถุดิบ ได้แก่ เงิน วัสดุ

อุปกรณ์และแหล่งเรยีนรู้มาใช้ในโรงเรียนร่วมกับเครื่องมอืวิธีการ และเทคนิคของ

เครื่องจักรที่ทันสมัย โดยโรงเรียนมกีารสรรหาจากแหล่งต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาความรู้

บุคลากร ในการใช้งานทรัพยากรและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

      พิกูล ไชยแสน (2557, หนา้ 6) ให้ความหมายไว้ว่า 

งบประมาณ หมายถึง แผนการใชเ้งินที่โรงเรียนจัดทำขึ้น โดยการกำหนดรายรับและ 

รายจ่ายของงานที่จะดำเนินงาน เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ที่น้ำหนดไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

      วิรัตน์ พงษ์มิตร (2557, หน้า 8) ให้ความหมายไว้ว่า 

งบประมาณ หมายถึง แผนการเงนิที่จัดทำขึน้โดยการกำหนดรายรับและรายจ่ายของงานที่ 

จะดำเนินการเพื่อให้บรรจุวัตถุประสงค์ที่กำหนัดไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

      สอนนารินทร์ ปัททุม (2559, หนา้ 61)  สรุปได้ว่า ปัจจัยด้าน

งบประมาณ หมายถึง การที่การบริหารจัดการงบประมาณอย่างมอีิสระรวดเร็ว มีความ

คล่องตัวมากขึ้น และมุ่งกระจายอำนาจในการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้กับ     

สถานศกึษาอย่างเป็นรูปธรรม สามารถบริหารจัดการศกึษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพและ

เกิดประสทิธิผลสูงสุด ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดขีึน้ต่อผู้เรียน 
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      กษมาพร ทองเอือ้ (2555, หนา้ 49) ได้ให้ความหมายว่า 

ทรัพยากรและเทคโนโลยี หมายถึง การกำหนดแผนงานในการนำวัตถุดิบ ได้แก่ เงิน วัสดุ

อุปกรณ์และแหล่งเรยีนรู้มาใช้ในโรงเรียนร่วมกับเครื่องมอืวิธีการ และเทคนิคของ

เครือ่งจักรที่ทันสมัย โดยโรงเรียนมกีารสรรหาจากแหล่งต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาความรู้

บุคลากร ในการใช้งานทรัพยากรและเทคโนโลยีใหบ้รรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ 

      วิรัตน์ พงษ์มิตร (2557, หน้า 4) ได้ให้ความหมายว่า 

ทรัพยากรและเทคโนโลยี หมายถึง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนโรงเรียน 

ควรมีทรัพยากรที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการบริหารงานทั้งทรัพยากร ทั้ง คน 

งบประมาณวัสดุปกรณ์รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีที่มคีวามเหมาะสมมาช่วยในการบริหาร

จัดการองค์กรใหม้ีคุณภาพได้ ดังนัน้ทรัพยากรต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่มีค่าต่อการพัฒนา 

อย่างยิ่ง 

      ประภัสสร ทิพย์หนองแวง (2560, หนา้ 44) ได้สรุปความหมาย 

ทรัพยากรและเทคโนโลยี หมายถึง การกำหนดแผนงานในการนำวัตถุดิบ ได้แก่ เงิน วัสดุ

อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรูเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในโรงเรียน ร่วมกับเครื่องมอืวิธีการ 

และเทคนิคมาช่วยในการบริหารจัดการองค์กรให้มคีุณภาพ 

      สรุปได้ว่า งบประมาณและทรัพยากร หมายถึง แผนการใชเ้งิน

ที่โรงเรียนได้รับจัดสรรอย่างมอีิสระ คล่องตัว สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีวัสดุ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรูท้ี่เพียงพอ และทันสมัย 

     จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ทรัพยากรการเรียนรู้ หมายถึง 

งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ที่เพียงพอ มกีารใชค้อมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้ มี

สัญญาณอินเทอร์เน็ต รวมถึงการสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้        

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดเรียนรู้ 

     จากการศกึษาปัจจัยคัดสรรที่กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า ปัจจัยคัด

สรร มีทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ภาวะผูน้ำของผู้บริหาร 2) การตดิต่อสื่อสารภายใน     

3) การจัดโครงสร้างการบริหาร 4) การส่งเสริมการเรียนรู ้และ 5) ทรัพยากรการเรียนรู้ 

ซึ่งปัจจัยคัดสรรทั้งหมด เป็นปัจจัยที่มคีวามสำคัญและส่งผลต่อประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียน ดังนั้นผู้วจิัยจึงนำปัจจัยหล่านีไ้ปเป็นปัจจัยคัดสรรในการวิจัยต่อไป 
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ตอนที่ 3 บริบทของสำนักงานเขตพื้นการศกึษาประถมศึกษา สกลนคร 

เขต 3 

 1. สภาพทั่วไป  

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เป็นหน่วยงาน

ทางการศึกษาที่อยู่ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้น

พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ มีหนา้ที่ ดำเนนิการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการและสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ

การศกึษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้วย

เขตพื้นที่ปกครอง 4 อำเภอ คือ อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง 

และอำเภอคำตากล้า แบ่งการปกครอง ออกเป็น 35 ตำบล 429 หมู่บ้าน พื้นที่ 2,838 

ตารางกิโลเมตร มีประชากร 272,118 คน ประกอบด้วย ชนพืน้เมืองหลายเผ่าพันธุ์ เช่น 

ไทยย้อ ไทยโยย้ ไทยลาว และภูไท 

 2. ขนาดและที่ตั้ง  

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตั้งอยู่ในศูนย์

ราชการอำเภอ วานรนวิาส เลขที่ 530 หมู่ 5 ถนนเดื่อเจรญิ อำเภอวานรนวิาส จังหวัด

สกลนคร อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของจังหวัดสกลนคร ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด

สกลนคร 85 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอคำตากล้า 25 กิโลเมตร ห่างจากอำเภออากาศ

อำนวย 30 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอบ้านม่วง 37 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

   ทิศเหนอื มเีขตติดต่ออำเภอพรเจริญ อำเภอบึงโขงหลง อำเภอโซ่พิสัย 

และอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ  

   ทิศตะวันออก มีเขตตดิต่ออำเภอนาทม อำเภอนาหว้า และอำเภอศรี

สงคราม จังหวัด นครพนม  

   ทิศใต้ มเีขตติดต่ออำเภอพรรณานิคม และอำเภอพังโคน จังหวัด

สกลนคร 

   ทิศตะวันตก มีเขตตดิต่ออำเภอเจรญิศิลป์ จังหวัดสกลนคร และอำเภอ

บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี 
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 3. ภูมิประเทศ  

  ภูมอิากาศ และการคมนาคม พืน้ที่ทั่วไปเป็นที่ราบ ลอ้มรอบไปด้วยป่าไม้  

ไร่นา สวน มแีม่น้ำที่สำคัญ 2 สาย ไหลผ่านคือ แม่น้ำยาม และแม่นำ้สงคราม มีทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 22 ( พังโคน-บึงกาฬ ) แยกจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 22 

(อุดรธานี – สกลนคร) และมีทางหลวงแผ่นดินเชื่อมตดิต่อทุกอำเภอทุกโรงเรียน สามารถ

เดินทาง ได้ทุกฤดูกาล ลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู (Tropical Savanna 

Climate : AW) แบ่งเป็น 3 ฤดู คอื ฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมถิุนายน ฤดูฝน

ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม และ ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจกิายนถึงเดือน

กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 26.10 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย

ตลอดปี 1,500 มิลลเิมตร  

 4. สภาพเศรษฐกิจ  

  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3   

ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน ประชากรมีรายได้

เฉลี่ย 10,000 บาท ต่อคนต่อปีมกีารทำนา เกลือ ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 4 ตำบล ได้แก่ บ้านหนองกวั่ง บ้านโนนแสบง ตำบล

หนองกวั่ง บ้านคำอ้อ ตำบลดงเหนอื อำเภอบ้านม่วง บ้านดอกนอ ตำบลอินทร์แปลง   

บ้านกุดเรอืคำ บ้านจำปาดง ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร  

 5. สภาพทางศาสนา ศลิปวัฒนธรรม  

  ประชากรส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ ที่เหลอืนับถือ

ศาสนาคริสต์และ ศาสนาอิสลาม มีสถานที่วัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจ ประเพณีแข่งขัน

เรือยาวและไหลเรอืไฟ ที่อำเภออากาศอำนวย พิธีกรรมหมอเหยาที่อำเภอวานรนวิาส  

ศูนย์วัฒนธรรมที่โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา อำเภออากาศอำนวย นอกจากนีย้ังมีศูนย์

หัตถกรรมช่างฝมีอื ได้แก่ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านจาร อำเภอบ้านม่วง ศูนย์ศิลปาชีพวัดเสนา

นฤมิตร อำเภอคำตากล้า และศูนย์หัตถกรรมทอผ้าพืน้เมอืงบ้านวาใหญ่ และผา้ย้อมคราม

บ้านถ้ำเต่า อำเภออากาศอำนวย 
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 6. การจัดการศึกษา  

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จัดการศกึษา

สำหรับระดับก่อน ประถมศึกษา ระดับประถมศกึษา ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้และระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลาย ส่วนภาคเอกชน จัดการศกึษาทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ รวมทั้ง

มีการจัดการศกึษานอกระบบ โดยสำนักงานส่งเสริม การศกึษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอำเภอ (ส่วนสถานศกึษาด้านอาชีวศกึษาของรัฐในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 ยังไม่มี ผู้ปกครองตอ้งส่งบุตรหลานไปเรียนใน 

โรงเรียนเอกชน และเขตพื้นที่การศกึษาอื่น) 

 7. ข้อมูลสถานศึกษา  

  สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีโรงเรียน            

ในสังกัดทั้งสิน้ 182 โรงเรียน มีรายละเอียดดังนี ้(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 

   โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 120 โรงเรียน คิดเป็น 65.93 %  

   โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา จำนวน 62 โรงเรียน คดิเป็น   

34.07 %  

   รวมทั้งสิน้ 182 โรงเรียน คิดเป็น 100 % 

    7.1 จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาด  

     โรงเรียนขนาดเล็ก 82 โรงเรียน (จำนวนนักเรียน 1 –  120 คน)      

คิดเป็น 45.05 % 

     โรงเรียนขนาดกลาง 95 โรงเรียน (จำนวนนักเรียน 121 – 499 คน)   

คิดเป็น 52.20 % 

     โรงเรียนขนาดใหญ่ 5 โรงเรียน (จำนวนนักเรียน 500 คนขึน้ไป)     

คิดเป็น 2.75 % 

 8. สรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  จากการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดำเนนิ

กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดปีการศกึษา 2562 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 มีผลการดำเนินงานที่สังเคราะห์จากรายงานการ

ประเมินตนเองของสถานศกึษา (Self - Assessment Report: SAR) มผีลการประเมินตนเอง
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ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน ดังนี ้                     

(สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนครเขต 3, 2563, หน้า ง) 

   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเ้รียน 

    โรงเรียนมีผลการประเมินตนเองระดับปานกลาง 1 โรงเรียน ระดับดี 

62 โรงเรียน ระดับดีเลิศ 95 โรงเรียน และระดับยอดเยี่ยม 22 โรงเรียน 

   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

    โรงเรียนมีผลการประเมินตนเองระดับปานกลาง 1 โรงเรียน ระดับดี 

52 โรงเรียน ระดับดีเลิศ 68 โรงเรียน และระดับยอดเยี่ยม 41 โรงเรียน 

   มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

    โรงเรียนมีผลการประเมินตนเองระดับปานกลาง 1 โรงเรียน ระดับดี 

39 โรงเรียน ระดับดีเลิศ 90 โรงเรียน และระดับยอดเยี่ยม 45 โรงเรียน 

 

ตอนที่ 4 งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  สำหรับงานวิจัยในประเทศ ผูว้ิจัยขอเสนองานวิจัยของนักการศกึษาหลาย

ท่าน ดังต่อไปนี ้

   1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยคัดสรร 

    กฤษฎา การีชุม (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัย

ทางการบริหารที่สงผลตอการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาหนองบัวลำภูเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  

1) ระดับปัจจัยทางการบริหารระดับผูบ้ริหารสถานศกึษาทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

2) ระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารระดับผู้บริหารสถานศกึษาและปัจจัย

ทางการบริหารระดับครูกับระดับการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขนาดเล็ก 

ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กันอยา่งมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 4) ผลการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณพบวามีตัวแปรพยากรณ์ทีส่ามารถพยากรณระดับการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษาอย่างมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ได้แก ดานโครงสร้าง

องคก์ร ด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านการตดิตอสื่อสาร ด้านลักษณะของบุคลากร ด้าน
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สภาพแวดล้อมองค์กร ด้านการทำงานเป็นทีม และด้านแรงจูงใจ โดยมีอำนาจการ

พยากรณ์ได ้รอ้ยละ 75.70 5) ปัจจัยทางการบริหารระดับครูที่มอีิทธิพลและส่งผลตอ 

ระดับการปฏิบัติตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาโดยเรียงตามลำดับ

ความสําคัญได้แก ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านการทำงานเป็นทีม และปัจจัย  

ดา้นสภาพแวดล้อมองค์กร อย่างมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 และปัจจัยทางการ

บริหารระดับผูบ้ริหารที่มีอทิธิพลต่อปัจจัยทางการบริหารระดับครูส่งผลตอ่ระดับการ

ปฏิบัติตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา อย่างมนีัยสําคัญทางสถิติที่        

ระดับ 0.05  

    อริยา คงเพียรภาค (2554, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัย

ทางการบริหารที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคณภาพภายใน ของโรงเรียนขนาดเล็ก   

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแกน เขต 4 พบว่า 1) สภาพปัจจัย

ทางการบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

ขอนแกน เขต 4 ภาพรวมมีค่าเฉลีย่อยู่ในระดับ “มาก” 2) สภาพการดําเนินงานประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

ขอนแกน เขต 4 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก” 3) ปัจจัยทางการบริหารที่เป็นตัว

พยากรณ์การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็กที่ดมีีเพียง 6 ปัจจัย

คือ ปัจจัยการจูงใจ (X 2) การใชเ้ทคโนโลยี (X 8) การทำงานเป็นทีม (X 5) ทรัพยากร     

เพื่อการเรียนการสอน (X 3) การตดิต่อสื่อสาร (X 6) และโครงสร้างของโรงเรียน (X 7)            

โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์พหุคูณเทากับ 0.822 มีคา่อำนาจพยากรณ์ร้อยละ 67.50      

อย่างมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

    วุฒิพร ประทุมพงษ์ (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัย

ทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการบริหารในภาพรวม 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ปัจจัยทางการบริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก    

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 มีความสัมพันธ์ในเชงิ

บวกและสามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ว่าส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้รอ้ยละ 49.01 อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 
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    คำเตียง ก่ำเกลีย้ง (2556, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัย

ทางการบริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัย

ทางการบริหารของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น     

เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “มาก” 2) ด้านการดำเนนิงาน

ประกันคุณภาพภายในของโรงเรยีนสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น 

เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านมคี่าเฉลี่อยู่ในระดับ “มาก” 3) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยทางการบริหารและการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ทั้ง  

10 ปัจจัย มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับปานกลางถึงมากอย่างมนีัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ ระดับ .01  4) ปัจจัยทางการบริหารมี 6 ปัจจัย คือ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

การตดิต่อสื่อสาร โครงสร้าง/บริบทองค์การ บรรยากาศ/วัฒนธรรมองค์การ การทำงาน

เป็นทีม และการบริหารจัดการ มีค่าสัมประสิทธิ์การทำนายหรอือำนาจพยากรณ์ร้อยละ 

73.90 อย่างมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ ระดับ .01 

    วินัย ป้อมดำ (2558, หน้า 73) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มอีิทธิพล

ต่อประสิทธิผลการบริหารระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคเหนอื ผลการวิจัยพบว่า 

     1) ประสิทธิผลการบริหารระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก  

     2) ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ทุกปัจจัยมีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก 

      3) ตัวแปรสังเกตได้ในแต่ละตัวแปรแฝงของโมเดลการวิจัยถือเป็น

องค์ประกอบที่แท้จริงและสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

องค์ประกอบ ทุกตัวในโมเดลการวิจัยมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ .37 ขึน้ไป ซึ่งยอมรับได้ 

    ปัจจัยที่มอีิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลการบริหารระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษา ขั้นพื้นฐานในจำนวน 3 ปัจจัย พบว่าทั้ง 3 ปัจจัยที่มอีิทธิพล 

ทางตรง ได้แก่ ปัจจัยพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศกึษา ปัจจัยภาวะผู้นำของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาและปัจจัยบรรยากาศองค์การ มนีัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05       

ส่วนปัจจัยที่มอีิทธิพลทางอ้อมพบว่าพฤติกรรม การบริหารของผู้บริหารสถานศกึษามี

อิทธิพลทางออ้มต่อ ประสิทธิผลการบริหารระบบการประกันคุณภาพภายใน ของ
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สถานศกึษาขั้นพื้นฐานโดยผ่านบรรยากาศองค์การ อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

และตัวแปรแฝงที่มอีิทธิพลต่อกันอย่างมี่นัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .001 คือ เส้นอิทธิพล

จากปัจจัยพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร สถานศกึษาไปยังบรรยากาศองค์การ 

    เกสร บุตรจอ้ม (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการศกึษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  

     1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศกึษา สังกัด สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 2 โดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก โดย เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านภาวะผูน้ำ         

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับด้านการตดิต่อสื่อสาร รองลงมาคือด้านทีมงาน ด้านโครงสร้าง

องค์การ และด้านเทคโนโลยี ตามลำดับ  

     2. การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ดา้นการจัดทำแผนพัฒนาการจัด

การศกึษาของสถานศกึษา ที่มุ่งคุณภาพซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากันกับด้านการจัดระบบบริหาร

และสารสนเทศ รองลงมาคือด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของ

สถานศกึษา ด้านการจัดให้มีการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา ด้านการกำหนด

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ด้านการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม 

มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ด้านการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมิน

คุณภาพภายใน และด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับ 

     3. ตัวแปรพยากรณ์มีความสัมพันธ์เชงิบวกระดับปานกลางกับ 

การดำ เนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0. ตัวแปรที่มคี่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด คอื ปัจจัยด้านการตดิต่อสื่อสาร ส่วนตัวแปรที่มคี่า 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำสุด คอื ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 

     4. ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การดำเนินการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

คือ ปัจจัยด้านการตดิต่อสื่อสาร ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านภาวะผูน้ำ และปัจจัย 

ด้านโครงสร้างองค์การ 
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    ศริิรัตน์ โนจติร (2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยการดำเนินงานที่

ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา ตามมาตรฐานการศกึษา

ขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 ผลการวิจัยพบว่า  

ปัจจัยการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 22 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ประสทิธิผลการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัย

การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา จำแนกตามสภาพการดำรงตำแหน่ง 

ประสบการณ์ในตำแหน่งและขนาดของโรงเรียนต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ประสิทธิผล

การประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตาม

สภาพการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียนต่างกัน โดยรวม

ไม่แตกต่างกัน ปัจจัยการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากับประสิทธิผล

การประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมมี

ความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ปัจจัยการดำเนินงานประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศกึษาตามาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ม ี3 ปัจจัย ได้แก่ การมีส่วนร่วมของ

ผูป้กครอง ครอบครัวและชุมชน การมอีุดมการณ์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันและการ

จัดการเรยีนการสอนที่มีคุณภาพสูงได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

    นฤมล ปากดีส ี(2560, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาปัจจัยการ

บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 พบว่า 1) ปัจจัยการบริหารงานวิชาการ          

ของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมมีการดำเนินการอยู่ในระดับมาก 2) คุณภาพผูเ้รียน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารกับคุณภาพผูเ้รียนในโรงเรียน ในภาพรวม (X) มคีวามสัมพันธ์กับคุณภาพผูเ้รียน 

(Y) อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 4) ปัจจัยการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร

สามารถพยากรณ์คุณภาพผูเ้รียน ในโรงเรยีน โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01                   

