
บทที่  5 
 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
จุดมุงหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา  หลังไดรับการประเมนิ    

คุณภาพภายนอก 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธระหวางตวัแปรพยากรณกับตัวแปรเกณฑการดําเนนิงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษาแตละดานและภาพรวม 

3. เพื่อสรางสมการพยากรณตัวแปรเกณฑการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา 

แตละดานและภาพรวมจากตัวแปรพยากรณทุกตัว 

4. เพื่อสรางสมการพยากรณตัวแปรเกณฑการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา 

แตละดานและภาพรวมจากตัวแปรพยากรณที่ดี 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1   ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ สังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  ประจําปการศึกษา  2547  ที่ไดรับการประเมินภายนอก

จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  จํานวน  399  โรงเรียน ( ขอมูล  

ณ  วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2548)   

 1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ ไดแก สถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก ประจําปการศึกษา 2547 ที่ไดรับการประเมนิภายนอกจาก

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา  ยอมใหเกดิความคลาดเคลื่อนสูงสุด 

ในการประมาณคาเปนรอยละ  5  ผูวิจัยจงึกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน   230  โรงเรียน  ไดจากการ

สุมแบบแบงชัน้  (Stratified  Random  Sampling) โดยแบงสถานศึกษาออกตามเขตพื้นที่

การศึกษาทัง้  3  เขต  แลวแบงสถานศึกษาตามขนาดของสถานศึกษาใชสถานศึกษาขนาดใหญ

ทั้งหมด และสุมสถานศึกษาขนาดกลางและเล็กตามสัดสวน 

 ผูใหขอมูลในแตละสถานศึกษา  คือ  ครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา  สถานศกึษาละ  1  คน 
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 2.  เครื่องมือทใีชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ แบบสอบถามสาํหรบัครูผูรับผิดชอบงานประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา  จํานวน  1  ฉบับ  ม ี 4  ตอน  ประกอบดวย 

 2.1  แบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาน 

ศึกษา   จํานวน  40  ขอ    มคีาความเที่ยงเทากับ   .9799 

 2.2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพงึพอใจในการทาํงานประกัน  

คุณภาพการศกึษา  จาํนวน  10  ขอ  มีคาความเที่ยงเทากับ    .8785 

  2.3   แบบสอบถามทัศนคตติอการประเมนิภายนอก  จาํนวน  10  ขอ  มีคาความ

เที่ยงเทากับ    .8227 

 2.4  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานเปนทมี   จํานวน  10  ขอ  ม ี

คาความเที่ยงเทากับ   .9226 

2.5  สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศกึษา  จาํนวน   

10  ขอ  มีคาความเที่ยงเทากับ    .9352 

 2.6  สอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกบัการนิเทศติดตาม  จาํนวน  10  ขอ  มีคาความ 

เที่ยงเทากับ   .9109 

 2.7  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพรอมในการทํางาน  จํานวน  10   

ขอ  มีคาความเที่ยงเทากบั  .8992 

2.8  แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับบรรยากาศในสถานศึกษา    จํานวน  10   

ขอ  มีคาความเที่ยงเทากบั  .7746  

2.9 แบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกบัความผูกพันในสถานศึกษา  จํานวน  8   

ขอ  มีคาความเที่ยงเทากบั  .8341 

2.10 แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

จํานวน  9  ขอ  มีคาความเทีย่งเทากบั   .2581 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจยัสงแบบสอบถามและแบบทดสอบใหสถานศึกษาทาง 

ไปรษณีย  ซึง่ผูวิจัยไดพิมพ  ชื่อ  ที่อยู  ของผูวิจัยและติดดวงตราไปรษณียากรสําหรบัสงคืนผูวิจัย  

ตามวนัเวลาทีก่ําหนด  แบบสอบถามที่จัดสงทัง้หมดจํานวน  230  ฉบับ  ผูวิจัยไดรับแบบสอบถาม

คืนไมครบภายในระยะเวลาที่กําหนด  ผูวจิัยจึงไดติดตามทวงถามไปยงัผูตอบแบบสอบถาม  ซึง่

ไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณคืนมา  จาํนวน  200  ฉบับ  คิดเปนรอยละ  86.96 
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 4.  การวิเคราะหขอมูล 

 4.1  วิเคราะหหาคาสถิติพืน้ฐาน  คือ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4.2  วิเคราะหสภาพการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

หลังไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยใช  คาเฉลีย่  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4.3  วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการวจิัย  โดยใชการวิเคราะห 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสนั  (Pearson ‘s Correlation)  

 4.4  วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ  (Enter  Multiple  Regression   

Analysis)  และวิเคราะหการถดถอยพหุคณูแบบขั้นตอน  (Stepwise  Multiple  Regression  

Analysis) 

 
สรุปผลการวจิัย 
 ผลการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการดําเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน  สงักัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาพิษณุโลก  หลังไดรับการประเมินภายนอก  สรุปได

ดังนี ้  

 1.  สภาพการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  หลงั

ไดรับการประเมินภายนอก  มีการดําเนินงานในแตละดาน  ดังนี ้

 1.1  ดานการศึกษาและเตรยีมการ  มีการดําเนนิงานอยูในระดับปานกลาง  1  ขอ  

คือ  ขอ 8  คณะกรรมการดําเนนิงานรวมกันศึกษาและวิเคราะหรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายนอกเพื่อกําหนดและพฒันามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยมีคาเฉลี่ย 3.49  ที่เหลือ

อีก  7  ขอ  มกีารดําเนินงานอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ย  3.49 - 3.95  และมีการดําเนนิงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา  ดานการศึกษาและเตรียมการโดยรวมเฉลีย่  3.72 

1.2  ดานการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา มีการดําเนนิงานอยูในระดับปาน

กลาง  1  ขอ  คือ  ขอ  14  ทบทวนธรรมนญูสถานศึกษาใหมีองคประกอบครอบคลุมเกณฑของเขต

พื้นที่การศึกษา  โดยมีคาเฉลี่ย  3.45  ที่เหลืออีก  8  ขอ  มีการดําเนนิงานอยูในระดับมาก   โดยมี