มีจำนวน 4 ด้าน คอื ด้านการคัดเลือกหนังสอืแบบเรียนเพื่อใชใ้นสถานศกึษา ดา้นการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มแีหล่งเรียนรู ้และด้านการ

ประสานความร่วมมอืการพัฒนาวิชาการกับสถานศกึษาอื่น 
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    ธัญพร ยมนตัถ์ (2561, หน้า 87) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้การศกึษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

ร้อยเอ็ด เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2. การดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

ร้อยเอ็ด เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 3. ปัจจัยที่สงผลตอการ

ดําเนนิงานการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มีความสมัพันธ์ทางบวกกับการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษาอย่างมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 4) ปัจจัยที่สงผลตอการ

ดําเนนิงานการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษารอ้ยเอ็ด เขต 2 คือ 1) ดา้นโครงสร้างองคกร (X3 ) 2) ด้านบรรยากาศองคกร 

(X6 ) 3) ดา้นทรัพยากรสนับสนุนการทำงาน (X4 ) 4) ดานภาวะผูน้ําของผูบ้ริหาร (X1 ) 

และ 5) ด้านการมสีวนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวของ (X5 ) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ 

สหสมัพันธพหุคูณเทากับ .739 ค่าสัมประสิทธิ์การทํานาย (R2 ) เทากับ .547 นั่นคือตัว

แปรทั้ง 5 ตัว สามารถร่วมกันพยากรณความแปรปรวนของการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษารอ้ยเอ็ด    

เขต 2 (Y) ได้รอ้ยละ 54.70 

    โชคชัย พรหมมาก (2561, หน้า 88) ได้ทำการศกึษาเรื่องปัจจัยการ

บริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขต

พืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยการบริหารของสถานศกึษา 

ในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาเขต 6 มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก 2) การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการ

บริหารกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา มคีวามสัมพันธ์ทางบวกใน

ระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 3) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 

อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ได้แก่ ด้านทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ด้านการ

ติดต่อสื่อสาร และต้านโครงสร้างองค์การ สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้รอ้ยละ 59.13  
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ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ.05 

    วิมาลย์ ลีทอง (2563, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาปัจจัยการบริหารที่

ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ใน

จังหวัดสกลนคร พบว่า 1) ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรยีนโดยรวมและ

รายด้าน อยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลโรงเรยีนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก    

3) ปัจจัยการบริหารตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตาม

สถานภาพตำแหน่งและประเภทโรงเรยีน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ส่วนจำแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 4) ประสิทธิผล

โรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการ

ดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและประเภทโรงเรยีน โดยรวมแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 5) ปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผลโรงเรียนโดยรวม

พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) ปัจจัยการบริหาร 

จำนวน 5 ปัจจัย ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียนได้ โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 คือ ปัจจัยที่ 6 โครงสร้างองค์การ (X6) ปัจจัยที่ 4 การพัฒนาบุคลากร (X4 ) 

ปัจจัยที่ 2 บรรยากาศและวัฒนธรรมองค์การ (X2 ) ปัจจัยที่ 3 การบริหารจัดการ (X3) 

และปัจจัยที่ 8 งบประมาณ (X8 ) 

   1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

    นวลลออ มวีิชา (2558, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาสภาพปัญหาและผลสำเร็จ 

การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษามุกดาหาร พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบ ครูผู้สอนและประธาน

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานมคีวามคิดเห็นต่อสภาพการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบ 

ครูผูส้อน และประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในโรงเรียนที่มขีนาด

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการดำเนนิการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน โดย

ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนปัญหาแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผดิชอบ ครูผู้สอน และประธานคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานที่อยู่ในอำเภอต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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    วันชัย พันพละ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้าน

การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาระดับปฐมวัยสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่าการปฏิบัติที่เป็นเลิศดา้นการประกันคุณภาพ ภายใน

สถานศกึษาระดับปฐมวัย มีลักษณะการปฏิบัติที่เป็นขั้นตอนดำเนินการอย่างต่อเนื่องดว้ย

กระบวนการมสี่วนร่วม มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คอื คุณภาพผูเ้รียน ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ในสถานศกึษามีความตระหนัก รับรู้และเห็นคุณค่าของการทำงานเป็น ระบบ PDCA การ

กำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนการตดิตามตรวจสอบและปรับปรุงงาน เป็นระยะจะช่วย

ให้งานบรรลุผลและผลที่เกิดกับผูเ้รียนก็จะเป็นที่พึงพอใจกับผูป้กครอง ชุมชน เป็นการ

ดำเนนิงานที่ทุกคนต้องมีจติสำนกึและความรับผิดชอบร่วมกัน การพัฒนา ระบบการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายในมจีุดเน้นอยู่ที่กระบวนการดำเนินงานตามแผน โดยอาศัย

รูปแบบระบบ (Input-Process-Output) ดังนี้ ด้านปัจจัย ดา้นกระบวนการ และด้านผลผลิต 

ด้านปัจจัย ประกอบด้วย ด้านโครงสร้าง ด้านผูบ้ริหาร ด้านแนวการจัดการศกึษา ด้าน

กระบวนการ ประกอบด้วย ด้านบุคลากร/ครู ด้านบริบทสถานศกึษา ด้านการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และด้านผลผลติ/ผลลัพธ์ 

ประกอบด้วย ด้านคุณภาพผูเ้รียน ด้านคุณภาพสถานศึกษา ด้านความพึงพอใจ 

    ดำรงเกียรติ วันทา (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ปัจจัยที่

ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า  

1) สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ตาม

ความคิดเห็นของข้าราชการครูโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ความสัมพันธ์

เกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรียนขนาดเล็ก มีความ 

สัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ตัวแปรพยากรณ์ที่ดขีองการ

ดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาทั้งหมดมี 4 ตัว เรยีงลำดับ ความสำคัญดังนี้ 

ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหารสถานศกึษา การเรียนรู้การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา       

การมสี่วนร่วมของครูในโรงเรียน และเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

    สุภัค พวงขจร (2561, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง การพัฒนา

รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีการบริหารแบบมุ่ง

ผลสมัฤทธิ์ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

ด้วยวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เหมาะสมประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่       
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1. การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ 2. การกำหนดรายละเอียดของตัวชีว้ัดผลดำเนินงาน 

3. การจัดการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 4. การจัดการความเสี่ยง 5. การวัดและการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 6. การใชข้้อมูลที่มีประสทิธิภาพ 7. การรักษาปรับปรุงและ

พัฒนาคุณภาพ การศกึษาอย่างต่อเนื่อง 8. การให้รางวัลตอบแทน ผลการประเมินรูปแบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาขั้นพ ื้นฐานด้วยวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

พบว่า โครงสร้างขององค์ประกอบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา

องค์ประกอบย่อย ดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความชัดเจน ความง่ายต่อการ

นำไปใช้ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และผลการประเมินสถานศกึษาตามรูปแบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์พบว่า 

กลุ่มสถานศกึษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) และกลุ่มสถานศกึษาที่มีผลการประเมิน

ภายนอกไม่รับรองการประเมิน มีคุณภาพในการดำเนินงานตามโครงสร้างรูปแบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์               

ผลการประเมินตามผลสะท้อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน และกระบวนการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

    ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์ (2560, หน้า 163 - 174) ได้ทำการวิจัยเรื่อง กล

ยุทธ์การบริหารระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี 

เขต 1 ในด้านต่าง ๆ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก กลยุทธ์การบริหารระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของโรงเรยีน ซึง่เป็นกลยุทธ์ระดับองค์กรมี 8 กลยุทธ์ เพื่อใหก้าร

บริหารระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลจากการประเมินกลยุทธ์

การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที

การศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 1 พบว่าผูป้ระเมินมคีวามเห็นว่าในภาพรวมของ

กลยุทธ์การบริหารระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 1 มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความ

เหมาะสม และความถูกต้องอยู่ในระดับมาก 

    รสา สำเภาเงิน (2562, บทคัดย่อ) ที่ได้ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

คุณลักษณะผูน้ำของผูบ้ริหารกับการดำเนินการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 



85 

ของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบว่า 1) คุณลักษณะผูน้ำ 

ของผู้บริหารสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

ขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก 3) คุณลักษณะผู้นำของผูบ้ริหารสถานศกึษา ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านทางกาย 

ด้านภูมิหลังสังคม ด้านทางสติปัญญา ด้านทางบุคลิกภาพ ด้านเกี่ยวกับงาน และด้าน  

ทางสังคม โดยภาพรวมมคีวามสัมพันธ์ทางบวกกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

    ปิยพร บุญใบ (2563, บทคดัย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า         

1) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก  

2) ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก 3) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา ตามความคิดเห็นของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา ครูผูร้ับผดิชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา และ

ครูผูส้อน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งและขนาดของโรงเรียน โดยรวม 

แตกต่างกัน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนจำแนกตามประสบการณ์                  

ในตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกัน แตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05            

4) ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศกึษา ครูผู้รับผดิชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา และครูผูส้อน 

จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่งและประสบการณ์ในตำแหน่ง โดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ส่วนจำแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมแตกต่าง

กันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 5) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศกึษา 

และประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มคีวามสัมพันธ์ทางบวก           

อยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหาร

สถานศกึษา มีจำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศกึษาได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ ด้านการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล  
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และด้านการกำหนดภารกิจของโรงเรียน โดยมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 89.10  

    เฉลิมพร กุมภา (2563, หน้า 248) ได้ทำการวิจัยเรื่องรูปแบบการ

บริหารงานการประกันคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า 

ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบของการบริหารงานการประกันคุณภาพการศกึษาของ

โรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย สมรรถนะผูบ้ริหาร เครอืข่ายความร่วมมือ ทรัพยากร

ทางการศึกษา เทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมทางการศกึษา ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทาง

วิชาชีพ กระบวนการประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก 2. รูปแบบการ

บริหารงานการประกันคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย 3 ส่วน 

ได้แก่ ส่วนที่ 1 ส่วนนำ ประกอบด้วยแนวคิดพืน้ฐานและวัตถุประสงค์ของรูปแบบ ส่วนที่ 2 

เนือ้หา ประกอบด้วย 1) ปัจจัยนำเข้า ได้แก่ สมรรถนะผู้บริหาร ทรัพยากรทางการศึกษา 

นวัตกรรมทางการศกึษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2) กระบวนการ ได้แก่ เครอืข่ายความ

ร่วมมอืชุมชน แห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ กระบวนการประกันคุณภาพภายใน การประกัน

คุณภาพภายนอก 3) ผลผลิต ได้แก่ สถานศกึษาได้รับการรับรองมาตรฐานการศกึษาระดับ

ปฐมวัย และมาตรฐานการศกึษาระดับขั้นพื้นฐาน 4) ข้อมูลย้อนกลับ ได้แก่ การนำผลการ

ประเมินมาตรฐานการศกึษาระดับปฐมวัยและการศกึษาระดับขั้นพื้นฐานเพื่อปรับปรุง  

ส่วนที่ 3 เงื่อนไขความสำเร็จโดยรูปแบบมีความเหมาะสม และคู่มือรูปแบบ                            

มีความเหมาะสมในระดับมาก 3. ผลการประเมินรูปแบบในภาพรวมด้านความถูกต้อง              

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก และด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับ

มากที่สุด 

    บุญธรรม อ้วนกันยา (2563, บทคัดย่อ) ได้ทำการวจิัยเรื่อง กลยุทธ์

การบริหารงานการประกันคุณภาพภายในที่มีประสทิธิผล ของโรงเรียนประถมศกึษา  

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 

พบว่า  

     1) สภาพปัญหาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในที่สำคัญมี 5 

ด้าน คอื ด้านผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ด้านบุคลากรขาดการมี

ส่วนร่วมในระบบการประกันคุณภาพ ดา้นไม่นำผลจากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและ

พัฒนา ด้านปัญหาเกี่ยวกับครูและด้านปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ  

     2) กลยุทธ์การบริหารงานการประกันคุณภาพภายในที่มี

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษา
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ขั้นพืน้ฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากร กลยุทธ์ที่ 2 การนำผลการประเมินงานการ

ประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาครูและ

บุคลากร กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ  

     3) กลยุทธ์การบริหารงานการประกันคุณภาพภายในที่มี

ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขั้นพื้นฐานใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พัฒนาขึน้มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

    ข้าวทิพย์ ทีสุกะ (2564, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำทาง

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัย

พบว่า 1) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนและผลสำเร็จในการดำเนินการ

ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และผลสำเร็จ       

ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จำแนกตามสถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

พบว่าโดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

โดยผู้บริหารมีความคิดเห็นมากกว่าครูผูส้อน 3) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหาร

โรงเรียนและผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน จำแนกตาม         

ขนาดของโรงเรียนและประสบการณ์ในตำแหน่งที่ต่างกัน พบว่า โดยรวมและรายด้าน                

ไม่แตกต่างกัน 4) ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับผลสำเร็จในการ 

ดำเนนิการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (r = 0.871) 5) ภาวะผู้นำทาง

วิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียน มีจำนวน 4 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ผลสำเร็จในการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ 

ด้านการนิเทศ กำกับ ตดิตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ดา้นการพัฒนา

นักเรียน ดา้นการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และด้านการสร้าง

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยมีอำนาจพยากรณ์ร้อยละ 77.50  

6) แนวทางพัฒนาภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรยีน ได้แก่ ด้านการ นิเทศ กำกับ 

ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรยีนการสอน คือ ผู้บริหารและครูผูส้อนควรวางแผน 
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ในการนเิทศร่วมกันและมีการสรุปผลการนเิทศ เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไปด้านการพัฒนา

ผูเ้รียน คอื ทุกฝ่ายวางแผนร่วมกันพัฒนาผูเ้รียน และมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ดา้น

การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารควรใหค้ำปรึกษาและ

ข้อเสนอแนะที่ชัดเจน เพื่อปรับปรุงการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง และด้านการสร้าง 

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ผู้บริหารควรส่งเสริมบรรยากาศทางการเรียนรูท้ี่ดี 

 2. งานวจิัยต่างประเทศ 

  สำหรับงานวิจัยในต่างประเทศ ผูว้ิจัยขอเสนองานวิจัยของนักการศกึษา

หลายท่าน ดังต่อไปนี้  

   Harper and John Raymond (1999 อ้างถึงใน กฤษฎา การีชุม, 2554, 

หนา้ 88 - 89) ได้ศกึษาประสิทธิผลของคณะทำงานของรัฐอิลลนิอยส์ในการประกัน

คุณภาพการศกึษาและการวางแผนพัฒนา ที่เป็นกรอบแนวคิดสำหรับการวางแผนการ

พัฒนาโรงเรยีนในโรงเรียนมัธยมต้นของรัฐ โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคณะทำงานที ่

สอนแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary instructional teams) และคณะทำงานวางแผน

พัฒนาโรงเรยีนทั้งระบบ (School-wide improvement planning teams) การวิจัยแบ่งเป็น  

3 ระยะผลการวิจัย พบวา 1) การประกันคุณภาพและการวางแผนพัฒนาเป็นแรงกระตุน 

รูปแบบหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและกระบวนการวางแผนของทั้งสองโรงเรียน   

2) ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นกุญแจสําคัญในการประสานการทำงานระหว่างคณะทำงานทั้ง

สอง และผูบ้ริหารเป็นผู้ริเริ่มจัดโครงสร้างและกระบวนการที่ส่งเสริมความร่วมมอืระหว่าง

กัน 3) ถึงแม้วาการประกันคุณภาพและการวางแผนพัฒนาจะกระตุ้นให้การดำเนินงาน 

ดา้น หลักสูตรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แตป่ระเด็นเหล่านีไ้ม่มีผลตอ่เทคโนโลยีการสอน

ของทั้งสองโรงเรียน 4) ผูร่้วมในการวิจัยครั้งนี้มคีวามเชื่อมั่นในกรอบแนวคิดในการพัฒนา

โรงเรียน 

   Jezieska (2009 อ้างถึงใน คำเตียง ก่ำเกลีย้ง, 2556, หนา้ 78) ได้ศกึษา

นโยบายการประกันคุณภาพในเขตพืน้ที่การศกึษาอุดมศกึษาในยุโรป: การเปรียบเทียบ

กรณีศกึษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบนโยบายการดำเนินการประกันคุณภาพตาม

มาตรฐานและแนวทางการประกันคุณภาพในระดับอุดมศกึษาของสองประเทศในยุโรป: 

สหราชอาณาจักรและโปแลนด์โดยใชวิจัยเชงิคุณภาพ ตามการออกแบบกรณีศกึษา

เปรียบเทียบวิเคราะห์แนวทางตามกรอบทฤษฎีของฟชเชอร์และนําเสนอผลการวิเคราะห์

โดยใชวิธีการผสมผสาน (CARMA) ผลการศกึษาพบวา นโยบายการประกันคุณภาพและ 
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กระบวนการดำเนินการของทั้งสองประเทศใช้วธิีการที่แตกต่างกัน โดยสหราชอาณาจักร 

ได้ริเริ่มการปฏิรูปนโยบายการประกันคุณภาพเมื่อเทียบกับโปแลนด์ได้มีความเคลื่อนไหว   

อย่างรวดเร็วตอ การปฏิรูปนโยบายการประกันคุณภาพในเขตพืน้ที่การศกึษาในยุโรป    

แตท่ั้งสองประเทศยังคงมคีวามจำเป็นในการดำเนินการให้มากขึ้น 

   Marcel (1990 อ้างถึงใน วุฒิพร ประทุมพงษ์, 2556, หน้า 90) ได้ทำการ

วิจัยเรื่องอำนาจของครูใหญ่กับประสิทธิผลของโรงเรียน เครื่องมอืที่ใชคือแบบสอบถาม

พฤติกรรมของผูบ้ริหารแบบประเมินโรงเรียน ประกอบด้วยการประเมินการบรรลุเป้าหมาย 

ภาวะผูน้ํา บรรยากาศการติดตอสื่อสารของครู การสื่อสารของผู้บริหารและการสื่อสาร

ของผู้ปฏิบัติงานของครูกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ครูใหญ่ 34 คน ผู้ช่วยครูใหญ่ 113 คน                   

และครู 375 คน วเิคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสหสัมพันธ์การวิเคราะหต์ัวประกอบ พบวา 

พฤติกรรมการ ใช้อำนาจเป็นองคป์ระกอบสําคัญของภาวะผู้นำและมีผลกระทบต่อการ

ดําเนนิงานของโรงเรียนและต่ออาจารย 

   Smith (1991 อ้างถึงใน วุฒิพร ประทุมพงษ์, 2556, หน้า 90) ได้ทำการศกึษา 

เรื่องคุณลักษณะของระบบโรงเรียนที่มปีระสิทธิภาพในมลรัฐจอรเจยีร์  ผลการศกึษาพบวา      

ปัจจัยที่มสีวนสําคัญตอประสิทธิภาพของโรงเรียนคือการวัดผล และประเมินผลอย่าง

สม่ำเสมอ การจัดบรรยากาศทางวิชาการและการมีผู้นําที่เข้มแขง็ในขณะเดียวกัน ก็พบวา

การตัง้ความหวังไว้สูง ๆ และความร่วมมอืช่วยเหลอืกันมีความสัมพันธ์ทางลบกับ

ประสิทธิภาพของโรงเรียน 

   Cammeron (1996, pp. 225 - 227 อ้างถึงใน ปิยพร บุญใบ, 2563, 

หนา้ 99) ได้ศกึษาเรื่อง บทบาทของครูในการสร้างระบบการประกันคุณภาพ ผลการวิจัย

สรุปได้ว่า ส่วนหนึ่งของขั้นตอนสำคัญของคุณภาพการสอนในศตวรรษที่ 21 สมาคม

การศกึษาแห่งชาติรับรองว่า ความพยายามในแนวทางถือปฏิบัติในอนาคต อยู่ไม่ไกลความ

คาดหวังการเข้มงวดสำหรับความพร้อมของครูอย่างเดียวไม่เพียงพอ ในอนาคตการประกัน

คุณภาพจะเป็นระบบใหม่ที่สนับสนุนใหค้รูมีความพร้อม ความสมบูรณ์ยั่งยืนตลอดอาชีพ

ครู ผูศ้กึษาเสนอแนะหลักการไว้ 3 ประการ คอื การปฏิรูปและการฝึกอบรมคณะทำงาน 

การให้ความช่วยเหลือ และแผนงานตรวจสอบทบทวนของเมอืงซีแอตเทิล (ครูจะต้อง

รับผิดชอบในคุณภาพงานมากขึ้น มีกฎหมายใหป้ฏิบัติตามและเลือกโครงสร้างแบบแรงงาน

สัมพันธ์) 
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  จากการที่ผูว้ิจัยได้ศกึษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้สังเคราะห์

ออกมาเป็นกรอบของการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยคัดสรร มีทั้งหมด 5 ด้าน ประกอบด้วย               

1) ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร 2) การตดิต่อสื่อสารภายใน 3) การจัดโครงสร้างการบริหาร         

4) การส่งเสริมการเรยีนรู้ และ 5) ทรัพยากรการเรียนรู้ ซึ่งปัจจัยคัดสรรทั้งหมด เป็นปัจจัย       

ที่มคีวามสำคัญและอาจส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ดังนัน้

ผูว้ิจัยจงึนำปัจจัย เหล่านีไ้ปเป็นปัจจัยคัดสรรในการวิจัยต่อไปและผูว้ิจัยได้กำหนดกรอบ

เกี่ยวกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 

ด้านที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และด้านที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน          

การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  

  ดังนัน้ ผูว้ิจัยจะทำการศกึษาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 เพื่อเป็นแนวทางในการนำปัจจัยคัดสรรมาใช้ในการ

บริหารงานโรงเรียนเพื่อให้การประกันคุณภาพภายในเกิดประสิทธิผล อันจะนำไปสู่การ

พัฒนาโรงเรยีนใหม้ีคุณภาพ ตามมาตรฐานของสถานศึกษาต่อไป 

  
 



 

บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวจิัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ใชร้ะเบียบวิธีวิจัยเชงิปริมาณประเภทการศกึษาความสัมพันธ์ 

เชงิพหุ (Multi - Correlation Study) เป็นหลัก เพื่อค้นหาตัวแปรที่ส่งผลต่อประสิทธิผล     

การประกันคุณภาพภายในโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเล็ก และใช้วธิีการศกึษาเชิงคุณภาพ

เป็นส่วนเสริมเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกอธิบายแนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียน จึงแบ่งวิธีดำเนนิการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 

การศกึษาความสัมพันธ์เชิงพหุ และขั้นตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายใน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การศกึษาความสัมพันธ์เชงิพหุ (Multi-Correlation Study)       

มีวธิีดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ 

 1.  การกำหนดประชากรการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง 

2. การสรา้งและพัฒนาเครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลความหมายข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดี 

   1. แหล่งขอ้มูล 

   2. เครื่องมอืและวธิีการจัดเก็บข้อมูล 

   3. การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล 
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ขั้นตอนที่ 1 การศกึษาความสัมพันธ์เชิงพหุ (Multi - Correlation Study)  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย (Research Population) 

 ประชากรการวิจัย (Research Population) ได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปีการศึกษา 

2564 จำนวนทั้งสิน้ 82 โรงเรียน มีแหล่งขอ้มูลที่เป็นบุคลากรทั้งสิน้ 462 คน จำแนกเป็น

ผูบ้ริหารโรงเรียนจำนวน 82 คน และครูผูส้อนจำนวน 380  คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling Unit) 

 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling Unit) ได้แก่ โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเล็ก

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 ปีการศกึษา 2564 

จำนวนทั้งสิ้น 68 โรงเรียน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใชต้ารางของ Krejcie 

and Morgan (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หน้า 43) เลือกแหล่งขอ้มูลในหน่วยตัวอย่าง        

โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ันอย่างเป็นสัดส่วน ตามพื้นที่อำเภอที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน 

1.3 เลือกผูใ้ห้ข้อมูลในโรงเรียน 2 คน ที่เป็นหน่วยตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหาร

โรงเรียน และครูที่รับผดิชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศกึษา รวมผูใ้ห้ข้อมูลทั้งสิน้ 

136 คน 

ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 68 คน ครูผู้รับผิดชอบงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศกึษา จำนวน 68 คน รวมผูใ้ห้ข้อมูลทั้งสิน้ 136 คน  ดังแสดงใน

ตารางแสดงจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

 

ตาราง 2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และแหล่งข้อมูล จำแนกตามที่ตัง้โรงเรียน 

ที่ตัง้โรงเรียน 
ประชากร 

(โรงเรียน) 

กลุ่มตัวอย่าง 

(โรงเรียน) 

แหล่งข้อมูล (คน) 

ผูบ้ริหาร ครูประกันฯ รวม 

อ.วานรนวิาส 39 32 32 32 64 

อ.บ้านม่วง 22 18 18 18 36 

อ.อากาศอำนวย 17 14 14 14 28 

อ.คำตากล้า 4 4 4 4 8 

รวม 82 68 68 68 136 
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ตาราง 3  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนที่ตัง้อยู่ในเขตอำเภอวานรนวิาส จำนวน 32 

โรงเรียน 

 

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเร
ียน

 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเร
ียน

 

คร
ูปร

ะก
ันฯ

 

รว
ม 

1. บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว  1 6  7  1 1 2 

2. บ้านโคกถาวร  1 5  6  1 1 2 

3. บ้านคอนศรบีะสะแบง  1 5  6  1 1 2 

4. บ้านนาโพธิ์  1 4  5  1 1 2 

5. บ้านคำเจริญ  1 5  6  1 1 2 

6. บ้านคูสะคาม  1 3  4  1 1 2 

7. บ้านโคกแสง  1 10  11  1 1 2 

8. บ้านขุนภูมิ  1 5  6  1 1 2 

9. บ้านโนนแพง  1 3  4  1 1 2 

10. บ้านโคกกลาง  1 5  6  1 1 2 

11. บ้านโคกสว่าง  1 3  4  1 1 2 

12. บ้านหนองตากวย  1 9  10  1 1 2 

13. บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม  1 5  6  1 1 2 

14. บ้านหนองแสงคำ  1 6 7 1 1 2 

15. บ้านดอนยานาง  1 4 5 1 1 2 

16. บ้านหว้ยโทงดอนสวรรค์  1 5 6 1 1 2 

17. บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง  1 3 4 1 1 2 

18. บ้านนาง่ามเล้า  1 3 4 1 1 2 

19. บ้านดอนแดง  1 6 7 1 1 2 

20. บ้านโคกสะอาด  1 4 5 1 1 2 

21. บ้านหว้ยแสง  1 5 6 1 1 2 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

 

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเร
ียน

 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเร
ียน

 

คร
ูปร

ะก
ันฯ

 

รว
ม 

22. บ้านโพนสวาง  1 8 9 1 1 2 

23. บ้านโนนเจริญศลิป์  1 5 6 1 1 2 

24. บ้านนาบัว  1 6 7 1 1 2 

25. บ้านโคกก่องหนองแวง  1 4 5 1 1 2 

26. บ้านบะป่าคา  1 3 4 1 1 2 

27. บ้านน้ำบุ้น  1 5 6 1 1 2 

28. บ้านเชยีงเพ็ง  1 3 4 1 1 2 

29. บ้านโนนชนะสังคม  1 4 5 1 1 2 

30. บ้านนาคอย  1 4 5 1 1 2 

31. บ้านกุดเรอื  1 9 10 1 1 2 

32. บ้านวังโพน 1 5 6 1 1 2 

รวม 32 152 184 32 32 64 
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ตาราง 4  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนที่ตัง้อยู่ในเขตอำเภอบ้านม่วง จำนวน 18 

โรงเรียน 

 

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเร
ียน

 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเร
ียน

 

คร
ูปร

ะก
ันฯ

 

รว
ม 

1. นาข่าวิทยา  1 4  5  1 1 2 

2. บ้านซ่อมดู่  1 3  4  1 1 2 

3. บ้านด่านสมบูรณ์  1 9  10  1 1 2 

4. บ้านคำยาง  1 4  5  1 1 2 

5. บ้านดงเหนอื  1 3  4  1 1 2 

6. บ้านดอนแดงคำอ้อ  1 4  5  1 1 2 

7. บ้านท่าช้างเจรญิไพศาล  1 5  6  1 1 2 

8. คำปลาฝานาทวี  1 5  6  1 1 2 

9. บ้านน้ำจัน้  1 3  4  1 1 2 

10. บ้านโนนไทย  1 5  6  1 1 2 

11. บ้านสามแยกพิทักษ์  1 8  9  1 1 2 

12. บ้านคำภูทอง  1 6  7  1 1 2 

13. สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวย  1 7  8  1 1 2 

14. บ้านลึมบอง  1 4  5  1 1 2 

15. บ้านสรศร ี 1 4  5  1 1 2 

16. บ้านจาร  1 5  6  1 1 2 

17. ประชานาดอกไม้  1 4  5  1 1 2 

18. นาจานกล้วยน้อย  1 5  7  1 1 2 

รวม 18 88 106 18 18 36 
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ตาราง 5  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนที่ตัง้อยู่ในเขตอำเภออากาศอำนวย จำนวน 14 

โรงเรียน 

 

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเร
ียน

 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเร
ียน

 

คร
ูปร

ะก
ันฯ

 

รว
ม 

1. บ้านดอนแดง  1 10  11  1 1 2 

2. บ้านนาหวาย  1 3  4  1 1 2 

3. บ้านโพนก่อ  1 4  5  1 1 2 

4. บ้านวังม่วง  1 5  6  1 1 2 

5. บ้านเม่นน้อย  1 2  3  1 1 2 

6. โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลา  1 3  4  1 1 2 

7. บ้านดงมะกุ้ม  1 2  3  1 1 2 

8. บ้านกุดจอกน้อย  1 3  4  1 1 2 

9. บ้านโคกไม้ลม้  1 5  6  1 1 2 

10. บ้านวาน้อย  1 4  5  1 1 2 

11. บ้านหนองสามขา  1 4  5  1 1 2 

12. บ้านหนองผอื  1 4  5  1 1 2 

13. บ้านดอนทอย  1 6  7  1 1 2 

14. บ้านนายอ  1 4  5  1 1 2 

รวม 14 59 73 14 14 28 
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ตาราง 6  ประชากร กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนที่ตัง้อยู่ในเขตอำเภอคำตากล้า จำนวน 4 

โรงเรียน 

 

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเร
ียน

 

คร
ูผูส้

อน
 

รว
ม 

ผูบ้
ริห

าร
โร

งเร
ียน

 

คร
ูปร

ะก
ันฯ

 

รว
ม 

1. บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจรญิ 1 4  5  1 1 2 

2. บ้านแสนสุขสามัคคี 1 5  6  1 1 2 

3. บ้านดอนคำ 1 4  5  1 1 2 

4. บ้านนาถ่อน 1 3  4  1 1 2 

รวม 4 16 20 4 4 8 

2. การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 ลักษณะของเครื่องมอื 

ในการวิจัยครั้งนีใ้ช้แบบสอบถามเพื่อใช้วัดการรับรู้หรือความรู้สกึที่เป็น

จรงิเกี่ยวกับปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน เกิดขึ้นใน

ระดับใด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ขอ้มูลสถานภาพผู้ตอบ มีรายละเอียดดังนี้ 

     1. เพศ 

      1.1 ชาย 

      1.2 หญิง 

     2. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง 

      2.1 ผู้บริหารโรงเรยีน 

      2.2 ครูผู้รับผดิชอบงานประกันคุณภาพการศกึษา 

      2.3 ครูผู้สอน 

 



98 

    ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ระดับการดำเนินงานของปัจจัย         

คัดสรร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งผูว้ิจัยกำหนดให้

ผูต้อบแบบสอบถามระบุสภาพการดำเนินงานจำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ภาวะผูน้ำของ

ผูบ้ริหาร 2) การตดิต่อสื่อสารภายใน 3) การจัดโครงสร้างการบริหาร 4) การส่งเสริม       

การเรียนรู ้และ 5) ทรัพยากรการเรียนรู ้ผูว้ิจัยกำหนดคะแนนในการตอบแบบสอบถาม

ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

     5 หมายถึง มกีารดำเนินงานตามการรับรู้ อยู่ในระดับ “มากที่สุด”  

     4 หมายถึง มีการดำเนินงานตามการรับรู้ อยู่ในระดับ “มาก”  

     3 หมายถึง มีการดำเนินงานตามการรับรู้ อยู่ในระดับ “ปานกลาง”  

     2 หมายถึง มีการดำเนินงานตามการรับรู้ อยู่ในระดับ “น้อย”  

     1 หมายถึง มีการดำเนินงานตามการรับรู้ อยู่ในระดับ “น้อยที่สุด” 

    ตอนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน

ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วย 3 ตัวแปรย่อย ดังนี้ 

     1. คุณภาพของผูเ้รียน 

         2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 

        3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

    ผูว้ิจัยกำหนดคะแนนในการตอบแบบสอบถามออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

     5 หมายถึง มปีระสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ 

“มากที่สุด”  

     4 หมายถึง มีประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ  

“มาก”  

     3 หมายถึง มปีระสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ  

“ปานกลาง” 

     2 หมายถึง มีประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ  

“น้อย”  

     1 หมายถึง มปีระสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ  

“น้อยที่สุด” 
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2.2 การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการ

ตามขั้นตอน ดังนี้ 

 2.2.1 ศึกษาเอกสาร ตำรา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยคัด

สรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

 2.2.2 ศึกษาวิธีการสรา้งแบบสอบถามด้วยตนเองโดยอาศัยข้อมูล

จากการศกึษาตามข้อ 2.2.1 ซึ่งมเีนือ้หาครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะของปัจจัยคัดสรรที่

ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน แล้วกำหนดข้อความ (item) คำถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ตามแบบของ Likert (1967, pp.16 - 24) 

 2.2.3 นำร่างแบบสอบถามที่สรา้งขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและใหค้ำแนะนำในการปรับปรุงใหส้อดคล้องกับจุดมุ่งหมาย 

ของการวจิัย 

 2.2.4 ปรับปรุงแก้ไขร่างแบบสอบถามตามคำแนะนำของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 2.2.5 นำร่างแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ

ตรวจสอบความถูกต้องทั้งความเที่ยงตรงด้านเนือ้หา (Content Validity) ของแบบสอบถาม 

โดยนำแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จำนวน 5 ท่าน และหาดัชนี                   

ความสอดคล้อง (Index of item congruence: IOC) ของแบบสอบถาม ซึ่งผูเ้ช่ียวชาญมี

รายชื่อดังนี้ 

 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต                   

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 2) ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ อาจารย์ประจำ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 3) นางนิติพร ศรีโนนยาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศกึษา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 3 
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 4) ดร.วสุกฤต สุวรรณเทน ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ง อำเภอ

วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 5) ดร.สิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านไฮ

หย่อง(ภูเงินประชานุกูล) อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

 2.2.6 นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญมา

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วให้คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ      

อีกครั้ง 

 2.2.7 เสนอขอหนังสอืรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อ

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หนังสือรับรอง เลขที่ 159/2564 

 2.2.8 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใช้ (Try out)  

กับผูบ้ริหารและครูผูส้อนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 จำนวน 40 คน จาก 20 โรงเรียน ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  จำแนกเป็นผูบ้ริหาร จำนวน 20 คน และครูผูร้ับผิดชอบงาน

ประกันคุณภาพภายใน จำนวน 20 คน 

 2.2.9 นำแบบสอบถามที่ทดลองใชม้าคำนวณหาค่าอำนาจจำแนก

รายข้อโดยการหาค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total 

Correlation) ตามวิธีการของเพียร์สัน โดยตัดข้อที่มคี่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา           

(α – Coefficient) ต่ำกว่า 0.23 ออกไป แล้วนำคำถามที่ใช้ได้ มาหาค่าความเชื่อม่ัน 

(Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้สัมประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach’s α – Coefficient) (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 117) ผลการทดลองใช้

เครื่องมือได้ค่าคุณภาพเครื่องมอื ดังนี้ 

  2.2.9.1 แบบสอบถามปัจจัยคัดสรร มอีำนาจจำแนกรายข้อ            

อยู่ระหว่าง .418 - .812 มคี่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .958  

   1) แบบสอบถามปัจจัยคัดสรร ด้านภาวะผูน้ำของผู้บริหาร      

มีอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง . 603 - .734 มคี่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .881 

   2) แบบสอบถามปัจจัยคัดสรร ด้านการตดิต่อสื่อสารภายใน  

มีอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง . 648 - .812 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .912 
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  3) แบบสอบถามปัจจัยคัดสรร ด้านการจัดโครงสร้างการบริหาร 

มีอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง . 668 - .812 มคี่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .889 

  4) แบบสอบถามปัจจัยคัดสรร ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้           

มีอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง . 672 - .741 มคี่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .876 

  5) แบบสอบถามปัจจัยคัดสรร ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ มีอำนาจ

จำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง . 418 - .717 มคี่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .787 

 2.2.9.2 แบบสอบถามประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน                 

มีอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง . 441 - .774 มคี่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .993 

  1) แบบสอบถามประสทิธิผลการประกันคุณภาพภายใน               

ด้านคุณภาพผูเ้รียน มอีำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .509 - .774 มีค่าความเชื่อมั่น      

ทั้งฉบับเท่ากับ .910 

  2) แบบสอบถามประสทิธิผลการประกันคุณภาพภายใน ด้าน

กระบวนการบริหารและการจัดการมีอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .488 - .645            

มคี่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .867 

  3) แบบสอบถามประสทิธิผลการประกันคุณภาพภายใน ด้าน

กระบวน การจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ มีอำนาจจำแนกรายข้ออยู่

ระหว่าง .441 - .690 มคี่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .842 

 2.2.10 นำผลการวิเคราะห์อำนาจจำแนกรายข้อและค่าความเชื่อม่ัน

เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 2.2.11 จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนำไปใช้ในการเก็บ 

รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วจิัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากผูบ้ริหารโรงเรียน ครูผูร้ับผดิชอบงานประกันคุณภาพการศกึษา และครูผูส้อน

ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 136 คน และได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ผู้วจิัยเสนอคำรอ้งต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ให้ออกหนังสอืขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร

โรงเรียนครูผูร้ับผดิชอบงานประกันคุณภาพการศกึษา และครูผูส้อนของโรงเรียนที่เป็น 
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กลุ่มตัวอย่าง 

3.2 ผู้วจิัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผูบ้ริหารโรงเรียน  

และครูผูส้อนของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยชีแ้จงวัตถุประสงค์ในการวิจัยใหท้ราบ 

และขอรับแบบสอบถามคืนหลังจากตอบแบบสอบเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

4. การวเิคราะห์และการแปลความหมายข้อมูล  

ผูว้ิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

4.1 นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง 

และความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 

4.2 นำแบบสอบถามที่คัดเลือกไว้มาตรวจสอบคะแนนเป็นรายข้อตาม

เกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

4.3 นำคะแนนที่ได้จากข้อที่ 4.2 มาวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

   4.4 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

    4.4.1 สถิตพิืน้ฐาน ได้แก่ 

 4.4.1.1 ร้อยละ (Percentage) 

 4.4.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) 

 4.4.1.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 4.4.2 สถิตทิี่ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมอื 

     4.4.2.1 ค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถาม โดยใช้วธิีหาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item total 

Correlation) ของเพียร์สัน (Pearson) 

 4.4.2.2 ค่าเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (α – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s α – Coefficient)                 

(บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 117) 

 4.4.3 สถิตทิี่ใชท้ดสอบสมมติฐาน 

 4.4.3.1 ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพ

ภายใน ของโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 ในอยู่ระดับมาก สถิตทิี่ใช ้คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และการวิเคราะห์ค่า t (t - test) ชนิด One samples 
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 4.4.3.2 การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 อยู่ในระดับมาก สถิตทิี่ใช้ คอื ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์ค่า t (t-test) ชนิด                   

One samples เกณฑ์การแปลความหมาย ผูว้ิจัยได้กำหนดเกณฑ์การแปลความหมาย

เกี่ยวกับระดับการวัดแบบมาตราประมาณค่า ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 121) 

  ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มกีารดำเนินการ / ประสิทธิผล

การประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ มากที่สุด 

  ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีการดำเนินการ / ประสิทธิผล

การประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ มาก 

  ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มกีารดำเนินการ / ประสิทธิผล

การประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ ปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีการดำเนินการ / ประสิทธิผล

การประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ นอ้ย 

 4.4.3.3 การทดสอบสมมติฐานที่ 3 ปัจจัยคัดสรรที่เลือกมาศกึษา    

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถม 

ศกึษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 สถิตทิี่ใช ้

คือ การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficients) โดยทดสอบด้วยค่า t (t = 
𝑟

√1−𝑟2

𝑛−2

) และมีเกณฑ์ในการแปล

ความหมาย ดังนี้ (ชูศร ีวงศ์รัตนะ, 2550, หน้า 314)  

  ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ 0.90 ขึน้ไป หมายถึง                         

มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.70-0.89 หมายถึง                         

มีความสัมพันธ์ระดับสูง 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.30-0.69 หมายถึง                           

มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 

  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.00-0.30 หมายถึง                         

มีความสัมพันธ์ระดับต่ำ 
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  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ำกว่า 0.00 หมายถึง ไม่มี

ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง 

 4.4.3.4 การทดสอบสมมตฐิานที่ 4 ปัจจัยคัดสรรอย่างน้อย 1 ตัว 

สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษา 

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 3 สถิตทิี่ใช ้คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขัน้ตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) 

 

ขั้นตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรท่ีเป็นตัวพยากรณ์ที่ดี 

 ผูว้ิจัยได้ดำเนินการหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดี

ของประสทิธิผลการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้  

  1. แหล่งขอ้มูล 

   ผูว้ิจัยเลือกตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพ

ภายใน และนำตัวแปรนั้นมาสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญจำนวน 10 คน แล้วสรุปเป็นแนวทาง       

การพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน โดยผู้เช่ียวชาญมี

รายชื่อดังต่อไปนี้ 

    1.1 นักวิชาการในสถาบันอุดมศกึษา ที่สำเร็จการศกึษาระดับปริญญา

เอก และมีประสบการณ์ด้านการสอนในสาขาวิชาการบริหารการศกึษาไม่น้อยกว่า 10 ปี 

จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 

   1) รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 

ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต                   

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

     2) รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำหลักสูตร

ครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

   3) ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ อาจารย์ประจำ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต                   

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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  1.2 ศกึษานิเทศก์ ที่มวีิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการพิเศษ และวุฒิ

การศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท จำนวน 2 ท่าน คือ 

   1) นางนติิพร ศรีโนนยาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศกึษา สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 3 

   2) นางยุวดี ชุมปัญญา ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

  1.3 ผูอ้ำนวยการโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการบริหารการศกึษา 

ไม่น้อยกว่า 10 ปี วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท และมีวทิยฐานะไม่ต่ำกว่า

ชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ท่าน คอื 

   1) ดร.วสุกฤต สุวรรณเทน ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ง อำเภอ

วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

   2) ดร.สิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนบ้านไฮหย่อง

(ภูเงนิประชานุกูล) อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 

   3) นายไพบูลย์ กุลอัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อ อำเภอวานร

นิวาส จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

  1.4 ครูผู้สอนที่มปีระสบการณ์ด้านการสอนไม่นอ้ยกว่า 10 ปี วุฒิ

การศกึษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท และมีวทิยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญพิเศษ จำนวน 2 

ท่าน คอื 

   1) นางอัมพิกา แก้วไพฑูรย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโพนแพง 

อำเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 3 

   2) นางอมรรัตน์ วัฒนาเนตร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาจาร 

อำเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 3 
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  2. เครื่องมอืและการจัดเก็บข้อมูล 

   ผูว้ิจัยสร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์เชิงลึกขึ้นมาใช้ และตรวจสอบ

คุณภาพด้านความตรง (Validity) โดยผ่านความเห็นชอบของกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ และนำไปทดลองสัมภาษณ์ภาคสนามเพื่อปรับปรุงแก้ไข และการวางแผนการ

สัมภาษณ์ที่เหมาะสม 

  3. การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล 

   ผูว้ิจัยจะใช้การนัดหมายผู้เช่ียวชาญ และดำเนินการสัมภาษณ์โดยใช้แบบ

สัมภาษณ์ด้วยตนเอง และมีการบันทึกการสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ขอ้มูลเนือ้หาที่ได้จาก

การถอดบันทึกการสัมภาษณ์ ใช้วธิีวิเคราะห์เนื้อหาเป็นรายตัวแปร แล้วสรุปความเห็นร่วม

ของผู้เช่ียวชาญเพื่อให้ได้ข้อสรุปแนวทางการพัฒนา 



 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทนี ้ได้ยึดตามความมุ่งหมายของการ

วิจัย โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผลการ

ดำเนนิงานของปัจจัยคัดสรร ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพ

ภายใน ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายใน ตอนที่ 4 ผลการค้นหาปัจจัยคัดสรรที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดขีองของ

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน และสมการณ์พยากรณ์ และตอนที่ 5 แนวทาง        

ในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา ดังรายละเอียดการเสนอ ดังต่อไปนี้ 

และเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยได้กำหนด

สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ดังนี้ 

n แทน จำนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

X̅ แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 

S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

% แทน ร้อยละ (Percentage) 

F แทน ค่าที่ใช้ในการพิจารณาการแจกแจงแบบเอฟ (F – 

distribution) 

* แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** แทน มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

X แทน ปัจจัยคัดสรร 

X1 แทน ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร 

X2 แทน การตดิต่อสื่อสารภายใน 

X3 แทน การจัดโครงสร้างการบริหาร 

X4 แทน การส่งเสริมการเรียนรู้ 

X5 แทน ทรัพยากรการเรียนรู้ 
Y แทน ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

Y1 แทน คุณภาพผูเ้รียน 
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Y2 แทน กระบวนการบริหารและการจัดการ 
Y3 แทน กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

SS แทน ผลรวมของคะแนนยกกำลังสอง 

MS แทน คะแนนเฉลี่ยยกกำลังสอง 

df แทน ช้ันแห่งความอิสระ 

rxy แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพยากรณ์และตัว

แปรเกณฑ ์

R แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ 

R2
   แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์หรอืประสิทธิภาพในอำนาจ

พยากรณ์ 

a แทน ค่าคงที่ของพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

B แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
β แทน สัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนน

มาตรฐาน 
S.E.b แทน ค่าความคลาดเคลื่อนคะแนนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ 

ตัวแปรพยากรณ์ 
S.E.est แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 

    

 ดังรายละเอียดการนำเสนอในแต่ละตอนดังต่อไปนี้ 
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ตอนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลผลการดำเนนิงานของปัจจัยคัดสรร 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ปรากฏผลดังตาราง 7 – 13 

 

ตาราง 7 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ และสถานภาพการดำรง 

             ตำแหน่ง  

(n = 136) 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   

   - ชาย 72 52.90 

   - หญิง 64 47.10 

2. สถานภาพการดำรงตำแหน่ง   

   - ผูบ้ริหารโรงเรียน 68 50.00 

   - ครูผูร้ับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศกึษา 68 50.00 

รวม 136 100.00 

จากตาราง 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นชาย    

(ร้อยละ 52.90) ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนและครูผูร้ับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

การศกึษา จำนวนเท่ากัน 

 

ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายของปัจจัย 

            คัดสรร โดยภาพรวมและรายด้าน  

(n = 136) 

ปัจจัยคัดสรร (X) 
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร (X1) 4.52 0.52 มากที่สุด 

2. การตดิต่อสื่อสารภายใน (X2) 4.54 0.44 มากที่สุด 

3. การจัดโครงสร้างการบริหาร (X3) 4.53 0.49 มากที่สุด 
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ตาราง 8 (ต่อ)  

(n = 136) 

ปัจจัยคัดสรร (X) 
ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

4. การส่งเสริมการเรียนรู้ (X4) 4.46 0.50 มาก 

5. ทรัพยากรการเรียนรู ้(X5) 4.27 0.55 มาก 

ภาพรวม 4.46 0.43 มาก 

จากตาราง 8 พบว่า ปัจจัยคัดสรรโดยภาพรวมโรงเรียนมกีารดำเนินงานอยู่ใน

ระดับมาก (X̅ = 4.46) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน และ      

อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน โดยด้านที่มากที่สุด คือ ด้านการตดิต่อสื่อสารภายใน (X̅ = 4.54) 

รองลงมาคือด้านการจัดโครงสรา้งการบริหาร (X̅ = 4.53) และด้านภาวะผูน้ำของผู้บริหาร 

(X̅ = 4.52) ส่วนด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านทรัพยากรการเรียนรู ้(X̅ = 4.27)  

ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายของปัจจัย 

            คัดสรร ดา้นภาวะผูน้ำของผู้บริหาร  

ปัจจัยคัดสรร 

ด้านภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร (X1) 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผูบ้ริหารมคีวามรู้ ความสามารถ มุ่งมั่น ตั้งใจในการ

ทำงานและมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกัน

คุณภาพภายใน 

4.49 0.56 มาก 

2. ผูบ้ริหารสามารถชักนำและจูงใจ สามารถโน้มน้าวให้

ผูร้่วมงานปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

4.40 0.62 มาก 

3. ผูบ้ริหารมวีิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ด ีตระหนักและเห็นความสำคัญของการ

ประกันคุณภาพภายใน 

4.46 0.60 มาก 

4. ผูบ้ริหารส่งเสริม สนับสนุน ทรัพยากรในการ

ปฏิบัติงาน 

4.60 0.56 มากที่สุด 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

(n = 136) 

ปัจจัยคัดสรร 

ด้านภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร (X1) 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

5. ผูบ้ริหารมกีารกำกับ ตดิตาม ประเมินผลการทำงาน

เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในบรรลุวัตถุประสงค์ 

4.51 0.60 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.52 0.52 มากที่สุด 

 

จากตาราง 9 พบว่า ปัจจัยคัดสรร ด้านภาวะผูน้ำของผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ 

และอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ ผูบ้ริหารส่งเสริม 

สนับสนุน ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน (X̅ = 4.60) ผูบ้ริหารมกีารกำกับ ตดิตาม 

ประเมินผล การทำงานเพื่อให้การประกันคุณภาพภายในบรรลุวัตถุประสงค์ (X̅ = 4.51) 

และผูบ้ริหารมีความรู ้ความสามารถ มุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงานและมีความรู้ ความเข้าใจ

เรื่องการประกันคุณภาพภายใน (X̅ = 4.49) ส่วนข้อที่น้อยที่สุด คอื ผูบ้ริหารสามารถชักนำ

และจูงใจ สามารถ โน้มน้าวให้ผูร้่วมงานปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย (X̅ = 4.40) 

 

ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายของปัจจัย 

             คัดสรร ด้านการติดต่อสื่อสารภายใน  

(n = 136) 

ปัจจัยคัดสรร 

ด้านการติดต่อสื่อสารภายใน (X2) 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. มีการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร นโยบาย กฎ ระเบียบหรอื

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในให้

บุคลากรทราบ 

4.50 0.53 มาก 

2. มีการสื่อสารหลายช่องทางเพื่อการรับรู้และเข้าใจที่

ตรงกันของบุคลากร 

4.49 0.53 มาก 

3. มีการใช้ภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย อธิบายและบอก

จุดประสงค์ของการสื่อสารนั้น ๆ 

4.51 0.57 มากที่สุด 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

(n = 136) 

ปัจจัยคัดสรร 

ด้านการติดต่อสื่อสารภายใน (X2) 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

4. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อใหก้ารดำเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในบรรลุวัตถุประสงค์ 

4.60 0.51 มากที่สุด 

5. การตดิต่อสื่อสารในโรงเรียนทำให้เกิดความเข้าใจอัน

ดี และเกิดความร่วมมอืประสานงานกันระหว่างผู้บริหาร

กับบุคลากร 

4.56 0.54 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.54 0.44 มากที่สุด 

 

จากตาราง 10 พบว่า ปัจจัยคัดสรร ด้านการติดต่อสื่อสารภายใน โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด            

3 ขอ้และอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คอื มีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในบรรลุวัตถุประสงค์  

(X̅ = 4.60) การติดต่อสื่อสารในโรงเรยีนทำให้เกิดความเข้าใจอันดี และเกิดความร่วมมอื

ประสานงานกันระหว่างผูบ้ริหารกับบุคลากร (X̅ = 4.56) และมีการใช้ภาษาที่ชัดเจน    

เข้าใจง่าย อธิบายและบอกจุดประสงค์ของการสื่อสารนั้น ๆ (X̅ = 4.51) ส่วนข้อที่น้อยที่สุด 

คือมีการสื่อสารหลายช่องทางเพื่อการรับรู้และเข้าใจที่ตรงกันของบุคลากร (X̅ = 4.49) 

 

ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายของปัจจัย 

            คัดสรร ดา้นการจัดโครงสรา้งการบริหาร  

(n = 136) 

ปัจจัยคัดสรร 

ด้านการจัดโครงสร้างการบริหาร (X3) 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. มีการจัดสายงานการบังคับบัญชาในโรงเรยีนที่ชัดเจน 

สอดคล้องกับความรูค้วามสามารถของบุคลากร 

4.54 0.64 มากที่สุด 

2. มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ที่เอือ้ต่อการประกัน

คุณภาพภายใน 

4.58 0.54 มากที่สุด 
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ตาราง 11 (ต่อ) 

(n = 136) 

ปัจจัยคัดสรร 

ด้านการจัดโครงสร้างการบริหาร (X3) 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

3. มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานให้มคีวามสะดวกและคล่องตัว 

4.45 0.64 มาก 

4. มีการจัดโครงสร้างที่มคีวามยืดหยุ่น มีการกระจาย

อำนาจในการตัดสินใจและความรับผดิชอบอย่างเป็น

ระบบ 

4.55 0.57 มากที่สุด 

5. มีการควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อให้

โรงเรียนบรรลุเป้าหมาย 

4.51 0.54 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.53 0.49 มากที่สุด 

 

จากตาราง 11 พบว่า ปัจจัยคัดสรร ด้านการจัดโครงสร้างการบริหาร โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก

ที่สุด 4 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ มีการ

กำหนดบทบาทหน้าที่เอื้อต่อการประกันคุณภาพภายใน (X̅ = 4.58) มีการจัดโครงสร้างที่มี

ความยดืยุ่น มีการกระจายอำนาจในการตัดสินใจและความรับผดิชอบอย่างเป็นระบบ       

(X̅ = 4.55) และมีการจัดสายงานการบังคับบัญชาในโรงเรียนที่ชัดเจน สอดคล้องกับ

ความรูค้วามสามารถของบุคลากร (X̅ = 4.54) ส่วนข้อที่น้อยที่สุด คือ มีการจัดโครงสร้าง

การบริหารงานที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม้ีความสะดวกและคล่องตัว (X̅ = 4.45) 
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายของปัจจัย 

             คัดสรร ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ 

(n = 136) 

ปัจจัยคัดสรร 

ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ (X4) 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. โรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศที่ครูมคีวามเป็นมิตร มี

ความเอื้ออารีต่อกัน มคีวามรูส้ึกรักและเป็นเจ้าของ

โรงเรียน 

4.57 0.57 มากที่สุด 

2. โรงเรียนมีการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่

บุคลากรเข้าใจตรงกันและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 

4.54 0.60 มากที่สุด 

3. โรงเรียนมีการจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรยีน 

สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้ 

4.45 0.61 มาก 

4. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพียงพอ มีการส่งเสริมใหค้รู 

บุคลากร และนักเรียนใชแ้หล่งเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ใน

การเรียนรูข้องผูเ้รียน 

4.29 0.66 มาก 

5. โรงเรียนมีการให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

กับบุคลากร 

4.46 0.68 มาก 

ภาพรวม 4.46 0.51 มาก 

  

จากตาราง 12 พบว่า ปัจจัยคัดสรร ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ 

และอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ โรงเรียนมีการ

สร้างบรรยากาศที่ครูมีความเป็นมติร มีความเอือ้อารีต่อกัน มีความรูส้ึกรักและเป็นเจ้าของ

โรงเรียน (X̅ = 4.57) โรงเรียนมีการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่บุคลากรเข้าใจ

ตรงกันและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน (X̅ = 4.54) และโรงเรียนมีการให้ขวัญและกำลังใจในการ

ปฏิบัติงานกับบุคลากร (X̅ = 4.46) ส่วนข้อที่น้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีแหล่งเรยีนรู้เพียงพอ 

มีการส่งเสริมให้ครู บุคลากร และนักเรียนใชแ้หล่งเรยีนรู้ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียน (X̅ = 4.29) 
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ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายของปัจจัย 

             คัดสรร ด้านทรัพยากรการเรียนรู้  

(n = 136) 

ปัจจัยคัดสรร 

ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ (X5) 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. โรงเรียนจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ

อุปกรณ์เพื่อใชใ้นการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

4.21 0.70 มาก 

2. โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและมี

สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพและครอบคลุมพืน้ที่ 

เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรยีนรู้และแสวงหาความรู้ 

3.98 0.81 มาก 

3. โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนรู ้ 

4.48 0.63 มาก 

4. โรงเรียนมีแผนการบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ในการ

จัดการเรยีนรู้ให้อยู่ในสภาพที่พรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 

4.24 0.68 มาก 

5. โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารหรอืไอซีที เข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

เช่น DLTV, DLIT, การสอนออนไลน์ 

4.44 0.69 มาก 

ภาพรวม 4.27 0.55 มาก 

  

 จากตาราง 13 พบว่า ปัจจัยคัดสรร ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก (X̅ = 4.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คอื โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนรู ้(X̅ = 4.48) โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรอื

ไอซีที เข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู ้เช่น DLTV, DLIT, การสอนออนไลน์ (X̅ = 4.44) และ

โรงเรียนมแีผนการบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ใหอ้ยู่ในสภาพที่พร้อมใช้

งานอยู่เสมอ (X̅ = 4.24) ส่วนข้อที่นอ้ยที่สุด คอื โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ

และมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มคีุณภาพและครอบคลุมพืน้ที่ เพื่อใชใ้นกิจกรรมการเรียนรู้

และแสวงหาความรู้ (X̅ = 3.98) 
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ตาราง 14 ผลการทดสอบค่า (X̅) ของตัวแปรคัดสรรกับเกณฑ์ 

ปัจจัยคัดสรร df t Sig. 

1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร (X1) 135 22.640** .000 

2. การตดิต่อสื่อสารภายใน (X2) 135 27.101** .000 

3. การจัดโครงสร้างการบริหาร (X3) 135 24.123** .000 

4. การส่งเสริมการเรียนรู้ (X4) 135 21.827** .000 

5. ทรัพยากรการเรียนรู ้(X5) 135 15.944** .000 

รวม 135 25.693** .000 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 14 พบว่า ผลการเปรียบเทียบปัจจัยคัดสรร กับเกณฑ์ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึน้ไป) พบว่า ปัจจัยคัดสรรโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งนอ้ย

กว่า .01 แสดงใหเ้ห็นว่าปัจจัยคัดสรร โดยรวมสูงกว่าเกณฑ์ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 

3.51 ขึน้ไป) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 ดังนัน้ ผลการวิจัยนีจ้งึสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 1 ที่ว่า ปัจจัยคัดสรรที่

ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 อยู่ในระดับมาก 
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ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

 ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 ปรากฏตามตาราง       

15 – 18 
 

ตาราง 15  ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน โดยภาพรวมและรายด้าน 

(n = 136) 

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพ

ภายใน (Y) 

ค่าสถิติ การแปล 

ความหมาย 
t Sig. 

X̅ S.D. 