คาเฉลี่ย  3.45 – 3.93  และมีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ดานการวางแผนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมเฉลี่ย  3.72 

1.3  ดานการนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช   มีการดําเนนิงานอยูในปาน

กลาง1  ขอ  คือ  ขอ   18  ใชเอกสาร  สื่อ  วัสดุอุปกรณ  ดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาตาม

แผนงาน / โครงการแตละมาตรฐานทีก่ําหนด    โดยมีคาเฉลี่ย  3.49  ที่เหลืออีก  5  ขอ  มีการ
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ดําเนนิงานอยูในระดับมาก  โดยมีคาเฉลี่ย  3.49 - .3.90  และมีการดําเนินงานประกนัคุณภาพ

การศึกษา  ดานการนําแผนการประกนัคุณภาพการศึกษาไปใชโดยรวมเฉลี่ย  3.69 

1.4  ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา มีการดําเนนิงานอยูใน

ระดับปานกลาง  1  ขอ  คือ  ขอ  27  มีการบันทึกการตรวจสอบเปนหลักฐานไวทกุขั้นตอน  อยูใน

ระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ย  3.47  ที่เหลืออีก  5  ขอ  มีการดําเนนิงานอยูในระดับมาก  โดยมี

คาเฉลี่ย  3.47 - 3.90  และมกีารดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา  ดานการตรวจสอบและ 

ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษาโดยรวมเฉลี่ย  3.64 

1.5 ดานการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา  มีการดําเนนิงานอยูใน

ระดับระดับมากทุกขอ  โดยมีคาเฉลี่ยตั้งแต  3.50  - 3.82  และมีการดําเนนิงานประกันคุณภาพ

การศึกษา  ดานการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาโดยรวมเฉลี่ย  3.62    

1.6  ดานการเตรียมรับการประเมินจากองคกรภายนอก   มีการดําเนินงานอยูในระดบั

มาก โดยมีคาเฉลี่ย   3.65 - 3.83  และมีการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา  ดานการเตรียม

รับการประเมนิจากองคภายนอกโดยรวมเฉลี่ย  3.75 

2.  การวิเคราะหความสัมพนัธระหวางตัวแปรพยากรณกับตัวแปรพยากรณและตัวแปร 

พยากรณกับตัวแปรเกณฑการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาแตละดานและภาพรวม   

2.1  สหสมัพนัธภายในตัวแปรพยากรณ 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในตวัแปรพยากรณรวมทัง้สิ้น  45  คา  มีคาลบ    

4  คา  มีคาบวก   41 คา  ไมมีนัยสาํคัญทางสถิติจํานวน 14  คา  ที่เหลืออีก  31 คา  มีนยัสําคัญ

ทางสถิติ  โดยมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  จํานวน 3   คา  และมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  

.01  จํานวน  28  คา   คาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธภายในมีคาอยูระหวาง  -.076 - .668  

2.2   สหสัมพนัธระหวางตัวแปรพยากรณกับตัวแปรเกณฑ 

2.2.1  สหสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณกับการดําเนินงานประกนัคุณภาพ 

การศึกษา  ดานการศึกษาและเตรียมการ  (YQASTUDY) 

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรพยากรณกับการ

ดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาดานการศึกษาและเตรียมการ  (YQASTUDY)  

พบวา  ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาดาน

การศึกษาและเตรียมการ  (YQASTUDY)  อยางไมมีนยัสําคญัทางสถิติ  ไดแก  จํานวนนักเรียนและ

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศึกษา   สวนตวัแปรที่มีความสมัพันธทางบวก

กับการดําเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดานการศึกษาและเตรียมการ   
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(YQASTUDY)  อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั   .01  ไดแก   ทัศนคติตอการประเมนิคุณภาพ

ภายนอก  ความพงึพอใจในการทาํงานประกันคุณภาพการศึกษา  การทํางานเปนทมี   ภาวะผูนาํ

ของผูนําบรหิารสถานศึกษา   การนิเทศติดตาม  ความพรอมในการทํางาน  บรรยากาศใน

สถานศกึษา  และความผูกพันในสถานศกึษา  

2.2.2 สหสัมพนัธระหวางตัวแปรพยากรณกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

การศึกษา  ดานการวางแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา  (YQAPLAN) 

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรพยากรณกับการ

ดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาดานการวางแผนการประกันคณุภาพ

การศึกษา  (YQAPLAN)  พบวา  ตัวแปรที่มีความสมัพนัธทางบวกกับการดําเนนิงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศกึษาดานการวางแผนการประกันคณุภาพการศึกษา  (YQAPLAN)  อยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ   ไดแก  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศึกษา  สวนตัวแปร

ที่มีความสัมพนัธทางบวกกบัการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดานการวาง

แผนการประกนัคุณภาพการศึกษา  (YQAPLAN)  อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    ไดแก   

จํานวนนักเรียน สวนตัวแปรที่มีความสัมพนัธทางบวกกบัการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา  ดานการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  (YPLAN)  อยางมนีัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ   .01    ไดแก   ทัศนคติตอการประเมินคุณภาพภายนอก  ความพึงพอใจในการทํางาน

ประกันคุณภาพการศึกษา  การทาํงานเปนทีม  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  การนิเทศ

ติดตาม  ความพรอมในการทํางาน  บรรยากาศในสถานศึกษา  และความผกูพนัในสถานศกึษา  

2.2.3  สหสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณกับการดําเนินงานประกนัคุณภาพ 

การศึกษา  ดานการนําแผนการประกนัคุณภาพการศึกษาไปใช  (YQAAPPLY) 

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรพยากรณกับการ 

ดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาดานการนาํแผนการประกนัคุณภาพ

การศึกษาไปใช  (YQAAPPLY)  พบวา  ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการดําเนนิงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศกึษาดานการแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช  (YQAAPPLY)   อยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ   ไดแก  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศึกษา  สวนตัวแปร

ที่มีความสัมพนัธทางบวกกบัการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดานการ

นําแผนการประกันคุณภาพการศึกษไปใช  (YQAAPLLY)  อยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ   .05    