1. คุณภาพของผูเ้รียน (Y1) 4.20 0.46 มาก 17.325** .000 

2. กระบวนการบริหารและ               

การจัดการ (Y2) 

4.46 0.51 
มาก 21.516** .000 

3. กระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ (Y3) 

4.37 0.48 
มาก 20.685** .000 

ภาพรวม 4.34 0.44 มาก 22.284** .000 

 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 15 พบว่า ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก (X̅ = 4.34) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดา้นที่มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื กระบวนการบริหารและการจัดการ (X̅ = 4.46) รองลงมา คือ ด้าน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ (X̅ = 4.37) และด้านคุณภาพของ

ผูเ้รียน (X̅ = 4.20)  

  ดังนัน้ ผลการวิจัยนีจ้งึสอดคล้องกับสมมตฐิานข้อที่ 2 ที่ว่า ประสิทธิผล 

การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 อยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังตาราง           

15 – 17 
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ตาราง 16 ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายของ 

 ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพของผู้เรยีน  

(n = 136) 

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

ด้านคุณภาพของผู้เรยีน (Y1) 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดคำนวณ 

4.00 0.60 มาก 

2. ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภปิรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและ

แก้ปัญหาได้ 

3.91 0.59 มาก 

3. ผูเ้รียนมีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรมเพื่อการ

พัฒนา 

3.60 0.52 มาก 

4. ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้และการดำรงชีวิต 

4.07 0.61 มาก 

5. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศกึษากำหนด 

4.21 0.58 มาก 

6. ผูเ้รียนมีความรูท้ักษะพืน้ฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 4.25 0.57 มาก 

7. ผูเ้รียนมคีุณลักษณะและค่านยิมที่ดตีามที่สถานศกึษา

กำหนด 

4.30 0.56 มาก 

8. ผูเ้รียนมีความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 4.53 0.60 มากที่สุด 

9. ผูเ้รียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่

ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข 

4.44 0.56 มาก 

10. ผูเ้รียนมีการรักษาสุขภาวะทางร่างกาย สุขภาพจิตที่ดี  4.43 0.60 มาก 

ภาพรวม 4.20 0.46 มาก 

  

 จากตาราง 16 พบว่า ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ดา้นคุณภาพของ

ผูเ้รียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน

ระดับมากที่สุด 1 ขอ้ และอยู่ในระดับมาก 9 ขอ้ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับแรก 
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คือ ผูเ้รียนมีความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (X̅ = 4.53) ผูเ้รียนยอมรับที่จะอยู่

ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับ

ผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข (X̅ = 4.44) และผูเ้รียนมกีารรักษาสุขภาวะทางร่างกาย สุขภาพจิต

ที่ด ี(X̅ = 4.43) ส่วนข้อที่นอ้ยที่สุด คอื ผูเ้รียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพื่อ

การพัฒนา (X̅ = 3.60) 

 

ตาราง 17 ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายของ 

 ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   

(n = 136) 

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ (Y2) 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. สถานศกึษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ พันธกิจ  

ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

4.56 0.62 มากที่สุด 

2. สถานศกึษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพการศกึษา

อย่างเป็นระบบ มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา     

มีการดำเนินการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

4.54 0.58 มากที่สุด 

3. สถานศกึษาพัฒนางานด้านวิชาการที่เน้นคุณภาพ

ผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษาและครอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4.39 0.57 มาก 

4. สถานศกึษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร 

ให้มคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

4.40 0.59 มาก 

5. สถานศกึษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 

4.35 0.64 มาก 

ภาพรวม 4.46 0.51 มาก 

 จากตาราง 17 พบว่า พบว่า ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ด้าน

กระบวนการบริหารและการจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.46) เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ ค่าเฉลี่ยจากมาก
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ไปหาน้อย 3 ลำดับแรก คือ สถานศกึษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ พันธกิจ ไว้อย่าง

ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศกึษา (X̅ = 4.56) สถานศกึษาสามารถบริหาร

จัดการคุณภาพการศกึษาอย่างเป็นระบบ มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา มีการ

ดำเนนิการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล (X̅ = 4.54) และสถานศกึษาส่งเสริม 

สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร ใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ (X̅ = 4.40) ส่วนข้อที่

น้อยที่สุด คือ สถานศกึษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (X̅ = 4.35) 

 

ตาราง 18 ค่าเฉลี่ย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลความหมายของ 

 ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ   

(n = 136) 

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ (Y3) 

ค่าสถิติ การแปล

ความหมาย X̅ S.D. 

1. ครูผูส้อนสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ

ของผู้เรยีน และผูเ้รียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจำวันได้ 

4.37 0.56 มาก 

2. ครูผูส้อนมีการใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง

เรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

4.36 0.55 มาก 

3. ครูผูส้อนมกีารบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก 4.44 0.57 มาก 

4. ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ 

และนำผลมาพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

4.37 0.56 มาก 

5. ครูผูส้อนและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรยีนรู้ 

4.25 0.62 มาก 

ภาพรวม 4.37 0.48 มาก 
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 จากตาราง 18 พบว่า ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ดา้นกระบวนการ

จัดการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.37)   

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3  

ลำดับแรก คือ ครูผูส้อนมกีารบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก (X̅ = 4.44) ครูผูส้อนสามารถ

จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม

ศักยภาพของผู้เรยีน และผูเ้รียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชวีิตประจำวันได้ (X̅ = 4.37) 

และครูผูส้อนมีการวัดและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาคุณภาพ

ผูเ้รียน (X̅ = 4.37) ส่วนข้อที่น้อยที่สุด คอื ครูผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (X̅ = 4.25) 

 

ตอนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยคัดสรรท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ

ประกันคุณภาพภายใน 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation Coefficients) ปรากฏตามตาราง 19 ดังต่อไปนี้
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ตาราง 19  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยคัดสรรกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 

ตัวแปร X X1 X2 X3 X4 X5 Y Y1 Y2 Y3 

X           

X1 .871**          

X2 .855** .760**         

X3 .898** .770** .797**        

X4 .919** .746** .708** .774**       

X5 .762** .485** .469** .549** .718**      

Y .770** .568** .582** .712** .722** .715**     

Y1 .591** .373** .376** .576** .533** .657** .863**    

Y2 .825** .640** .661** .767** .766** .712** .931** .722**   

Y3 .635** .494** .508** .556** .625** .543** .883** .603** .759**  

**  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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 จากตาราง 19 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยคัดสรร (X) 

กับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน (Y) มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rxy=.770) ส่วนปัจจัย  

คัดสรรทั้ง 5 ด้าน กับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ทั้ง 3 ด้าน มคีวามสัมพันธ์กัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  ดังนัน้ ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับสมมตฐิาน ขอ้ที่ 3 ที่ว่า ปัจจัยคัดสรร        

ที่เลือกมาศกึษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของ

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 3 โดยมีรายละเอียดดังตาราง 20 – 23 

 

ตาราง 20  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยคัดสรรกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพ 

 ภายใน ของโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยรวม (Y) 

 

ปัจจัยคัดสรร 

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

โดยรวม (Y) 

Person’s Product  

Moment Correlation 

Coefficients 

ระดับความสัมพันธ์ 

1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร (X1) .568** ปานกลาง 

2. การตดิต่อสื่อสารภายใน (X2) .582** ปานกลาง 

3. การจัดโครงสร้างการบริหาร (X3) .712** สูง 

4. การส่งเสริมการเรียนรู้ (X4) .722** สูง 

5. ทรัพยากรการเรียนรู ้(X5) .715** สูง 

ปัจจัยคัดสรร (X) .770** สูง 

**  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตาราง 20 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับประสิทธิผล

การประกันคุณภาพภายใน โดยรวม (Y) มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rxy =.770) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
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พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คอื การส่งเสริมการเรียนรู ้(X4) โดยมีความสัมพันธ์

อยู่ในระดับสูง (rx4y=.722) ด้านที่มีความสัมพันธ์ต่ำที่สุด คอื ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร (X1) 

โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rx1y=.568) 

 

ตาราง 21   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยคัดสรรกับประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 ดา้นคุณภาพผู้เรียน (Y1) 

ปัจจัยคัดสรร 

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

ด้านคุณภาพผูเ้รียน (Y1) 

Person’s Product  

Moment Correlation 

Coefficients 

ระดับความสัมพันธ์ 

1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร (X1) .373** ปานกลาง 

2. การตดิต่อสื่อสารภายใน (X2) .376** ปานกลาง 

3. การจัดโครงสร้างการบริหาร (X3) .576** ปานกลาง 

4. การส่งเสริมการเรียนรู้ (X4) .533** ปานกลาง 

5. ทรัพยากรการเรียนรู ้(X5) .657** ปานกลาง 

ปัจจัยคัดสรร (X) .591** ปานกลาง 

**  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตาราง 21 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับประสิทธิผล 

การประกันคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพผูเ้รียน (Y1) มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rxy1 =.591)  

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด คอื ด้านทรัพยากรการ

เรียนรู้ (X5) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rx5y1=.657) ด้านที่มีความสัมพันธ์ 

ต่ำที่สุด คอื ภาวะผู้นำของผู้บริหาร (X1) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง            

(rx1y1=.373) 
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ตาราง  22 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยคัดสรรกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพ

ภายใน ของโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ (Y2) 

ปัจจัยคัดสรร 

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ (Y2) 

Person’s Product  

Moment Correlation 

Coefficients 

ระดับความสัมพันธ์ 

1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร (X1) .640** ปานกลาง 

2. การตดิต่อสื่อสารภายใน (X2) .661** ปานกลาง 

3. การจัดโครงสร้างการบริหาร (X3) .767** สูง 

4. การส่งเสริมการเรียนรู้ (X4) .766** สูง 

5. ทรัพยากรการเรียนรู ้(X5) .712** สูง 

ปัจจัยคัดสรร (X) .826** สูง 

**  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 22 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับประสิทธิผล 

การประกันคุณภาพภายใน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ (Y2) มีความสัมพันธ์

กันทางบวก อย่างมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยมคีวามสัมพันธ์อยูใ่นระดับสูง (rxy2 

=.826) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มคีวามสัมพันธ์มากที่สุด คอื การจัดโครงสรา้ง

การบริหาร (X3) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง (rx3y2=.767) ด้านที่มคีวามสัมพันธ ์            

ต่ำที่สุด คือ ภาวะผูน้ำของผู้บริหาร (X1) โดยมคีวามสัมพนัธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rx1y2=.640) 
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ตาราง  23  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยคัดสรรกับประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 ดา้นกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ (Y3) 

ปัจจัยคัดสรร 

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ (Y3) 

Person’s Product  

Moment Correlation 

Coefficients 

ระดับความสัมพันธ์ 

1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร (X1) .494** ปานกลาง 

2. การตดิต่อสื่อสารภายใน (X2) .508** ปานกลาง 

3. การจัดโครงสร้างการบริหาร (X3) .556** ปานกลาง 

4. การส่งเสริมการเรียนรู้ (X4) .625** ปานกลาง 

5. ทรัพยากรการเรียนรู ้(X5) .543** ปานกลาง 

ปัจจัยคัดสรร (X) .635** ปานกลาง 

**  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 23 พบว่า ค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับประสิทธิผล

การประกันคุณภาพภายใน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

(Y3) มีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์

อยู่ในระดับปานกลาง (rxy3 =.635) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นที่มีความสัมพันธ์

มากที่สุด คอื การส่งเสริมการเรยีนรู้ (X4) โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง     

(rx4y3=.625) ด้านที่มีความสัมพันธ์ต่ำที่สุด คือ ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร (X1)                        

โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (rx1y3=.494) 
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ตอนที่ 4 ผลการวเิคราะห์เพื่อค้นหาปัจจัยคัดสรรท่ีเป็นตัวพยากรณท่ี์ดี 

ของประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน และสมการพยากรณ์ 

 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) ของปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน  

แสดงรายละเอียดดังตาราง 24 - 27 

ตาราง 24 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ แบบขั้นตอน ของปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อ 

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b ß t Sig. 

ทรัพยากรการเรียนรู้ 

(X5) 
.715 .511 .507 

.364 .048 .463 7.622** 
.000 

การจัดโครงสร้าง 

การบริหาร (X3) 
.811 .657 .652 

.405 .054 .458 7.543** 
.000 

R = .811  R2 = .657  Adjusted R2 = .652  a = .955  S.E.est = .25668 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 จากตาราง 24 พบว่า ตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุดของประสิทธิผล       

การประกันคุณภาพภายใน คือ ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของ

การพยากรณ์ เท่ากับ .463 รองลงมาคือด้านการจัดโครงสรา้งการบริหาร (X3) มีคา่

สัมประสิทธิ ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .458 ตัวแปรทั้งสองด้านนีส้ามารถร่วมกันพยากรณ์

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในโดยรวมได้รอ้ยละ 65.2 และมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .25668 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

Y′ = .955 + .364X5 + .405X3 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

ได้ดังนี ้

Z′ = .463Z5
 + .458Z3 
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ตาราง   25 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ แบบขั้นตอน ของปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อ 

 ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพผูเ้รียน (Y1) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted  

R2 
b S.E.b ß t Sig. 

ทรัพยากรการเรียนรู้ (X5) .657 .431 .427 .418 .060 .500 6.941** .000 

การจัดโครงสร้าง 

การบริหาร (X3) 
.706 .498 .490 

.487 .099 .517 4.920** 
.000 

     R = .706  R2 = .498  Adjusted R2 = .490  a = 1.143  S.E.est = .33087 

 ** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 จากตาราง 25 พบว่า ตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุดของประสิทธิผลการ

ประกันคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพผูเ้รียน (Y1) คือ ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ (X5) โดยมี

ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .500 รองลงมาคือดา้นการจัดโครงสร้างการ

บริหาร (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .517 ตัวแปรทั้งสองด้านนีส้ามารถ

ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพผูเ้รียน (Y1) โดยรวม

ได้รอ้ยละ 49.0 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .33087 

 สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

Y′ = 1.143 + .418X5 + .487X3 

 และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน 

ได้ดังนี ้

Z′ = .500Z5
  + .517Z3 
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ตาราง  26  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ แบบขั้นตอน ของปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อ 

 ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ (Y2) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b ß t Sig. 

การจัดโครงสร้างการ

บริหาร (X3) 
.767 .588 .585 .459 .076 .440 6.034** .000 

ทรัพยากรการเรียนรู้ (X5) .842 .709 .705 .316 .061 .341 5.138** .000 

การส่งเสริมการเรียนรู้ 

(X4) 
.848 .718 .712 

.182 .088 .181 2.064* 
.041 

R = .848  R2 = .718  Adjusted R2 = .712  a = .218 S.E.est = .27557 

* มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 26 พบว่า ตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุดของประสิทธิผลการ

ประกันคุณภาพภายใน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ (Y2) คือ ด้านการจัดโครงสร้าง

การบริหาร (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .440 รองลงมาคือ 

ทรัพยากรการเรียนรู้ (X5) มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .341 และด้านการ

ส่งเสริมการเรียนรู ้(X4) มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .181 ตัวแปรทั้งสามด้าน

นีส้ามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ด้านกระบวนการ

บริหารและการจัดการ (Y2) โดยรวมได้รอ้ยละ 71.2 และมคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ

การพยากรณ์เท่ากับ ± .27557 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

Y′ = .218 + .459X3 + .316X5  + .182X4 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

Z′ = .440Z3
  + .341Z5 + .181Z4 
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ตาราง   27 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ แบบขั้นตอน ของปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อ 

 ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

 ผูเ้รียนเป็นสำคัญ (Y3) 

ตัวแปรพยากรณ์ R R2 
Adjusted 

R2 
b S.E.b ß t Sig. 

การส่งเสริมการเรียนรู ้(X4) .625 .391 .387 .462 .091 .486 5.076** .000 

ทรัพยากรการเรียนรู ้(X5) .640 .410 .401 .170 .084 .195 2.037* .044 

R = .640  R2 = .410  Adjusted R2 = .401  a = 1.581 S.E.est = .37498 

* มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** มนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตาราง 27 พบว่า ตัวแปรที่มีอำนาจพยากรณ์ที่ดทีี่สุดของประสิทธิผล

การประกันคุณภาพภายใน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

(Y3) คือ ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ (X4) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ 

.486 และด้านทรัพยากรการเรียนรู้ (X5)  มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .195      

ตัวแปรทั้งสองด้านนีส้ามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน    

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ (Y3) โดยรวมได้รอ้ยละ       

40.1 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .37498 

  สามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

Y′ = 1.581 + .462X4 + .170X5 

  และสามารถเขียนสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปคะแนน

มาตรฐาน ได้ดังนี้ 

Z′ = .486Z4
 + .195Z5 
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ตาราง 28 ปัจจัยคัดสรรที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวแปรพยากรณ์ 
ตัวแปรเกณฑ์ ควรหา 

แนวทางพัฒนา Y Y1 Y2 Y3 

1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร (X1) X   X   X   X   X   

2. การตดิต่อสื่อสารภายใน (X2) X X X   X   X   

3. การจัดโครงสร้างการบริหาร (X3)    X  

4. การส่งเสริมการเรียนรู้ (X4) X X   X   

5. ทรัพยากรการเรียนรู ้(X5)      

 หมายถึง มีอำนาจพยากรณ์  X  หมายถึง ไม่มีอำนาจพยากรณ์ 

จากตาราง  28 พบว่า ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพ

ภายใน มีจำนวน 2 ด้าน คอื ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ และด้านการจัดโครงสร้างการ

บริหาร ส่วนด้านภาวะผู้นำของผู้บริหาร การตดิต่อสื่อสารภายใน และด้านการส่งเสริม 

การเรียนรู ้ไม่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

  ดังนัน้ ผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับสมมตฐิานของการวิจัยข้อที่ 4 ที่ว่า          

มีปัจจัยคัดสรรอย่างนอ้ย 1 ตัว สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา 

สกลนคร เขต 3 

 

ตอนที่ 5 แนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ

ประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็กสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3  

 ผูว้ิจัยดำเนินการศกึษาปัจจัยคัดสรร ที่มอีำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการ

ประกันคุณภาพภายใน ทั้ง 2 ดา้น คอื ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ และ ด้านการจัด

โครงสรา้งการบริหาร แล้วนำมาสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจำนวน 10 ท่าน เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

แล้วสรุปเป็นแนวทางการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

ดังนี้ 
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 1. ด้านทรัพยากรการเรียนรู้  

  คำสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ แนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ด้านทรัพยากรการเรียนรู ้ดังนี้ 

 

    “...เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันเปลี่ยนไป การบริหารจัดการ

ทรัพยากรก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ โรงเรยีนต้องมีแหล่งเรยีนรู้ทั้งในและนอก

โรงเรียน โรงเรียนต้องมองภาพใหอ้อกว่า มวีัสดุ อุปกรณ์ มคีวามพร้อมหรอืไม่ โรงเรียน

ต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เสถียร มีจุดกระจายสัญญาณ วัสดุอุกรณ์ต้องสอดคล้องกับ

ความตอ้งการและต้องเพียงพอกับผูเ้รียน...” 

       (ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม 2564) 

 

    “...ผู้บริหารควรใชก้ระบวนการมสี่วนร่วมจากบุคลากรในการระดม

ทรัพยากรการเรียนรู้ ต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสวงหาแนวทางจากบุคลากรทุกฝ่าย เพื่อ

ได้มาซึ่งความต้องการจำเป็น ในการระดมทรัพยากรการเรียนรู้ โดยเน้นการมีส่วนร่วม...” 

       (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2564) 

 

    “...โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลง เช่น การสอนในรูปแบบออนไลน์ หรอืรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสม โดยต้องจัด

ให้มวีัสดุ อุปกรณ์ที่เมาะสม เพียงพอ มคีุณภาพ โรงเรียนควรมีแหล่งเรียนรูท้ี่ในหอ้งเรียน

และนอกห้องเรียน สื่อต่าง ๆ ต้องน่าสนใจ มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้

กับทรัพยากรที่หลากหลาย เพื่อพัฒนานักเรียนให้รอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม

และสติปัญญา สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 สามารถนำไปใช้ให้เป็น

ประโยชน์ในชวีิตจรงิและอนาคตได้ ...” 

       (วัฒนา สุวรรณไตรย์, สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2564) 

 

    “...ควรจัดสรรทรัพยากรที่เกิดจากความร่วมมอืและการมสี่วนร่วม

ของทุกฝ่าย มีแหล่งเรียนรูท้ี่พร้อมใหผู้เ้รียนได้ศกึษาหาความรู้...” 

       (นิตพิร ศรีโนนยาง, สัมภาษณ์, 29 ธันวาคม 2564) 



133 

  

    “...จัดแหล่งเรียนรูท้ั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา เน้นการบริหาร

ตามทรัพยากรใหค้ลอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ทุกภาคส่วนควรมสี่วนร่วมในการกำหนดความ

ต้องการ มกีารใช้เทคโนโลยีดิจทิัลใหส้อดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน...” 