ไดแก   จาํนวนนกัเรียน  สวนตัวแปรที่มีความสมัพนัธทางบวกกับการดําเนนิงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศกึษา  ดานการนาํแผนการประกันคณุภาพการศึกษาไปใช  (YQAAPLLY)  อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .01    ไดแก   ทัศนคติตอการประเมินคุณภาพภายนอก  ความพึงพอใจ

ในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา  การทาํงานเปนทีม  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  

การนิเทศติดตาม  ความพรอมในการทํางาน  บรรยากาศในสถานศึกษา  และความผูกพนัใน

สถานศกึษา  

2.2.4  สหสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณกับการดําเนินงานประกนัคุณภาพ 

การศึกษา  ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศกึษา  (YQCHECK)   

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรพยากรณกับการ

ดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของ

สถานศกึษา  (YQCHECK)    พบวา  ตัวแปรที่มีความสมัพนัธกับการดาํเนนิงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศกึษาดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศกึษา  (YQCHECK)  

อยางไมมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ ไดแก  ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพการศึกษา  

ไดแก  ความรูความเขาใจเกีย่วกับการประกันคุณภาพการศึกษา   สวนตัวแปรที่มีความสมัพนัธ

ทางบวกกับการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ดานการตรวจสอบและ

ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา  (YQCHECK)    อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .01  ไดแก   

จํานวนนักเรียน  ทัศนคติตอการประเมนิคุณภาพภายนอก  ความพึงพอใจในการทาํงานประกัน

คุณภาพการศกึษา  การทาํงานเปนทีม     ภาวะผูนําของผูนําบรหิารสถานศึกษา   การนิเทศ

ติดตาม  ความพรอมในการทํางาน  บรรยากาศในสถานศึกษา  และความผกูพนัในสถานศกึษา  

2.2.5  สหสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณกับการดําเนินงานประกนัคุณภาพ 

การศึกษา  ดานการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพของสถานศกึษา  (YQADJUS)   

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรพยากรณกับการ

ดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา  ดานการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพ

ของสถานศึกษา  (YQADJUS)  พบวา  ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกกับการดําเนนิงานประกนั

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา  ดานการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพของสถานศกึษา  

(YQADJUS)  อยางไมมนีัยสาํคัญทางสถิต ิ  ไดแก  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพ

การศึกษา  สวนตัวแปรที่มีความสมัพนัธทางบวกกับการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศกึษา ดานการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา  (YQADJUS) อยางมนีัยสาํคัญ

ทางสถิติที่ระดบั   .05    ไดแก   จํานวนนักเรียน  สวนตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกกับการ

ดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา  ดานการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพ

ของสถานศึกษา  (YQADJUS)  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ   .01    ไดแก   ทัศนคติตอการ
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ประเมินคุณภาพภายนอก  ความพึงพอใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา  การทาํงานเปน

ทีม  ภาวะผูนาํของผูบริหารสถานศกึษา  การนิเทศติดตาม  ความพรอมในการทํางาน  บรรยากาศ

ในสถานศึกษา  และความผกูพันในสถานศึกษา  

2.2.6  สหสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณกับการดําเนินงานประกนัคุณภาพ

การศึกษา  ดานการเตรียมการรับการประเมินจากองคกรภายนอก  (YEQAPREP)   

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรพยากรณกับการ 

ดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา  ดานการเตรียมการรับการประเมินจาก

องคกรภายนอก  (YEQAPREP)   พบวา  ตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกกับการดําเนนิงานประกนั

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา  ดานการเตรียมการรับการประเมนิจากองคกรภายนอก  

(YEQAPREP)    อยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติ   ไดแก  ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพ

การศึกษา   สวนตัวแปรที่มคีวามสัมพันธทางบวกกับการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศกึษา     ดานการเตรียมการรับการประเมินจากองคกรภายนอก  (YEQAPREP)   อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    ไดแก   จํานวนนักเรียน  สวนตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวก

กับการดําเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดานการเตรียมการรบัการประเมนิ

จากองคกรภายนอก  อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ   .01    ไดแก   ทัศนคติตอการประเมิน

คุณภาพภายนอก  ความพงึพอใจในการทํางานประกนัคุณภาพการศกึษา  การทาํงานเปนทีม  

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  การนิเทศติดตาม  ความพรอมในการทํางาน  บรรยากาศใน

สถานศกึษา  และความผูกพันในสถานศกึษา  

2.2.7  สหสัมพันธระหวางตัวแปรพยากรณกับการดําเนินงานประกนัคุณภาพ

การศึกษาในภาพรวม    (YTOTAL)   

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรพยากรณกับการ

ดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาในภาพรวม    (YTOTAL)  พบวา  ตัวแปรที่มี

ความสัมพันธทางบวกกับการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม    

(YTOTAL)    อยางไมมนีัยสาํคัญทางสถิต ิ  ไดแก  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพ

การศึกษา  สวนตัวแปรที่มีความสมัพนัธทางบวกกับการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศกึษาในภาพรวม    (YTOTAL)  อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ   .05    ไดแก   จํานวน

นักเรียน  สวนตัวแปรที่มีความสัมพันธทางบวกกับการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศกึษา  ในภาพรวมอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั   .01    ไดแก   ทัศนคติตอการประเมนิ

คุณภาพภายนอก  ความพงึพอใจในการทํางานประกนัคุณภาพการศกึษา  การทาํงานเปนทีม  
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ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  การนิเทศติดตาม  ความพรอมในการทํางาน  บรรยากาศใน

สถานศกึษา  และความผูกพันในสถานศกึษา  

3.  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ  (Enter  Multiple  Regression  

Analysis)  

3.1  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ  เมื่อใชการดําเนินงานประกัน 

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา  ดานการศึกษาและเตรียมการ  เปนตัวแปรเกณฑ  พบวา   

คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ  มนีัยสาํคัญทางสถิติ  จํานวน   

3 ตัว  ไดแก  การนิเทศติดตาม  (FOLLOW)   ความพรอมในการทํางาน  (WREADY)   และความ

ผูกพันในสถานศึกษา  (SROYAL)   มีคาสหสัมพนัธพหคุูณระหวางตวัแปรพยากรณ 10  ตัว  กบั 

ตัวแปรเกณฑการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดานการศึกษาและ

เตรียมการ   (YQASTUDY)   เทากับ  .703  ซึ่งมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .01  มีคาอํานาจในการ

พยากรณ  (R2)  รอยละ  49.40    มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ  ( estSE )  

เทากับ  ± .431  และมีคาคงทีข่องสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ  (a)  เทากับ  .454  สามารถ

สรางสมการพยากรณการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา  ดานการศึกษา

และเตรียมการ ในรูปคะแนนดิบ  ( QASTDUYŶ )  และคะแนนมาตรฐาน ( QASTUDYẐ )  ตามลาํดับ  ดังนี ้

  QASTUDYŶ   =  .000SNUMBE + .028QACOMP - .019EQASAT - .029EQAAT+.052TEAMWO 

                     +.149LEADER +.139FOLLOW +.416WREADY +.002SCLIMA +.182SROYAL + .454 

   QASTUDYẐ  =  .016ZSNUMBE + .062ZQACOMP - .018ZEQASAT - .029ZEQAAT+.050ZTEAMWO 

                     +.151ZLEADER +.137ZFOLLOW +.393ZWREADY +.002ZSCLIMA +.197ZSROYAL  
 

3.2  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ  เมื่อใชการดําเนินงานประกัน 

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา  ดานการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา   เปนตัวแปร

เกณฑ  พบวา   

คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ  มนีัยสาํคัญทางสถิติ  จํานวน  4  

ตัว  ไดแก  การทํางานเปนทมี (TEAMWO)   การนเิทศตดิตาม   (FOLLOW)   และความพรอมใน

การทาํงาน  (WREADY)   และความผูกพันในสถานศกึษา  (SROYAL)  มีคาสหสมัพันธพหุคูณ

ระหวางตัวแปรพยากรณ  10  ตัว  กับตัวแปรเกณฑการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศกึษา  ดานการวางแผนการประกันคุณภาพการศกึษา  (YQAPLAN)  เทากับ  .679  ซึ่งมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  มีคาอํานาจในการพยากรณ  (R2)  รอยละ  46.10  มคีวามคลาด

เคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ  ( estSE )  เทากับ  ± .453  และมีคาคงที่ของสมการพยากรณ
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ในรูปคะแนนดิบ  (a)  เทากบั  .316  สามารถสรางสมการพยากรณการดําเนนิงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศกึษา  ดานการวางแผนการประกันคุณภาพการศกึษา  ในรูปคะแนนดิบ  

( QAPLANŶ )  และคะแนนมาตรฐาน ( QAPLANẐ )  ตามลําดับ   ดังนี ้

QAPLANŶ   =  .000SNUMBE + .028QACOMP - .032EQASAT + .007EQAAT+.183TEAMWO 

                     +.114LEADER +.239FOLLOW +.238WREADY - .006SCLIMA +.165SROYAL + .316 

   QAPLANẐ  =  .084ZSNUMBE + .061ZQACOMP - .030ZEQASAT+  .007ZEQAAT+.174ZTEAMWO 

            +.113ZLEADER +.232ZFOLLOW +.221ZWREADY - .006ZSCLIMA +.175ZSROYAL 

 

3.3  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ  เมื่อใชการดําเนินงานประกัน 

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา  ดานการนาํแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช  เปน 

ตัวแปรเกณฑ  พบวา   

  คาสัมประสทิธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ  มนีัยสาํคัญทางสถิติ  จํานวน   

4  ตัว  ไดแก  การทาํงานเปนทีม (TEAMWO)  การนิเทศติดตาม (FOLLOW)  ความพรอมในการ

ทํางาน  (WREADY)  และความผูกพนัในสถานศึกษา (SROYAL)   มีคาสหสัมพนัธพหุคูณระหวาง

ตัวแปรพยากรณ  10  ตัว  กบัตัวแปรเกณฑการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศกึษา  ดานการนาํแผนการประกันคณุภาพการศึกษาไปใช  (YQAAPPLY) เทากับ  .633  ซึ่งมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  มีคาอํานาจในการพยากรณ  (R2)  รอยละ   40.10 มคีวามคลาด

เคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ  ( estSE )  เทากับ  ± .482 และมีคาคงที่ของสมการพยากรณ

ในรูปคะแนนดิบ  (a)  เทากบั  .744  สามารถสรางสมการพยากรณการดําเนนิงานประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศกึษา  ดานการนาํแผนการประกันคณุภาพการศึกษาไปใชในรูปคะแนนดิบ  

( QAAPPLYŶ )  และคะแนนมาตรฐาน ( QAAPPLYẐ )  ตามลําดับ  ดังนี ้

 QAAPPLYŶ   =  .000SNUMBE - .003QACOMP - .133EQASAT + .079EQAAT+.197TEAMWO 

                     +.053LEADER +.149FOLLOW +.316WREADY - .040SCLIMA +.210SROYAL + .744 

   QAAPPLYẐ  =  .094ZSNUMBE - .006ZQACOMP - .125ZEQASAT+  .079ZEQAAT+.186ZTEAMWO 

            +.052ZLEADER +.144ZFOLLOW +.291ZWREADY - .038ZSCLIMA +.221ZSROYAL 
 

3.4  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ  เมื่อใชการดําเนินงานประกัน 

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา  ดานการตรวจสอบและทบทวนคณุภาพของสถานศึกษา   

เปนตัวแปรเกณฑ  พบวา   
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 คาสัมประสทิธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ  มนีัยสาํคัญทางสถิติ  จํานวน  

5  ตัว  ไดแก  จํานวนนักเรียน  (SNUMBE)  ความพงึพอใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา  

(EQASAT)  การนิเทศติดตาม  (FOLLOW)  ความพรอมในการทํางาน  (WREADY)   และความ

ผูกพันในสถานศึกษา  (SROYAL)   มีคาสหสัมพนัธพหคุูณระหวางตวัแปรพยากรณ  10  ตัว  กบั

ตัวแปรเกณฑการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดานการตรวจสอบและ

ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา  (YQCHECK)  เทากับ  .638   ซึ่งมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ  .01   

มีคาอํานาจในการพยากรณ  (R2)  รอยละ   40.70   มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

พยากรณ  ( estSE )  เทากับ  ± .514  และมีคาคงทีข่องสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ  (a)  

เทากับ  .537  สามารถสรางสมการพยากรณการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศกึษา  ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศึกษาในรูปคะแนนดบิ  ( QCHECKŶ )  

และคะแนนมาตรฐาน ( QCHECKẐ )  ตามลําดับ  ดังนี ้

 QCHECKŶ   =  .000SNUMBE + .021QACOMP - .214EQASAT + .026EQAAT+.150TEAMWO 

                     +.032LEADER +.196FOLLOW +.384WREADY + .039SCLIMA +.227SROYAL + .537 

 

   QCHECKẐ  =  .132ZSNUMBE + .041ZQACOMP - .187ZEQASAT+  .024ZEQAAT+.133ZTEAMWO 

            +.029ZLEADER +.176ZFOLLOW +.330ZWREADY + .034ZSCLIMA +.223ZSROYAL 

 

3.5  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ  เมื่อใชการดําเนินงานประกัน 

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา   ดานการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา  เปน 

ตัวแปรเกณฑ  พบวา  

 คาสัมประสทิธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ  มนีัยสาํคัญทางสถิติ  จํานวน  

2  ตัว  ไดแก  การนิเทศติดตาม  (FOLLOW)   และความพรอมในการทํางาน  (WREADY)  มีคา

สหสัมพนัธพหคุูณระหวางตวัแปรพยากรณ  10  ตัว  กบัตัวแปรเกณฑการดําเนนิงานประกัน

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา  ดานการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา  

(YQADJUS)  เทากับ  .637  ซึ่งมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  มีคาอํานาจในการพยากรณ  (R2)   

รอยละ    40.50  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ  ( estSE )  เทากับ  ± .487  และ

มีคาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ  (a)  เทากับ  .422  สามารถสรางสมการพยากรณ

การดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดานการพัฒนาและปรบัปรุงคุณภาพ

ของสถานศึกษาในรูปคะแนนดิบ  ( QADJUSŶ )  และคะแนนมาตรฐาน ( QADJUSẐ )  ตามลําดับ ดังนี ้
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     QADJUSŶ   =  .000SNUMBE + .031QACOMP - .057EQASAT + .083EQAAT+.062TEAMWO 

                     +.163LEADER +.278FOLLOW +.266WREADY - .070SCLIMA +.131SROYAL + .422 

   QADJUSẐ  =  .076ZSNUMBE + .065ZQACOMP - .052ZEQASAT+  .081ZEQAAT+.058ZTEAMWO 

            +.159ZLEADER +.264ZFOLLOW +.241ZWREADY - .065ZSCLIMA +.136ZSROYAL 
 

3.6  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ  เมื่อใชการดําเนินงานประกัน 

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา  ดานการเตรียมรับการประเมนิจากองคกรภายนอก  เปน 

ตัวแปรเกณฑ  พบวา   

คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ  มนีัยสาํคัญทางสถิติ  จํานวน   

2  ตัว  ไดแก  ความพรอมในการทํางาน  (WREADY)  และความผูกพันในสถานศกึษา (SROYAL)   

มีคาสหสัมพนัธพหุคูณระหวางตัวแปรพยากรณ  10  ตัว  กับตัวแปรเกณฑการดําเนนิงานประกัน

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา  ดานการเตรียมรับการประเมนิจากองคกรภายนอก  (YEQAPERP)  

เทากับ  .672  ซึ่งมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  .01  มีคาอํานาจในการพยากรณ  (R2)  รอยละ 

45.20   มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ  ( estSE )  เทากับ  ± .462  และมีคาคงที่

ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ  (a)  เทากับ  .555  สามารถสรางสมการพยากรณการ

ดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา  ดานการเตรียมรับการประเมินจากองคกร

ภายนอกในรปูคะแนนดิบ  ( EQAPREPŶ )  และคะแนนมาตรฐาน ( EQAPREPẐ )    ตามลําดับ  ดังนี ้

   EQAPREPŶ   =  .000SNUMBE + .012QACOMP - .068EQASAT + .074EQAAT+.149TEAMWO 

                     +.064LEADER +.124FOLLOW +.417WREADY - .026SCLIMA +.154SROYAL + .555 

   EQAPREPẐ  =  .092ZSNUMBE + .026ZQACOMP - .064ZEQASAT+  .073ZEQAAT+.141ZTEAMWO 

                     +.063ZLEADER +.119ZFOLLOW +.384ZWREADY - .024ZSCLIMA +.161ZSROYAL 

 

 3.7  ผลการวเิคราะหการถดถอยพหุคูณแบบปกติ  เมือ่ใชการดําเนนิงานประกัน 

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาในภาพรวม  เปนตัวแปรเกณฑ พบวา   

 คาสัมประสทิธิ์การถดถอยของตัวแปรพยากรณ  มนีัยสาํคัญทางสถิติ  จํานวน  

3  ตัว  ไดแก  การนิเทศติดตาม  (FOLLOW)  ความพรอมในการทํางาน (WREADY)   และความ

ผูกพันในสถานศึกษา (SROYAL) มีคาสหสัมพันธพหุคณูระหวางตัวแปรพยากรณ 10 ตัว  กับตัว

แปรเกณฑการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษาในภาพรวม  (YTOTAL)  เทากับ  

.732  ซึ่งมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ  .01  มีคาอํานาจในการพยากรณ  (R2)  รอยละ  53.50  มี

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ  ( estSE )  เทากับ  ± .3821  และมีคาคงที่ของ
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สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ  (a)  เทากับ .490 สามารถสรางสมการพยากรณการดําเนนิงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมในรูปคะแนนดบิ  ( TOTALŶ )    และคะแนน