       (ยุวดี ชุมปัญญา, สัมภาษณ์, 30 ธันวาคม 2564) 

 

    “...ตอ้งบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา ยึดหลักการมี

ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษา ซึ่งประกอบด้วย  ผูบ้ริหารสถานศกึษา ผูท้รงคณุวุฒิ  

ตัวแทนครู ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า ร่วมกันบริหารสถานศกึษาให้เป็นไปตามความ

ต้องการของผู้เรยีน และชุมชนมากที่สุด...” 

       (วสุกฤต สุวรรณเทน, สัมภาษณ์, 28 ธันวาคม 2564) 

 

    “...ตอ้งใชห้ลักการมสี่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ อาศัย

ภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพืน้ที่ ขอ้มูลพืน้ฐานต้องชัดเจน สภาพปัจจุบันเป็นอย่างไร  

ขาดเหลืออะไร ต้องลำดับความสำคัญ อะไรก่อนหลัง...” 

      (สิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ, สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2564) 

 

    “...ตอ้งมแีผนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใชใ้นการจัดการเรียนการสอน

ให้เพียงพอ มแีหล่งเรยีนรู้ทั้งในและนอกโรงเรยีน มสีัญญาณอนิเทอร์เน็ตที่คลอบคลุมและ

มีคุณภาพ มสีื่อที่หลากหลาย...” 

       (ไพบูลย์ กุลอัก, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2564) 

 

    “...โรงเรียนต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ใหเ้พียงพอ มีสภาพพร้อมใช้งาน 

ควรมีการใช้สื่อการเรียนการสอน เนน้ให้ผูเ้รียนได้ปฏิบัติจริง มีการควบคุมดูแลผู้เรียน

อย่างรอบด้าน...” 

       (อัมพิกา แก้วไพฑูรย์, สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม 2564) 
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    “...ผู้บริหารต้องรู้ทุกอย่าง รู้ถึงความขาดแคลนว่าโรงเรียนตอ้งการ

อะไร โรงเรียนต้องมีวัสดุ อุปกรณ์ ICT ต้องพรอ้ม โดยต้องพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรู้      

ในด้านน้ัน ๆ ก่อน...” 

       (อมรรัตน์ วัฒนาเนตร, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2564) 

 

ตาราง  29 สรุปข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

  การประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ 

        รายชื่อผู้เช่ียวชาญ 
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คว
าม

ถี่ 

1. โรงเรียนตอ้งมแีหล่งเรยีนรู้

ทั้งในและนอกโรงเรียน 

✓  ✓ ✓ ✓   ✓   5 

2. โรงเรยีนต้องจัดให้มวีัสดุ 

อุปกรณ์ที่เหมาะสม 

เพียงพอ และมีคุณภาพ 

✓  ✓     ✓ ✓ ✓ 5 

3. สื่อต่าง ๆ ต้องสอดคล้อง

กับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป โรงเรียน

ต้องมีการใช้เทคโนโลยี          

ที่ทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต 

อุปกรณ์ ICT ต่าง ๆ เพื่อ

ส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้ 

✓  ✓  ✓   ✓  ✓ 5 

4. ผูบ้ริหารควรใช้

กระบวนการมสี่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน ในการระดม

ทรัพยากรการเรียนรู้ 

 ✓  ✓ ✓ ✓ ✓    5 
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ตาราง 29 (ต่อ) 

        รายชื่อผู้เช่ียวชาญ 
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คว
าม

ถี่ 

5. วัสดุอุปกรณ์ต้อง

สอดคล้องกับความต้องการ

และต้องเพียงพอกับผูเ้รียน 

✓     ✓     2 

6. สื่อต่าง ๆ ต้องน่าสนใจ 

มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้

โอกาสนักเรียนได้เรียนรู้ 

กับทรัพยากรที่หลากหลาย 

       ✓ ✓  2 

7. ต้องพัฒนาบุคลากรใหม้ี

ความรูใ้นด้านนั้น ๆ ก่อน 

         ✓ 1 

  

 จากตาราง 29 พบว่า การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัย  

คัดสรร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ โดย

พิจารณาจากข้อที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทางพัฒนาตรงกันมากที่สุด (ความถี่ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป) 

สามารถสรุปแนวทางพัฒนา ดังนี้ 

  1. โรงเรียนตอ้งมแีหล่งเรยีนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 

  2. โรงเรียนต้องจัดให้มวีัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีคุณภาพ

  3. สื่อต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โรงเรียนตอ้ง 

มีการใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ ICT ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการจัด 

การเรียนรู้ 

  4. ผูบ้ริหารควรใชก้ระบวนการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการระดม

ทรัพยากรการเรียนรู้ 
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 2.  ด้านการจัดโครงสร้างการบรหิาร  

  คำสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ แนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ด้านการจัดโครงสร้างการ

บริหาร ดังนี้ 

    “...ผู้บริหารต้องจัดทำผังโครงสร้างการบริหารให้ชัดเจน มีการ

กำหนดฝ่ายงานต่าง ๆ มบีทบาทหนา้ที่อย่างไร ใครเป็นคนผดิชอบ มีขัน้ตอนการดำเนินงาน

อย่างไร มีตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างไร...” 

       (ไชยา ภาวะบุตร, สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม 2564) 

 

    “...ผูบ้ริหารและกรรมการที่เกี่ยวข้องต้องจัดโครงสรา้งการบริหาร       

ให้ชัดเจน และกำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผดิชอบใหชั้ดเจน มกีารแบ่งหน้าที่ตาม         

ความถนัดและประสบการณ์ เพื่อให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล...” 

       (ธวัชชัย ไพใหล, สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2564) 

 

    “...ผู้บริหารต้องจัดโครงสร้างเรื่องการพัฒนาการประกันคุณภาพ

ภายใน ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง โดยโครงสร้างตอ้งชัดเจน วางตัวบุคคล โดยต้อง

สอดคล้องกับความรูค้วามสามารถ โดยจะต้องให้ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ

ประกันคุณภาพ ตอ้งมกีารติดตาม ประเมนิ นเิทศ ช่วยเหลือเป็นระยะ...” 

       (วัฒนา สุวรรณไตรย์, สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2564) 

 

    “...ควรจัดโครงสร้างการบริหารใหส้อดคล้องกับความรู้ ความสามารถ

ของบุคลากร เพื่อให้เกิดความร่วมมอื โดยเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ...” 

       (นิตพิร ศรีโนนยาง, สัมภาษณ์, 29 ธันวาคม 2564) 

 

    “...จัดโครงสรา้งการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยภาคีเครือข่าย ได้แก่

ผูบ้ริหาร ครู ชุมชน และนักเรียน...” 

       (ยุวดี ชุมปัญญา, สัมภาษณ์, 30 ธันวาคม 2564) 
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    “...โครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่ายต้องชัดเจน ใช้หลักการมสี่วนร่วม

ของทุกฝ่าย คณะกรรมการสถานศกึษาของโรงเรียนควรมสี่วนร่วมด้วย...” 

       (วสุกฤต สุวรรณเทน, สัมภาษณ์, 28 ธันวาคม 2564) 

 

    “...ต้องมโีครงสร้างที่ชัดเจน ดูความรู้ความสามารถ ความถนัด 

ความสนใจ ความเอาใจใส่ ความรับผดิชอบของครู มีการสร้างการรับรู้ร่วมกัน ทุกคน

ร่วมกันกำหนดภาพความสำเร็จร่วมกัน มกีารนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีการ

กำกับติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ มีการสรุปและประเมินผลโดยคำนึงถึงความ

ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ นำเสนอผลการดำเนินงานร่วมกัน ร่วมชื่นชม ยินดีให้ขวัญ

กำลังใจ...” 

      (สิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ, สัมภาษณ์, 23 ธันวาคม 2564) 

 

    “...โรงเรียนต้องมคีำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่สอดคล้องกับความรู ้

ความสามารถ สอดคล้องกับภาระงาน สอดคล้องกับวิชาเอก การวางคนจะต้องเหมาะสม

กับงาน...” 

       (ไพบูลย์ กุลอัก, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2564) 

 

    “...ผู้บริหารควรคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสม โดยพิจารณาจาก

ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงานและความสนใจของบุคลากร ...” 

       (อัมพิกา แก้วไพฑูรย์, สัมภาษณ์, 22 ธันวาคม 2564) 

 

    “...โครงสร้างต้องชัดเจน ระบุขอบข่ายงาน มคีู่มือในการปฏิบัติงาน

การพิจารณาบุคลากร ต้องดูความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ ความถนัด ความสนใน

ผลในการทำงานจะออกมาดี มีคุณภาพ...” 

       (อมรรัตน์ วัฒนาเนตร, สัมภาษณ์, 27 ธันวาคม 2564) 
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ตาราง  30  สรุปข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

   การประกันคุณภาพภายใน ด้านการจัดโครงสร้างการบริหาร 

        รายชื่อผู้เช่ียวชาญ 
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คว
าม

ถี่ 

1. ผู้บริหารจัดโครงสร้าง     

ให้ชัดเจน ระบุผู้รับผดิชอบ 

ระบุขอบข่ายงานมีขั้นตอน

การทำงานอย่างไรมีตัวชีว้ัด

อะไรบ้าง 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓   ✓ 7 

2. การวางตัวบุคคล          

ต้องสอดคล้องกับความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์  

และความสนใจ 

 ✓ ✓    ✓ ✓ ✓ ✓ 6 

3.ใช้หลักการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วนในการบริหาร

จัดการ 

 ✓  ✓ ✓ ✓ ✓    5 

4. มีการตดิตาม ประเมิน 

นิเทศ ช่วยเหลอืเป็นระยะ 

  ✓    ✓    2 

5. ตอ้งให้ความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับงานที่

รับผิดชอบก่อน 

  ✓        1 

6. นำเสนอผลการ

ดำเนนิงานร่วมกันร่วมช่ืนชม 

ยินดีให้ขวัญกำลังใจ 

      ✓    1 
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 จากตาราง 30 พบว่า การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรร 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ดา้นการจัดโครงสร้างการบริหาร โดย

พิจารณาจากข้อที่ผู้เช่ียวชาญเสนอแนวทางพัฒนาตรงกันมากที่สุด (ความถี่ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป) 

สามารถสรุปแนวทางพัฒนา ดังนี้ 

   1. ผู้บริหารจัดโครงสร้างให้ชัดเจน ระบุผู้รับผดิชอบ ระบุขอบข่ายงานว่ามี

ขั้นตอนการทำงานอย่างไร มีตัวชี้วัดอะไรบ้าง 

  2. การวางตัวบุคคลต้องสอดคล้องกับความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ 

และความสนใจ 

  3. ใชห้ลักการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ 



 

บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3  ผูว้ิจัยได้เสนอผลการวิจัยตามลำดับ ดังนี้ 

  1. ความมุ่งหมายของการวจิัย 

  2. สมมตฐิานการวิจัย 

  3. วิธีดำเนนิการวิจัย 

  4. สรุปผลการวิจัย 

  5. อภิปรายผล 

  6. ขอ้เสนอแนะ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

  1. เพื่อศกึษาระดับการดำเนินงานของปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 

  2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

  3. เพื่อวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรที่เลือกมาศึกษากับ

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

  4. เพื่อค้นหาปัจจัยคัดสรรที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ด ีของประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายใน และสมการพยากรณ์ 

  5. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดทีี่ของ

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3   
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สมมตฐิานของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานของการวิจัย ไว้ดังนี้  

  1. ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของ

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

เขต 3 อยู่ในระดับมาก 

  2. ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาด

เล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 อยู่ในระดับมาก 

  3. ปัจจัยคัดสรรที่เลือกมาศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลการ

ประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3  

  4. ปัจจัยคัดสรรอย่างน้อย 1 ตัว สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

 

วธิีดำเนินการวจิัย 

 1. ประชากร 

  ประชากรการวิจัย (Research Population) ได้แก่ โรงเรยีนประถมศึกษา

ขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปีการศึกษา 

2564 จำนวนทั้งสิน้ 82 โรงเรียน มีแหล่งขอ้มูลที่เป็นบุคลากรทั้งสิน้ 462 คน จำแนกเป็น

ผูบ้ริหารโรงเรียนจำนวน 82 คน และครูผูส้อนจำนวน 380  คน 

 

 2. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง (Sampling Unit) ได้แก่ โรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเล็กสังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ปีการศกึษา 2564 จำนวน

ทั้งสิน้ 68 โรงเรียน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใชต้ารางของ Krejcie and 

Morgan (บุญชม ศรสีะอาด, 2556, หนา้ 43) โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ันอย่างเป็นสัดส่วน  

ตามพืน้ที่อำเภอที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน  
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 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

จำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม                

ประกอบด้วย เพศ และตำแหน่งหน้าที่ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย จำนวน 5 ด้าน       

ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

                    ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพ

ภายใน ของโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย จำนวน 3 ด้าน ซึ่งมีลักษณะ

เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอื โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 

หาค่าอำนาจการจำแนก (Discrimination) และค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ

แบบสอบถาม ผูว้ิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์หาค่าอำนาจการจำแนกรายข้อโดยใช้ค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ของเพียร์สัน (Pearson product-moment correlation) 

ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-Total Correlation) และวิเคราะห์หาค่าความ

เชื่อมั่นโดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of alpha) ของครอนบาค (Cronbach)         

ผลการทดลองใชเ้ครื่องมอืได้ค่าคุณภาพเครื่องมอื ดังนี้ 

   แบบสอบถามปัจจัยคัดสรร มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง .418 - .812 

มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .958 

   แบบสอบถามประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน มีค่าอำนาจจำแนก

อยู่ระหว่าง .441 - .774 มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .933 

 4. การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล 

  การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

   4.1 นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและ 

ความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกเอาเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 
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   4.2 นำแบบสอบถามที่คัดเลือกเอาไว้ไปตรวจคะแนนเป็นรายข้อ          

ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

   4.3 นำคะแนนที่ได้จากข้อ 2 ไปวิเคราะห์หาค่าสถิตติ่าง ๆ โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ตามสมมตฐิานการวิจัย 

   4.4 วิเคราะห์สถิตโิดย ใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย 

(X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยคัดสรรกับประสิทธิผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

ใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย ของเพียร์สัน (Pearson's Product Moment 

Correlation) และวิเคราะห์อำนาจพยากรณ์ โดยใช้สถิติการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ  

แต่ละขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 

 

 5. สถติิท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  เพื่อให้การวเิคราะห์ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผูว้ิจัยจงึได้วิเคราะห์

ข้อมูลตามลำดับขั้นตอนโดยใช่ค่าสถิต ิดังนี้ 

   5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม เพศ และ

ตำแหน่งหน้าที่ โดยใช้สถิติค่ารอ้ยละ (Percentage)  

   5.2 สถิตทิี่ใชท้ดสอบสมมติฐาน  

    5.2.1 สมมตฐิานข้อที่ 1 และ 2 ทั้งในภาพรวมและรายด้านใช้ 

ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ค่า t (t - test) ชนิด               

One samples 

    5.2.2 สมมติฐานข้อ 3 ใช้วธิีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย 

ของเพียร์สัน (Pearson Product - Moment Correlation Coefficient) 

    5.3.3 สมมติฐานข้อ 4 ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแต่ละ 

ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 

 สรุปผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพ

ภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา

สกลนคร เขต 3 สรุปผลได้ดังนี้ 

 1. ปัจจัยคัดสรรโดยภาพรวมโรงเรียนมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก          

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน และ อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน 

โดยด้านที่มากที่สุด คอื ดา้นการตดิต่อสื่อสารภายใน รองลงมาคือด้านการจัดโครงสรา้ง

การบริหาร และด้านภาวะผู้นำของผูบ้ริหาร ส่วนด้านที่น้อยที่สุด คือ ด้านทรัพยากร         

การเรียนรู ้สามารถสรุปผลในแต่ละด้าน ได้ดังนี้ 

  1.1 ด้านภาวะผูน้ำของผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ขอ้ และอยู่ในระดับ

มาก 3 ข้อ โดยข้อที่มกีารดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ผูบ้ริหารส่งเสริม สนับสนุน 

ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีการกำกับ ตดิตาม ประเมินผล การ

ทำงานเพื่อให้การประกันคุณภาพภายในบรรลุวัตถุประสงค์ และผูบ้ริหารมคีวามรู้ 

ความสามารถ มุ่งมั่น ตั้งใจในการทำงานและมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ

ภายใน ส่วนข้อที่นอ้ยที่สุด คือ ผูบ้ริหารสามารถชักนำและจูงใจ สามารถ โน้มน้าวให้

ผูร้่วมงานปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย  

  1.2 ดา้นการติดต่อสื่อสารภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ขอ้และอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ         

โดยข้อที่มกีารดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ 

การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในบรรลุวัตถุประสงค์ รองลงมาคือ การติดต่อสื่อสาร

ในโรงเรยีนทำให้เกิดความเข้าใจอันดี และเกิดความร่วมมอืประสานงานกันระหว่าง

ผูบ้ริหารกับบุคลากร และมีการใชภ้าษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย อธิบายและบอกจุดประสงค์

ของการสื่อสารนั้น ๆ ส่วนข้อที่นอ้ยที่สุด คอื มกีารสื่อสารหลายช่องทางเพื่อการรับรู้และ

เข้าใจที่ตรงกันของบุคลากร 

  1.3 ด้านการจัดโครงสรา้งการบริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ขอ้ และอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ        

โดยข้อที่มกีารดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุดคือ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่เอื้อต่อการ

ประกันคุณภาพภายใน รองลงมาคือ มกีารจัดโครงสร้างที่มคีวามยดืยุ่น มกีารกระจาย
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อำนาจในการตัดสินใจและความรับผดิชอบอย่างเป็นระบบ และมีการจัดสายงานการบังคับ

บัญชาในโรงเรยีนที่ชัดเจน สอดคล้องกับความรูค้วามสามารถของบุคลากร ส่วนข้อที่      

น้อยที่สุด คือ มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มี           

ความสะดวกและคล่องตัว  

     1.4 ดา้นการส่งเสริมการเรียนรู ้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 3 ขอ้ โดยข้อที่

มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุดคือ โรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศที่ครูมีความเป็น

มิตร มีความเอือ้อารีต่อกัน มีความรูส้ึกรักและเป็นเจ้าของโรงเรียน รองลงมาคือ โรงเรียน

มีการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่บุคลากรเข้าใจตรงกันและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 

และ โรงเรียนมกีารให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานกับบุคลากร ส่วนข้อที่นอ้ยที่สุด 

คือ โรงเรียนมีแหล่งเรยีนรู้เพียงพอ มีการส่งเสริมใหค้รู บุคลากร และนักเรียนใช้แหล่ง

เรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

  1.5 ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มกีารดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุดคือ 

โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนใหบุ้คลากรใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ รองลงมาคือ 

โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรอืไอซีที เขา้มาใช้ในกระบวนการ

จัดการเรยีนรู้ เช่น DLTV, DLIT, การสอนออนไลน์ และ โรงเรียนมีแผนการบำรุงรักษาวัสดุ 

อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ใหอ้ยู่ในสภาพที่พรอ้มใชง้านอยู่เสมอ ส่วนข้อที่นอ้ยที่สุด คือ 

โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพและ

ครอบคลุมพืน้ที่ เพื่อใชใ้นกิจกรรมการเรยีนรู้และแสวงหาความรู ้ 

  2. ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก     

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื 

กระบวนการบริหารและการจัดการ รองลงมา คือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรยีนเป็นสำคญั และด้านคุณภาพของผู้เรยีน โดยสามารถสรุปผลแต่ละด้าน ได้ดังนี้ 

    2.1 ดา้นคุณภาพของผูเ้รียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 9 ข้อ โดยข้อที่มกีาร

ดำเนนิงานอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ผูเ้รียนมีความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

รองลงมาคือ ผูเ้รียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สามารถ

แสดงออกอย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข และ ผู้เรยีนมีการรักษาสุข
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ภาวะทางร่างกาย สุขภาพจิตที่ดี ส่วนขอ้ที่นอ้ยที่สุด คอื ผู้เรยีนมีความสามารถในการสร้าง

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 

   2.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ 

โดยข้อที่มกีารดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุดคือ สถานศกึษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์

และ พันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศกึษา รองลงมาคือ 

สถานศกึษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพการศกึษาอย่างเป็นระบบ มีแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศกึษา มีการดำเนินการกำกับ ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ

สถานศกึษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากร ให้มคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ส่วนข้อที่น้อยที่สุด คือ สถานศกึษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 

   2.3 ดา้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มี

การดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุดคือ ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก 

รองลงมาคือ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการจัด

กระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน และผูเ้รียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจำวันได้ และ ครูผู้สอนมีการวัดและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา

พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ส่วนข้อที่นอ้ยที่สุด คอื ครูผูส้อนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู ้ 

  3. ปัจจัยคัดสรรในภาพรวม (X) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายใน (Y) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน โดยมีความสัมพันธ์           

อยู่ในระดับสูง (rxy= .770) และมีความสัมพันธ์ทางบวก ส่วนปัจจัยคัดสรรทั้ง 5 ด้าน กับ

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์กันอย่างมนีัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 

  4. ปัจจัยคัดสรรที่มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

จากตัวแปรที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 5 ด้าน พบว่า มจีำนวน 2 ด้าน ที่มอีำนาจพยากรณ์ 

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ด้าน

ทรัพยากรการเรียนรู้ (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .463 และ ดา้น

การจัดโครงสร้างการบริหาร (X3) มีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ เท่ากับ .458 ตัวแปร
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ทั้งสองด้านนีส้ามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในโดยรวม        

ได้รอ้ยละ 65.2 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ ± .25668 

สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

Y = .955 + .364X5 + .405X3 และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

คือ Z = .463Z5
 + .458Z3 

  5. แนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ในด้านที่ตอ้งนำไปศกึษาแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรร 

จำนวน 2 ด้าน คอื ด้านการจัดโครงสร้างการบริหาร และด้านทรัพยากรการเรียนรู้              

โดยจัดทำแบบสัมภาษณ์ เพื่อไปหาแนวทางในการพัฒนาโดยการสัมภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ 

จำนวน 10 ท่าน จากนั้นจงึนำมาวิเคราะห์เนื้อหา นำเสนอเป็นแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

   1. ดา้นทรัพยากรการเรียนรู้  

    1.1  โรงเรียนต้องมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรยีน 

    1.2. โรงเรยีนต้องจัดให้มวีัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม เพียงพอ           

และมีคุณภาพ   

    1.3 สื่อต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

โรงเรียนต้อง มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ ICT ต่าง ๆ             

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้ 

    1.4 ผูบ้ริหารควรใชก้ระบวนการมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน              

ในการระดมทรัพยากรการเรียนรู้ 

   2. ด้านการจัดโครงสร้างการบริหาร 

    2.1 ผู้บริหารจัดโครงสร้างให้ชัดเจน ระบุผูร้ับผิดชอบ ระบุขอบข่าย

งานว่ามีขัน้ตอนการทำงานอย่างไร มีตัวชี้วัดอะไรบ้าง 

    2.2 การวางตัวบุคคลต้องสอดคล้องกับความรูค้วามสามารถ 

ประสบการณ์ และความสนใจ 

    2.3 ใชห้ลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ 
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อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่องปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพ

ภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา 

สกลนคร เขต 3 ผลการวิจัยที่ได้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

  1. ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคัดสรรโดยภาพรวมโรงเรียนมกีารดำเนินงาน  

อยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน

ระดับมากที่สุด 3 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย คอื ด้านการติดต่อสื่อสารภายใน ดา้นการจัดโครงสร้างการบริหาร ด้านภาวะผูน้ำ

ของผู้บริหาร ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ และด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ทั้งนีอ้าจเป็น

เพราะว่าผูบ้ริหารและครูที่มีการตื่นตัว ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน ดังนั้นผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่หรือทั้งหมดจึงได้มกีารวางแผน การ

กำหนด นโยบาย มีการเตรียมความพรอ้มของบุคลากร และการกำหนดผูร้ับผิดชอบในการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพภายในเป็นอย่างดี เพื่อการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ประกอบกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นโรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งมี

บุคลากรไม่มากนัก ทำให้บุคลากรที่อยู่ภายในโรงเรียนมีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน มีการ

พูดคุยกัน มีการตดิต่อสื่อสารกันเป็นประจำ ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

ผูบ้ริหารสามารถอธิบายและบอกจุดประสงค์ของการสื่อสารนั้น ๆ อย่างชัดเจน จนเกิด

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในโรงเรียน ซึ่งจะทำให้ครูและผูบ้ริหารมคีวามเข้าใจตรงกัน 

ช่วยใหเ้กิดความเข้าใจอันดี เกิดความร่วมมอืและประสานงานกันในโรงเรียน อีกทั้งงานต่าง ๆ 

ในโรงเรยีนประถมศึกษาขนาดเล็กนั้น ต้องอาศัยความช่วยเหลอืกันในทุก ๆ ฝ่าย ทุกคนมี

ส่วนร่วมในทุกกิจกรรม ทำใหก้ารตดิต่อสื่อสารภายในเป็นการสื่อสารโดยตรง ไม่ผ่านคน

กลาง จึงเกิดความเข้าใจเป้าหมายของการสื่อสารนัน้ซึ่งส่งผลใหก้ารประกันคุณภาพ

ภายในบรรลุเป้าประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คำเตียง ก่ำเกลีย้ง (2556, 

บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น 

เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยทางการบริหารของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารอยู่ในระดับมาก  

สอดคล้องงานวิจัยของ เกษร บุตรจอ้ม (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ 
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ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านโครงสร้างองค์การอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยของ โชคชัย 

พรหมมาก (2561, หน้า 88) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการ

ดำเนนิงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 6 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางการบริหารของสถานศกึษา                

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก               

เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า ด้านการติดต่อสื่อสาร อยู่ในระดับมาก  

  2. ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก     

ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอื ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ และด้านคุณภาพของผู้เรยีน 

ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า จากนโยบายการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที่สองที่กำหนด

เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย และการศกึษาไทยในอนาคต 

ประกอบกับมีนโยบายใหป้ฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ ทั้งภายในและ

ภายนอกของทุกระดับ จึงมีการปรับปรุงมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีการประกาศ 

ให้ใชม้าตรฐานการศกึษาระดับปฐมวัย ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐานและระดับการศกึษา    

ขั้นพื้นฐานศูนย์การศกึษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ประกอบกับการประกาศใชก้ฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2561 ทำให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรเกิดการตระหนักถึง

ความสําคัญของการบริหารระบบการประกันคุณภาพภายใน และเพื่อเป็นการเตรยีม 

ความพรอ้มสำหรับรับการประเมินภายนอกรอบที่ 4 จาก สมศ. ทำให้โรงเรียนทุกโรงเรียน

ดำเนินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน จนทำให้การดำเนินการอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับ สำนักทดสอบทางการศึกษา (2561, บทนำ) ได้กล่าวถึงแนวคิดในการ

กำหนดมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐานไว้ว่า ให้สถานศกึษาใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน        

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา และเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน

ภายนอก ซึ่งจะทำใหเ้กิดความมั่นใจแก่ผูม้ีส่วนเกี่ยวของทุกฝ่ายว่า การจัดการศกึษาของ

สถานศกึษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงไว้ซึ่งมาตรฐานการดำเนินงานประกันคุณภาพ
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ภายในของสถานศกึษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไพฑูรย์ แจ่มพันธ์ (2560, หน้า 170)  

ได้ทำการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สภาพ

การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในด้านต่าง ๆ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เฉลิมพร กุมภา (2563, หน้า 248) ได้ทำการวิจัยเรื่อง

รูปแบบการบริหารงานการประกันคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการวิจัย

พบว่า โดยรวมรูปแบบการบริหารงานการประกันคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 

มีผลการประเมินในระดับมาก และงานวิจัยของ ข้าวทิพย์ ทีสุกะ (2564, หนา้ 246)             

ได้ทำการวิจัยเรื่อง ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผูบ้ริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อผลสำเร็จ           

ในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลสำเร็จในการดำเนินการประกันคุณภาพ

ภายในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

  3. ปัจจัยคัดสรรในภาพรวม กับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน     

มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ใน

ระดับสูง (rxy = .770) ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมื่อพจิารณาปัจจัยคัดสรรทั้ง 5 

ด้าน กับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ทั้ง 3 ด้าน พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารมีภวะผูน้ำ มีวสิัยทัศน์ในการ

บริหาร สามารถชักนำและจูงใจครูให้เห็นคล้อยตามในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยการ

กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้การประกัน

คุณภาพภายในบรรลุเป้าหมายได้ มีการติดสื่อสารที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กันในโรงเรียน ที่จะทำให้ครูและผูบ้ริหารมีความเข้าใจตรงกันช่วยใหเ้กิดความเข้าใจอันดี 

เกิดความร่วมมอืและประสานงานกัน การจัดสายงานการบังคับบัญชาในโรงเรียนที่ชัดเจน 

การมอบหมายงานที่สอดคล้องกับความรูค้วามสามารถของบุคลากร การกำหนดบทบาท

หนา้ที่ที่เอือ้ต่อการประกันคุณภาพภายใน และสร้างบรรยากาศความร่วมมอืซึ่งกันและกัน

อย่างเต็มศักยภาพให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน มีการจัดสรรทรัพยากรการเรีนรู้

ต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และตรงกับความตอ้งการของผู้เรียน มสีัญญาณอินเตอร์เน็ตที่มี

คุณภาพและครอบคลุมพืน้ที่ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ICT ที่ทันสมัยและพร้อมใชง้าน 

มกีารปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์ใหม้ีสภาพที่พรอ้มใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ 
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งานวิจัยของ เกษร บุตรจอ้ม (2558, หน้า 135) ได้ทำการศกึษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 สอดคล้องกับ ดำรงเกียรติ วันทา (2559, บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่

ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก           

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 5 พบว่า ความสัมพันธ์

เกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาของโรงเรียนขนาดเล็ก                    

มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมนีัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 และธัญพร ยมนัตถ์ (2561, 

หนา้ 87) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผลการวิจัย

พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษาแต่ละดานกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา (Y)           

มีความสมัพันธ์กันทางบวก อย่างมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 เรียงตามลำดับค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบวา การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา          

มีความสัมพันธ์กับปัจจัยยดา้นโครงสร้างองคกรในระดับสูง 

  4. ปัจจัยคัดสรรที่นำมาวิเคราะห์จำนวน 5 ดา้น พบว่ามี 2 ดา้นที่มีอำนาจ

พยากรณ์ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01    

ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ ได้แก่ ด้านทรัพยากรการเรียนรู ้และด้านการจัด

โครงสรา้งการบริหาร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการ

เรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการศกึษาได้นัน้ ควรมีความพร้อมในด้านทรัพยากร

ต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรยีนและผู้สอน ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีมี

ความก้าวหน้ามากขึน้ ผูเ้รียนสามารถที่จะแสวงหาความรูด้้วยตนเองจากสื่อที่มอียู่

มากมาย การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมอืการเรียนรูใ้นรูปแบบที่หลากหลาย 

สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา และบนเครื่องมอืทุกชนิด ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต 

และคอมพิวเตอร์ ทุกคนสามารถเรียนรูไ้ด้ดว้ยตนเอง มีการใชอ้ินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ 

แอพพลิเคช่ันต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น เช่น Google Meet, 

Google classroom, Zoom, YouTube และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโรคติด
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เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลใหส้ถานศกึษาต่าง ๆ นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ

จัดการเรยีนการสอนให้เข้ากับสถานการ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนัน้ ทรัพยากรการเรียนรู้

เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะส่งผลต่อคุณภาพในการจัดการเรยีนการสอน และผูท้ี่มี

บทบาทมากที่สุดก็คือครู การเลอืกคนที่จะมาทำงานนั้นมคีวามสำคัญมาก ต้องเลือกคนที่

เหมาะสมกับงาน การมอบหมายงานที่สอดคล้องกับความรูค้วามสามารถของบุคลากร 

การกำหนดบทบาทหน้าที่ที่เอือ้ต่อการประกันคุณภาพภายใน การจัดโครงสร้างที่ลด

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มกีารกระจายอำนาจและความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ มีการ

ควบคุม กำกับ ตดิตามการปฏิบัติงานเพื่อให้โรงเรียนบรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ เกษร บุตรจอ้ม (2558, บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรที่สามารถพยากรณ์การดำเนินการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 2 คือ ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านภาวะ

ผูน้ำ และปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การ สอดคล้องกับ ธัญพร ยมนัตถ์ (2561, หน้า 88)  

ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้การศกึษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่

สามารถพยากรณการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ประกอบด้วย ดานโครงสร้างองคกร 

ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กร ด้านทรัพยากรสนับสนุนการทำงาน ด้านภาวะผูน้ําของ

ผูบ้ริหาร และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวของ สอดคล้องกับโชคชัย 

พรหมมาก (2561, หนา้ 96) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการ

ดำเนนิงานประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศกึษา เขต 6 พบว่า ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศกึษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 ได้แก่ปัจจัยการ

บริหารด้านทรัพยากรการเรียนการสอน  การติดต่อสื่อสาร และด้านโครงสร้างองค์กร 

และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เฉลิมพร กุมภา (2563, หน้า 249) ได้ทำการวิจัยเรื่อง

รูปแบบการบริหารงานการประกันคุณภาพการศกึษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ได้สรุปไว้ว่า 

ด้านปัจจัยนำเข้าที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรรถนะ

ของผู้บริหารที่จะนำพาให้โรงเรียนขนาดเล็กสามารถปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ 
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การศกึษาให้มปีระสิทธิภาพได้ การระดมทรัพยากรทางการศกึษาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 

บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ การบริหารจัดการ การนำนวัตกรรม

ทางการศึกษามาใช้ในโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึน้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพ พัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อเตรยีมความพร้อมในการ

นำเสนอผลการรายงานการประกันคุณภาพการศกึษา ในด้านกระบวนการมกีารสร้าง

เครือข่ายความร่วมมอืจากทุกฝ่าย การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้เป็นที่

ประจักษ์ในโรงเรยีนขนาดเล็ก 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวจิัยไปใช้ 

  1.1 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายใน โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีการดำเนินงานมาก

ที่สุดคือ ด้านการตดิต่อสื่อสารภายใน รองลงมาคือด้านการจัดโครงสร้างการบริหาร 

แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริหารจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับบุคลกรในโรงเรยีนและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน สามารถจูงใจ ผูร้่วมงานในการปฏิบัติงานเพื่อ

บรรลุเป้าหมาย มีการเตรียมความพรอ้มของบุคลากร และการกำหนดผูร้ับผิดชอบในการ

ดำเนนิการประกันคุณภาพภายในเป็นอย่างชัดเจน เพื่อการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น

รูปธรรม 

  1.2 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มกีาร

ดำเนนิงานมากที่สุด คอื ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ รองลงมาคือ ด้าน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ และด้านคุณภาพของผู้เรียน 

แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริหารยังคงมคีวามสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนทั้งระบบ ดังนั้น

ผูบ้ริหารควรกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศกึษากำหนดชัดเจน มีระบบ

บริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบ

ด้านตามหลักสูตรสถานศกึษา 

  1.3 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคัดสรรในภาพรวม มีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกด้าน โดยมี

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง และมีความสัมพันธ์ทางบวก ส่วนปัจจัยคัดสรรทั้ง 5 ด้าน กับ
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ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในทั้ง 3 ด้าน มคีวามสัมพันธ์กันอย่างมนีัยสำคัญ     

ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงเห็นว่าควรมกีารส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาปัจจัยคัดสรร           

ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ภาวะผูน้ำของผูบ้ริหาร 2) การตดิต่อสื่อสารภายใน 3) การจัด

โครงสรา้งการบริหาร 4) การส่งเสริมการเรยีนรู้ และ 5) ทรัพยากรการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด

การรับรู้ของผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรที่รับผดิชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศกึษา

เพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งผลตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็กให้สูงขึ้น 

  1.4 ผลการวิจัยพบว่า มปีัจจัยที่สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายในและสามารถนำมาสร้างเป็นสมการพยากรณ์ได้ โดยตัวแปรที่นำมา

วิเคราะห์ 5 ด้าน พบว่ามี 2 ด้านที่มีอำนาจยากรณ์ คอื ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ และด้าน

การจัดโครงสร้างการบริหาร แสดงให้เห็นว่าในจำนวนปัจจัยคัดสรร ควรให้ความสำคัญ

ทางการบริหารมีการปฏิบัติในลำดับแรก คอื ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ และลำดับที่สอง 

ด้านการจัดโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดการรับรู้ของผู้บริหาร ครูและครูผู้รับผิดชอบ

งานด้านการประกันคุณภาพการศกึษา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพ

ภายในให้ดียิ่งขึน้ 

  1.5 แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่เป็นตัวพยากรณ์ที่ดีต่อประสิทธิผลการ

ประกันคุณภาพภายในของโรงเรยีนประถมศกึษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 สรุปได้ดังนี้ ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ 

1) โรงเรียนตอ้งมีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 2) โรงเรียนต้องจัดใหม้ีวัสดุ อุปกรณ์

ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีคุณภาพ 3) สื่อต่าง ๆ ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป โรงเรียนตอ้งมกีารใชเ้ทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ ICT 

ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 4) ผู้บริหารควรใช้กระบวนการมสี่วนร่วมจากทุกภาค

ส่วน ในการระดมทรัพยากรการเรียนรู ้และด้านการจัดโครงสรา้งการบริหาร ได้แก่ 

1) ผูบ้ริหารจัดโครงสร้างให้ชัดเจน ระบุผู้รับผดิชอบ ระบุขอบข่ายงานว่ามีขั้นตอนการ

ทำงานอย่างไร มตีัวชีว้ัดอะไรบ้าง 2) การวางตัวบุคคลต้องสอดคล้องกับความรู้

ความสามารถ ประสบการณ์ และความสนใจ 3) ใช้หลักการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน       

ในการบริหารจัดการ  
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 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยคัดสรรอื่น ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน 

  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน จากแนวคิดหรอืทฤษฎีของบุคลอื่น หรือจากมาตรฐานการศึกษาการศกึษาที่มี

การประกาศใชใ้หม่ 

  2.3 ควรมกีารศกึษาวิจัยในลักษณะเดียวกันกับกลุ่มประชากรระดับจังหวัด

สกลนคร 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครือ่งมือวิจัย 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร  คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธาน 

          หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ  

          และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

          สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วฒันา สุวรรณไตรย์  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

          ครุศาสตรมหาบัณฑติ และ 

          หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

          สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 3. นางนติิพร ศรีโนนยาง   ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

          สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

          ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 4. ดร.วสุกฤต สุวรรณเทน   ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ง 

         อำเภอวานรนวิาส จังหวัด 

         สกลนคร สำนักงานเขตพืน้ที่ 

         การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

         เขต 3 

 5. ดร.สิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ   ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านไฮหย่อง 

          (ภูเงนิประชานุกูล) อำเภอพังโคน 

          จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขต 

          พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

          สกลนคร เขต 2 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญเสนอแนวทางพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 3 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร  คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธาน 

          หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ  

          และหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

          สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ไพใหล  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

          ครุศาสตรมหาบัณฑติ และ 

          หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

          สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วฒันา สุวรรณไตรย์  อาจารย์ประจำหลักสูตร 

          ครุศาสตรมหาบัณฑติ และ 

          หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

          สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 4. นางนติิพร ศรีโนนยาง   ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

          สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

          ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 5. นางนางยุวดี ชุมปัญญา  ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

          สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา 

          ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
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 6. ดร.วสุกฤต สุวรรณเทน   ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ง 

         อำเภอวานรนวิาส จังหวัด 

         สกลนคร สำนักงานเขตพืน้ที่ 

         การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

         เขต 3 

 7. ดร.สิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ   ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านไฮหย่อง 

          (ภูเงนิประชานุกูล) อำเภอพังโคน 

          จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขต 

          พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

          สกลนคร เขต 2 

 8. นายไพบูลย์ กุลอัก   ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านก่อ 

         อำเภอวานรนวิาส จังหวัด 

         สกลนคร สำนักงานเขตพืน้ที่ 

         การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร 

         เขต 3 

 9. นางอัมพิกา แก้วไพฑูรย์  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน 

         บ้านโพนแพง อำเภอวานรนิวาส 

         จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขต 

         พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

         สกลนคร เขต 3 

 10. นางอมรรัตน์ วัฒนาเนตร  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน 

         บ้านนาจาร อำเภอวานรนวิาส 

         จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขต 

         พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา 

         สกลนคร เขต 3 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวจิยั 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ปัจจัยคัดสรรท่ีส่งผลต่อประสทิธิผลการประกนัคุณภาพภายใน 

ของโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก สังกดัสำนักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 

 

คำชี้แจง 

 1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย “ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3” จงึขอให้ท่านตอบตามการรับรู้

ของท่านหรอืความรูส้ึกที่เป็นจริงมากที่สุดและกรุณาตอบทุกข้อ 

 2. ผูต้อบแบบสอบถามฉบับนีไ้ด้แก่บุคลากรในโรงเรียนประกอบด้วยผู้บริหาร

และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก 

 3. คำตอบของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัย ผูว้ิจัยจะเก็บคำตอบของท่านเป็น

ความลับและจะใช้สำหรับการวิจัยครั้งนีเ้ท่านั้น โดยเสนอผลการวิจัยเป็นภาพรวม ไม่

เจาะจงไปที่กลุ่มหรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ จงึไม่มีผลเสียต่อตัวท่าน หรอื

หน่วยงานของท่านแต่อย่างใด 

 4. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไป 

  ตอนที่ 2 ปัจจัยคัดสรร 

  ตอนที่ 3 ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

 5. เมื่อท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อแล้ว ขอความกรุณาส่งคนืผูว้ิจัย ตาม

เอกสารที่ผู้วจิัยได้แนบมาพร้อมแบบสอบถามนี้ 

 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งที่ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 

 

                  นายพนาศักดิ์  ชาคำหลอย 

            นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

โทร. 08 7855 801             มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

หมายเลข 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน (  ) หน้าข้อความที่เป็นจริง เกี่ยวกบัสถานภาพของท่าน 

1. เพศ 

    (  )  ชาย 

    (  )  หญิง 

2. ตำแหน่งหน้าที่ 

    (  )  ผูบ้ริหารโรงเรียน 

    (  ) ครูผู้รับผดิชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

    (  )  ครูผูส้อน 

 

ตอนที่ 2 ปัจจัยคัดสรร 

คำชี้แจง กรุณาพิจารณาข้อความแต่ละขอ้ความ ว่ามีการดำเนินงานในโรงเรียนที่ท่าน

ปฏิบัติงานอยู่ ตามการรับรู้หรอืความรู้สกึที่เป็นจริงของท่าน แล้วทำเครื่องหมาย        

ลงในช่องว่างทางขวามอืเพียงข้อละ 1 เครื่องหมาย ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 5 หมายถึง มกีารดำเนินงานตามการรับรู้ อยู่ในระดับ “มากที่สุด”  

 4 หมายถึง มกีารดำเนินงานตามการรับรู้ อยู่ในระดับ “มาก”  

 3 หมายถึง มกีารดำเนินงานตามการรับรู้ อยู่ในระดับ “ปานกลาง”  

 2 หมายถึง มีการดำเนินงานตามการรับรู้ อยู่ในระดับ “น้อย”  

 1 หมายถึง มกีารดำเนินงานตามการรับรู้ อยู่ในระดับ “น้อยที่สุด” 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

 1. ภาวะผู้นำของผู้บริหาร          

1 ผูบ้ริหารมคีวามรู ้ความสามารถ มุ่งมั่น ตัง้ใจในการ

ทำงานและมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการประกัน

คุณภาพภายใน 

     

2 ผูบ้ริหารสามารถชักนำและจูงใจ สามารถโน้มน้าว

ให้ผู้ร่วมงานปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 

     

3 ผูบ้ริหารมวีิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติตนเป็น

แบบอย่างที่ด ีตระหนักและเห็นความสำคัญของการ

ประกันคุณภาพภายใน 

     

4 ผูบ้ริหารส่งเสริม สนับสนุน ทรัพยากรในการ

ปฏิบัติงาน 

     

5 ผูบ้ริหารมกีารกำกับ ตดิตาม ประเมินผลการทำงาน

เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในบรรลุวัตถุประสงค์ 

     

 2. การติดต่อสื่อสารภายใน       

6 มีการแจ้งขอ้มูล ข่าวสาร นโยบาย กฎ ระเบียบหรอื

ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในให้

บุคลากรทราบ 

     

7 มีการสื่อสารหลายช่องทางเพื่อการรับรู้และเข้าใจที่

ตรงกันของบุคลากร 

     

8 มีการใชภ้าษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย อธิบายและบอก

จุดประสงค์ของการสื่อสารนั้น ๆ 

     

9 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้การดำเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในบรรลุวัตถุประสงค์ 

     

10 การตดิต่อสื่อสารในโรงเรยีนทำให้เกิดความเข้าใจ

อันดี และเกิดความร่วมมอืประสานงานกันระหว่าง

ผูบ้ริหารกับบุคลากร 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

 3. การจัดโครงสร้างการบรหิาร      

11 มีการจัดสายงานการบังคับบัญชาในโรงเรยีนที่

ชัดเจน สอดคล้องกับความรู้ความสามารถของ

บุคลากร 

     

12 มีการกำหนดบทบาทหนา้ที่ที่เอื้อต่อการประกัน

คุณภาพภายใน 

     

13 มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานให้มคีวามสะดวกและคล่องตัว 

     

14 มีการจัดโครงสร้างที่มคีวามยืดยุ่น มีการกระจาย

อำนาจในการตัดสินใจและความรับผดิชอบอย่าง

เป็นระบบ 

     

15 มีการควบคุม กำกับ ตดิตามการปฏิบัติงานเพื่อให้

โรงเรียนบรรลุเป้าหมาย 

     

 4. การส่งเสริมการเรียนรู้      

16 โรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศที่ครูมคีวามเป็นมติร 

มีความเอือ้อารีต่อกัน มคีวามรูส้ึกรักและเป็น

เจ้าของโรงเรียน 

     

17 โรงเรียนมีการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่

บุคลากรเข้าใจตรงกันและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน 

     

18 โรงเรียนมีการจัดสภาพห้องเรียน อาคารเรียน 

สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการจัดการเรยีนรู้ 

     

19 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพียงพอ มีการส่งเสริมให้ครู 

บุคลากร และนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ เพื่อประโยชน์

ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

     

20 โรงเรียนมีการให้ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

กับบุคลากร 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

 5. ทรัพยากรการเรียนรู้      

21 โรงเรียนจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ จัดหาวัสดุ

อุปกรณ์เพื่อใชใ้นการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

     

22 โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและ                 

มีสัญญาณอนิเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพและครอบคลุม

พืน้ที่ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้และแสวงหา

ความรู้ 

     

23 โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนใหบุ้คลากรใช้เทคโนโลยี

ในการจัดการเรียนรู ้ 

     

24 โรงเรียนมีแผนการบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ในการ

จัดการเรยีนรู้ให้อยู่ในสภาพที่พรอ้มใชง้านอยู่เสมอ 

     

25 โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารหรอืไอซีที เข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ เช่น DLTV, DLIT, การสอนออนไลน์ 
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ตอนที่ 3 ประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายใน 

คำชี้แจง กรุณาพิจารณาข้อความแต่ละขอ้ความว่ามีการดำเนินงานในโรงเรียนที่ท่าน

ปฏิบัติงานอยู่ ตามการรับรู้หรอืความรู้สกึที่เป็นจริงของท่าน แล้วทำเครื่องหมาย           

ลงในช่องว่างทางขวามอืเพียงข้อละ 1 เครื่องหมาย ตามเกณฑ์ ดังนี้ 

 5 หมายถึง มปีระสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ “มากที่สุด”  

 4 หมายถึง มปีระสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ “มาก”  

 3 หมายถึง มปีระสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ “ปานกลาง” 

 2 หมายถึง มีประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ “น้อย”  

 1 หมายถึง มปีระสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ “น้อยที่สุด” 

ข้อ ข้อความ 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

 1. คุณภาพของผู้เรยีน      

1 ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน            

การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

     

2 ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง

มีวจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น

และแก้ปัญหาได้ 

     

3 ผูเ้รียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม          

เพื่อการพัฒนา 

     

4 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรูแ้ละ         

การดำรงชีวติ 

     

5 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศกึษากำหนด 

     

6 ผูเ้รียนมีความรูท้ักษะพืน้ฐาน และเจตคตทิี่ดตี่องาน

อาชีพ 

     

7 ผูเ้รียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศกึษากำหนด 
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ข้อ ข้อความ 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

8 ผูเ้รียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย      

9 ผูเ้รียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมและ

อยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมคีวามสุข 

     

10 ผูเ้รียนมีการรักษาสุขภาวะทางร่างกายสุขภาพจิตที่ดี       

 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ      

11 สถานศกึษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ               

พันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศกึษา 

     

12 สถานศกึษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพ

การศกึษาอย่างเป็นระบบ มีแผนพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศกึษา มีการดำเนินการกำกับ ติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล 

     

13 สถานศกึษาพัฒนางานด้านวิชาการที่เน้นคุณภาพ

ผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษาและ

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     

14 สถานศกึษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและ

บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

     

15 สถานศกึษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมคีุณภาพ 

     

 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

     

16 ครูผูส้อนสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม

ศักยภาพของผู้เรยีน และผูเ้รียนสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวติประจำวันได้ 

     



208 

ข้อ ข้อความ 
ระดับ 

5 4 3 2 1 

17 ครูผูส้อนมีการใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

แหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 

     

18 ครูผูส้อนมีการบริหารจัดการช้ันเรยีนเชิงบวก      

19 ครูผูส้อนมีการวัดและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็น

ระบบ และนำผลมาพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

     

20 ครูผูส้อนและผูม้ีส่วนเกี่ยวข้องมกีารแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

     

 

ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือรับรองจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 
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ภาคผนวก จ  

ค่าคุณภาพเครื่องมือ 
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ตาราง 31  แบบสรุปผลการหาค่า IOC ของแบบสอบถามปัจจัยคัดสรรทีส่่งผลต่อ 

 ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  

 สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 

 

ตอนที ่ ข้อที ่
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

ผลรวม 
ค่า 

IOC 

การแปล

ผล 1 2 3 4 5 

2 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

2 24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้
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ตาราง 31 (ต่อ) 

 

ตอนที ่ ข้อที ่
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญคนที่ 

ผลรวม 
ค่า 

IOC 

การแปล

ผล 1 2 3 4 5 

2 25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้

3 20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได ้
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ตาราง 32 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

 ปัจจัยคัดสรร  

 

 

ด้านที่ ข้อที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

1. ดา้นภาวะผูน้ำของผู้บริหาร 

ค่าความเชื่อม่ัน .881 

1 .610 

2 .644 

3 .603 

4 .734 

5 .672 

2. ดา้นการติดต่อสื่อสารภายใน 

ค่าความเชื่อม่ัน .912 

6 .648 

7 .693 

8 .738 

9 .771 

10 .812 

3. ด้านการจัดโครงสรา้งการบริหาร 

ค่าความเชื่อม่ัน .889 

11 .715 

12 .668 

13 .783 

14 .812 

15 .691 

4. ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ 

ค่าความเชื่อม่ัน .876 

16 .678 

17 .672 

18 .712 

19 .741 

20 .716 

5. ดา้นทรัพยากรการเรียนรู้ 

ค่าความเชื่อม่ัน .787 

21 .651 

21 .418 

23 .717 

24 .668 
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ตาราง 32 (ต่อ) 

ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .958 

มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .418 - .812 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านที ่ ข้อที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

 25 .510 
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ตาราง 33 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

 ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

 

ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .933 

มีค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .441 - .774 

 

ด้านที ่ ข้อที ่ ค่าอำนาจจำแนก 

1. ดา้นคุณภาพผูเ้รียน 

ค่าความเชื่อม่ัน .910 

1 .577 
2 .628 
3 .661 
4 .509 
5 .732 
6 .658 
7 .774 
8 .633 
9 .632 
10 .713 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ค่าความเชื่อม่ัน .867 

11 .609 
12 .488 
13 .645 
14 .581 
15 .618 

3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

ค่าความเชื่อม่ัน .842 

16 .656 
17 .441 
18 .690 
19 .561 
20 .663 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ตัวอย่างการวเิคราะห์ผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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Regression 

 
 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 x4 . Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= .050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

.100). 

2 x5 . Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= .050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

.100). 

3 x3 . Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= .050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

.100). 

4 . x4 Stepwise 

(Criteria: 

Probability-of-F-

to-enter <= .050, 

Probability-of-F-

to-remove >= 

.100). 

a. Dependent Variable: Y 
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Model Summarye 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .722a .522 .518 .30211 

2 .775b .601 .595 .27690 

3 .814c .662 .654 .25594 

4 .811d .657 .652 .25668 

a. Predictors: (Constant), x4 

b. Predictors: (Constant), x4, x5 

c. Predictors: (Constant), x4, x5, x3 

d. Predictors: (Constant), x5, x3 

e. Dependent Variable: Y 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 13.343 1 13.343 146.189 .000b 

Residual 12.230 134 .091   

Total 25.573 135    

2 Regression 15.376 2 7.688 100.270 .000c 

Residual 10.197 133 .077   

Total 25.573 135    

3 Regression 16.926 3 5.642 86.131 .000d 

Residual 8.647 132 .066   

Total 25.573 135    

4 Regression 16.810 2 8.405 127.565 .000e 

Residual 8.763 133 .066   

Total 25.573 135    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), x4 

c. Predictors: (Constant), x4, x5 

d. Predictors: (Constant), x4, x5, x3 

e. Predictors: (Constant), x5, x3 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.587 .229  6.918 .000 

x4 .617 .051 .722 12.091 .000 

2 (Constant) 1.338 .216  6.202 .000 

x4 .369 .067 .432 5.494 .000 

x5 .318 .062 .405 5.149 .000 

3 (Constant) .925 .217  4.271 .000 

x4 .109 .082 .128 1.332 .185 

x5 .322 .057 .409 5.635 .000 

x3 .344 .071 .389 4.865 .000 

4 (Constant) .955 .216  4.419 .000 

x5 .364 .048 .463 7.622 .000 

x3 .405 .054 .458 7.543 .000 

a. Dependent Variable: Y 

 

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. 

Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance 

1 x1 .066b .731 .466 .063 .444 

x2 .142b 1.686 .094 .145 .499 

x3 .383b 4.317 .000 .351 .401 

x5 .405b 5.149 .000 .408 .485 

2 x1 .112c 1.365 .175 .118 .439 

x2 .174c 2.272 .025 .194 .496 

x3 .389c 4.865 .000 .390 .401 

3 x1 -.073d -.852 .396 -.074 .347 

x2 -.030d -.348 .728 -.030 .342 

4 x1 -.024e -.297 .767 -.026 .402 

x2 -.001e -.012 .990 -.001 .364 

x4 .128e 1.332 .185 .115 .279 

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors in the Model: (Constant), x4 

c. Predictors in the Model: (Constant), x4, x5 

d. Predictors in the Model: (Constant), x4, x5, x3 

e. Predictors in the Model: (Constant), x5, x3 
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Residuals Statisticsa 

 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 3.4153 4.7993 4.3417 .35287 136 

Residual -1.03041 .88319 .00000 .25478 136 

Std. Predicted Value -2.625 1.297 .000 1.000 136 

Std. Residual -4.014 3.441 .000 .993 136 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสนอแนวทางพัฒนาปัจจัยคัดสรร 

ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเลก็ สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวจิัย 

เรื่อง ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 3 

 

ชื่อผู้วิจัย นายพนาศักดิ์ ชาคำหลอย นักศกึษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประธานที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ 

กรรมการที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน  

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ …………………………………………………………………………………………………………… 

สถานที่สัมภาษณ์ …………………………………………………………………………………………………………… 

วันเดือนปี ที่สัมภาษณ์ …………………………………………………………………………………………………… 

เริ่มสัมภาษณ์เวลา ……….………….. น. สิ้นสุดการสัมภาษณ์เวลา ……………………………… น. 

คำชี้แจง 

1. แบบสัมภาษณ์ สำหรับผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่

ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 

2. ผูว้ิจัยได้ดำเนินการวิเคราะหป์ัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพภายใน ของโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ปัจจัยคัดสรรที่มอีำนาจพยากรณ์ 

ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน มี 2 ด้าน ได้แก่ การจัดโครงสร้างการบริหาร และ 

ทรัพยากรการเรียนรู้ ผูว้ิจัยจึงนำปัจจัยคัดสรรดังกล่าวมาจัดทำแบบสัมภาษณ์ เพื่อแนวทาง

การพัฒนาปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  

3. การสัมภาษณ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง จงึใคร่ขอความร่วมมอืจากท่าน

ผูเ้ชี่ยวชาญในการให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ 
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ประเด็นคำถาม 

1. ท่านมีแนวทาง วิธีการ หรอืกระบวนการเพื่อพัฒนาปัจจัยคัดสรร ด้านการจัดโครงสร้าง

การบริหาร อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ท่านมแีนวทาง วิธีการ หรอืกระบวนการเพื่อพัฒนาปัจจัยคัดสรร ด้านทรัพยากร          

การเรียนรู้ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ลงช่ือ ………………………………………………………….  

        (………………………………………………………..)                 

                        ผูเ้ชี่ยวชาญ 



 

 

 

 

 

            

 

 

 

  

 

ภาคผนวก ซ  

ภาพประกอบการวิจัย 
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ภาพประกอบ 4 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร์ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมอืง จังหวัดสกลนคร 

 

ภาพประกอบการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางพัฒนา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 สัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล อาจารย์ประจำ 

                           หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

             สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

                           อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
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      ภาพประกอบ 3  สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  สุวรรณไตรย์  

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติและ 

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 สัมภาษณ์ นางนติิพร ศรีโนนยาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   

             สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 
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ภาพประกอบ 8 สัมภาษณ์ นางยุวดี ชุมปัญญา ศกึษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   

               สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 สัมภาษณ์ ดร.วสุกฤต สุวรรณเทน  

      ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ง อำเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร  

สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
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ภาพประกอบ 10 สัมภาษณ์ ดร.สิงห์ประเสริฐ นาคโคตรคำ ผูอ้ำนวยการโรงเรียน 

       บ้านไฮหย่อง  (ภูเงนิประชานุกูล) อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  

       สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 11 สัมภาษณ์ นายไพบูลย์ กุลอัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อ  

       อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

       สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 3 
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ภาพประกอบ 12 สัมภาษณ์ นางอัมพิกา แก้วไพฑูรย์ ครูชำนาญการพิเศษ  

                      โรงเรียนบ้านโพนแพง อำเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร  

                      สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 13 สัมภาษณ์ นางอมรรัตน์ วัฒนาเนตร ครูชำนาญการพิเศษ  

                      โรงเรียนบ้านนาจาร อำเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร  

                      สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติย่อของผู้วจิัย 
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ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 

ชื่อ - สกุล     นายพนาศักดิ์ ชาคำหลอย 

วัน เดือน ปีเกิด   9 สิงหาคม พ.ศ. 2519 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน  176 หมู่ 19 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 

ตำแหน่งปัจจุบัน   ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ 

สถานที่ทำงาน    โรงเรียนบ้านหนองสนม ต.หนองสนม อ.วานรนวิาส จ.สกลนคร 

   สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ 

ประวัติการศกึษา  

 พ.ศ. 2532  ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโพนแพง ต.หนองสนม  

      อ.วานรนวิาส จ.สกลนคร 

 พ.ศ. 2535  ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น โรงเรยีนภูดนิแดงวทิยา 

      อำเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2538  ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมวานรนวิาส 

      อำเภอวานรนวิาส จังหวัดสกลนคร 

 พ.ศ. 2542  ปริญญาตร ีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 

      สาขาวิชาการประถมศกึษา สถาบันราชภัฏสกลนคร 

 พ.ศ. 2565  ปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ (ค.ม.) 

      สาขาวิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ประวัติการทำงาน  

 พ.ศ. 2542  ตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 

      ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.หนองคาย  

 พ.ศ. 2554  ตำแหน่ง ครู วทิยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านก่อ 

   ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 

 พ.ศ. 2559 - ตำแหน่ง ครู วทิยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองสนม 

  ปัจจุบัน  ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 

 