มาตรฐาน   ( TOTALẐ )  ตามลาํดับ  ดังนี ้

  TOTALŶ   =  .000SNUMBE + .020QACOMP - .080EQASAT + .033EQAAT+.134TEAMWO 

                     +.098LEADER +.187FOLLOW +.338WREADY - .014SCLIMA +.178SROYAL + .490 

    TOTALẐ  =  .090ZSNUMBE + .048ZQACOMP - .084ZEQASAT+  .037ZEQAAT+.140ZTEAMWO 

                     +.107ZLEADER +.200ZFOLLOW +.345ZWREADY - .014ZSCLIMA +.209ZSROYAL 
 

 4.  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  (Stepwise  Multiple  Regression  

Analysis)   

4.1  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  เมื่อใชการดําเนินงานประกนั

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา  ดานการศึกษาและเตรียมการ  เปนตัวแปรเกณฑ 

 พบวา   

มีตัวแปรพยากรณที่สามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษา  ดานการศึกษาและเตรยีมการ  (YQASTUDY)  ไดอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ  จํานวน  

4  ตัว  ตามลาํดับ  คือ  ความพรอมในการทํางาน  (WREADY)  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  

(LEADER) ความผกูพนัในสถานศกึษา  (SROYAL)  และการนเิทศตดิตาม  (FOLLOW)   ซึ่งมี

อิทธิพลทางบวก  มีคาสหสมัพันธพหุคูณระหวางตัวแปรพยากรณ  4  ตัว  กับตัวแปรเกณฑการ

ดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา  ดานการศึกษาและเตรียมการ  (YQASTUDY)  

เทากับ  .699  ซึ่งมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  .01  มีคาอํานาจในการพยากรณ  (R2)  รอยละ  

48.90   มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ  ( estSE )  เทากับ  ± .382  และมีคาคงที่

ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ  (a)  เทากับ  .612    สามารถสรางสมการพยากรณการ

ดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา  ดานการศึกษาและเตรียมการในรูปคะแนน

ดิบ  ( QASTUDYŶ )  และคะแนนมาตรฐาน ( QASTUDYẐ )  ตามลําดบั  ดังนี ้

   QASTUDYŶ   =  .410WREADY  +  .148LEADER+  .194SROYAL +  .145FOLLOW + .612 

   QASTUDYẐ  =   .387ZWREADY  +  .150ZLEADER+  .209ZSROYAL +  .143ZFOLLOW 

 

4.2  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  เมื่อใชการดําเนินงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดานการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา   

เปนตัวแปรเกณฑ  พบวา  
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 มีตัวแปรพยากรณที่สามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา  ดานการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา  (YQAPLAN)  ไดอยางมนีัยสาํคัญ

ทางสถิติ  จํานวน  4  ตัว  ตามลําดับ  คือ   ความพรอมในการทํางาน (WREADY) การนิเทศ

ติดตาม  (FOLLOW)   ความผูกพนัในสถานศึกษา  (SROYAL) การทาํงานเปนทีม  (TEAMWO)   

ซึ่งมีอิทธิพลทางบวก  มีคาสหสัมพนัธพหุคณูระหวางตัวแปรพยากรณ  4  ตัว  กับตัวแปรเกณฑการ 

ดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา  ดานการวางแผนการประกันคุณภาพ

การศึกษา  (YQAPLAN)  เทากบั  .699 ซึ่งมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  มีคาอํานาจในการ

พยากรณ  (R2)  รอยละ  48.80  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ  ( estSE )  เทากับ  
± .452  และมีคาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดบิ  (a)  เทากับ  .499  สามารถสราง

สมการพยากรณการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดานการวางแผนการ

ประกันคุณภาพการศึกษาในรูปคะแนนดบิ   ( QAPLANŶ )  และคะแนนมาตรฐาน ( QAPLANẐ )   

ตามลําดับ  ดังนี ้

  PLANŶ   =  .264WREADY  +  .260FOLLOW + .202SROYAL  + .197TEAMWO  +.499 

  PLANẐ  =  .246ZWREADY  +  .252ZFOLLOW + .215ZSROYAL  + .188ZTEAMWO 

 

4.3   ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  เมื่อใชการดําเนินงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดานการนาํแผนการประกนัคุณภาพการศึกษาไปใช

เปนตัวแปรเกณฑ   พบวา   

มีตัวแปรพยากรณที่สามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา  ดานการนําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช   (YQAAPPLY)  ไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  จาํนวน  4  ตัว  ตามลาํดับ  คือ    ความพรอมในการทํางาน  (WREADY)    

การทาํงานเปนทีม  (TEAMWO)  ความผกูพันในสถานศึกษา (SROYAL)   และการนิเทศติดตาม  

(FOLLOW)   ซึ่งมีอิทธิพลทางบวก  มีคาสหสัมพนัธพหุคณูระหวางตัวแปรพยากรณ  4  ตัว  กับตัว

แปรเกณฑการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา  ดานการนาํแผนการประกัน

คุณภาพการศกึษาไปใช  (YQAAPPLY)  เทากบั  .620  ซึ่งมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  มีคา

อํานาจในการพยากรณ  (R2)  รอยละ  38.50  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ  

( estSE )  เทากับ  ±  .481 และมีคาคงที่ของสมการพยากรณในรปูคะแนนดิบ  (a)  เทากับ  .729  

สามารถสรางสมการพยากรณการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดานการ
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นําแผนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในรูปคะแนนดิบ  ( QAAPPLYŶ )  และคะแนนมาตรฐาน 

( QAAPPLYẐ )  ตามลําดับ  ดังนี ้

QAAPPLYŶ   =  .314WREADY + .166TEAMWO + .222SROYAL + .147FOLLOW + .729 

QAAPPLYẐ  =  .290ZWREADY + .157ZTEAMWO + .234ZSROYAL  +  .142ZFOLLOW  

 

4.4   ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  เมื่อใชการดําเนินงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของ

สถานศกึษา  เปนตัวแปรเกณฑ   พบวา   

มีตัวแปรพยากรณที่สามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา  ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา  (YQCHECK)  ไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  จาํนวน  4  ตัว  ตามลาํดับ  คือ  ความพรอมในการทํางาน  (WREADY)   

ความผูกพนัในสถานศึกษา  (SROYAL)   การนิเทศติดตาม  (FOLLOW)  และจํานวนนกัเรียน  

(SNUMBE)   ซึ่งมีอิทธิพลทางบวก   มีคาสหสัมพนัธพหคุูณระหวางตวัแปรพยากรณ  4 ตัว  กับ 

ตัวแปรเกณฑการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดานการตรวจสอบและ

ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา  (YQCHECK)  เทากับ  .620  ซึ่งมนีัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .01   

มีคาอํานาจในการพยากรณ  (R2)  รอยละ  38.40   มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการ

พยากรณ  ( estSE )  เทากับ  ±  .515 และมีคาคงทีข่องสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ  (a)  

เทากับ  .729 สามารถสรางสมการพยากรณการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศกึษา  ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศึกษาในรูปคะแนนดบิ  ( QCHECKŶ )  

และคะแนนมาตรฐาน ( QCHECKẐ )  ตามลําดับ  ดังนี ้ 

   QCHECKŶ   =  .345WREADY + .287SROYAL + .213FOLLOW + .000SNUMBE + .673 

  QCHECKẐ  =  .296ZWREADY +  .282ZSROYAL + .191ZFOLLOW  + .128ZSNUMBE   

   

4.5   ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  เมื่อใชการดําเนินงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   ดานการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา  

เปนตัวแปรเกณฑ   พบวา   

มีตัวแปรพยากรณที่สามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา  ดานการพัฒนาและปรบัปรุงคุณภาพของสถานศึกษา  (YQADJUS)  ไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  จาํนวน  3  ตัว  ตามลาํดับ  คือ  ความพรอมในการทํางาน  (WREADY)  
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การนิเทศติดตาม  (FOLLOW) และความผูกพันในสถานศึกษา  (SROYAL)    ซึ่งมอิีทธิพลทางบวก  

มีคาสหสัมพนัธพหุคูณระหวางตัวแปรพยากรณ  3  ตัว  กับตัวแปรเกณฑการดําเนนิงานประกัน

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา  ดานการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา  

(YQADJUS)  เทากับ  .617  ซึ่งมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  มีคาอํานาจในการพยากรณ  (R2)  

รอยละ   38.00   มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ  ( estSE )  เทากับ  ± .488  และ

มีคาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ  (a)  เทากับ  .752  สามารถสรางสมการพยากรณ

การดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดานการพัฒนาและปรบัปรุงคุณภาพ

ของสถานศึกษาในรูปคะแนนดิบ  ( QADJUSŶ )  และคะแนนมาตรฐาน ( QADJUSẐ )  ตามลําดับ  ดังนี ้

   QADJUSŶ   =  .296WREADY + .339FOLLOW + .209SROYAL + .752 

   QADJUSẐ  =  .269ZWREADY + .321ZFOLLOW +  .217ZSROYAL  
 

4.6  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  เมื่อใชการดําเนินงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดานการเตรียมรับการประเมินจากองคกรภายนอก  

เปนตัวแปรเกณฑ  พบวา   

มีตัวแปรพยากรณที่สามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษา  ดานการเตรียมรับการประเมินจากองคกรภายนอก  (YEQAPERP)  ไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ  จาํนวน  4  ตัว  ตามลาํดับ  คือ  ความพรอมในการทํางาน  (WREADY)  การ

ทํางานเปนทีม  (TEAMWO)  ความผูกพนัในสถานศึกษา  (SROYAL)   และการนิเทศติดตาม  

(FOLLOW)   ซึ่งมีอิทธิพลทางบวก  มีคาสหสัมพนัธพหุคณูระหวางตัวแปรพยากรณ 4 ตัว  กับ 

ตัวแปรเกณฑการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดานการเตรียมรับการ

ประเมินจากองคกรภายนอก  (YEQAPERP)  เทากับ  .663    ซึ่งมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ  .01  มีคา

อํานาจในการพยากรณ  (R2)  รอยละ   44.00  มีความ คลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ  

( estSE )  เทากับ  ± .460  และมีคาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ  (a)  เทากับ  .666  

สามารถสรางสมการพยากรณการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดานการ

เตรียมรับการประเมินจากองคกรภายนอก  ในรูปคะแนนดิบ   ( EQAPERPŶ )  และคะแนนมาตรฐาน 

( EQAPREPẐ )  ตามลําดับ    ดังนี ้

   EQAPERPŶ   =  .434WREADY + .148TEAMWO + .177SROYAL + .138FOLLOW + .666 

   EQAPREPẐ  =  .399ZWREADY + .140ZTEAMWO + .186ZSLOYAL + .132ZFOLLOW 

 

 



 

 

122 

 

4.7  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  เมื่อใชการดําเนินงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวม   เปนตวัแปรเกณฑ  พบวา   

มีตัวแปรพยากรณที่สามารถพยากรณการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาในภาพรวม  (YTOTAL)  ไดอยางมนีัยสาํคัญทางสถิต ิ จาํนวน  4  ตัว  ตามลําดับ  คือ  

ความพรอมในการทํางาน  (WREADY)  การทาํงานเปนทีม (TEAMWO) ความผกูพันในสถานศึกษา  

(SROYAL)   และการนิเทศติดตาม  (FOLLOW)   ซึ่งมอิีทธิพลทางบวก  มีคาสหสมัพันธพหุคูณ

ระหวางตัวแปรพยากรณ  4  ตัว  กับตัวแปรเกณฑการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของ

สถานศกึษาในภาพรวม  (YTOTAL)  เทากับ  .721  ซึ่งมีนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ  .01  มีคาอํานาจ 

ในการพยากรณ  (R2)  รอยละ  52.00   มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ  ( estSE )  

เทากับ  ± .382  และมีคาคงทีข่องสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ  (a)  เทากับ  .616  สามารถ

สรางสมการพยากรณการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศกึษา  ในรูปคะแนนดบิ  

( TOTALŶ )  และคะแนนมาตรฐาน ( TOTALẐ ) ตามลาํดับ    ดังนี ้

   TOTALŶ  =    .351WREADY + .130TEAMWO + .211SROYAL + .199FOLLOW + .616 

  TOTALẐ  =    .359ZWREADY  +  .137ZTEAMWO  + .247ZSROYAL  +  .213ZFOLLOW 

 

5.  จากขอ  4  พบวา  มีตวัแปรพยากรณที่ดีทีส่ามารถพยากรณการดําเนนิงานประกัน 

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก   

หลังไดรับการประเมินภายนอก   ดังแสดงในตาราง  21   
 

ตาราง  21    แสดงตัวแปรพยากรณที่ดีทีส่ามารถพยากรณการดําเนนิงานประกันคุณภาพ 

                     การศึกษาในแตละดานและภาพรวม 
 

ตัวแปรพยากรณที่ดี ตัวแปร

เกณฑ SNUMBE QACOMP EQASAT EQAATT TEAMWO LEADER FOLLOW WREADY SCLIMA SROYAL 

YQASTUDY      / / /  / 
YQAPLAN     /  / /  / 
YQAAPPLY     /  / /  / 
YQCHECK /      / /  / 
YQADJUS       / /  / 
YEQAPREP     /  / /  / 
YTOTAL     /  / /  / 
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จากตาราง  21  พบวา  ตัวแปรพยากรณทีด่ีที่สามารถพยากรณการดําเนนิงานประกัน

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาในแตละดานและภาพรวม  ตามลําดับ  คือ  การนิเทศติดตาม  

(FOLLOW)  ความพรอมในการทํางาน  (WREADY)  ความผูกพนัในสถานศึกษา  (SROYAL)  

การทาํงานเปนทีม (TEAMWO) ภาวะผูนาํของผูบริหารสถานศกึษา  (LEADER)  จํานวนนกัเรียน  

(SNUMBE)   

 
อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจยัในครั้งนี้  จะอภิปรายผลในหัวขอสภาพการดําเนินงานประกนั

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก  หลงั

ไดรับการประเมินภายนอก  และการหาตัวแปรพยากรณที่ดีในการพยากรณการดําเนนิงานประกัน

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพษิณุโลก  หลงั

ไดรับการประเมินภายนอก  ดังนี ้

1.  สภาพการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  สังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก  หลังไดรับการประเมินภายนอก  พบวา  จากผลการศึกษา  

สถานศกึษามกีารดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา  ทัง้  6  ดาน  ทั้งในดานการศึกษาและ

เตรียมการ  ดานการวางแผนการประกันคณุภาพการศึกษา  ดานการนําแผนการประกันคุณภาพ

การศึกษาไปใช  ดานการตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของสถานศกึษา  ดานการพัฒนาและการ

ปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา  และดานการเตรียมรับการประเมนิจากองคกรภายนอก  อยูใน

ระดับมากทุกดาน  ซึง่จากขอมูลนี้แสดงใหเหน็วาสภาพการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพิษณุโลก  หลงัไดรับการประเมนิ

ภายนอก  มีการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องสอดรับตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ที่ใหสถานศึกษาจัดใหมกีารประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา  

และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง

ดําเนนิงานอยางตอเนื่อง  จะตองมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  

หนวยงานที่เกีย่วของและเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนาํไปสูการพฒันาและกาํหนดมาตรฐาน

การศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินจากองคกรภายนอก 

2.  ตัวแปรพยากรณที่ดีที่สามารถพยากรณการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพิษณุโลก  หลงัไดรับการประเมนิ

ภายนอก   คือ 
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2.1  การนิเทศติดตาม  (FOLLOW)  เปนตัวแปรพยากรณที่ดีที่สามารถพยากรณ 

การดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาไดทั้ง  6  ดานและในภาพรวม  ผลการวิจัยทีค่นพบ 

จะเหน็วา 

การนิเทศติดตาม  มีความสมัพันธกับการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา   

เนื่องจากการนิเทศติดตามเปนกระบวนการที่มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาคน  พัฒนางาน  สราง

ความสัมพันธ และสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูรับการนเิทศ  นอกจากนี้การนิเทศติดตามจะทําให

ไดรับผลงานทีม่ีคุณภาพตามตองการ  ตลอดจนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของ

ผูปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้น  ซึ่งในการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษานั้น  ตองมีการนิเทศ  

กํากับ  ติดตามทั้งจากผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานตนสงักัดเพื่อใหการดําเนินงานประกนั

คุณภาพการศกึษาประสบความสาํเร็จ  ซึ่งสอดคลองกับกระบวนการพฒันาที่สําคัญของ  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2543)  ทีพ่บวา  กระบวนการพัฒนาหรือแนวปฏิบัติ

เพื่อใหไดสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษากาํหนดไว  

ประกอบดวยกิจกรรมที่สาํคัญ  คือ  การนิเทศ  กํากับ  ติดตามเพื่อสนบัสนุนระบบการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาหรอืการตรวจสอบคุณภาพโดยหนวยงานตนสังกัด  เพื่อให

การดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศกึษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

และยังสอดคลองกับงานวิจยัของ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2533)  ที่พบวา  

ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอคุณภาพผลผลิตทางการศึกษาในทางบวก  ไดแก  ความถี่จากการ

นิเทศภายใน  และการนิเทศจากภายนอก 

2.2  ความพรอมในการทํางาน  (WREADY)  เปนตัวแปรพยากรณที่ดีที่สามารถ 

พยากรณการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาไดทัง้  6  ดาน  และภาพรวม   ผลการวิจยั 

ที่คนพบจะเหน็วา 

ความพรอมในการทํางาน  มีความสมัพนัธกับการดาํเนนิงานประกันคุณภาพ 

การศึกษา  เนือ่งจาก   ซึง่สิ่งที่จะชวยสงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินงานประกนัคุณภาพ

การศึกษาเปนไปอยางราบรืน่  คือ  ความพรอมในการทาํงาน  พรอมทัง้ดานบุคลากร  และพรอมทัง้

ดานสิ่งอาํนวยความสะดวกในการดําเนนิงาน  ซึง่ความพรอมที่มจีะตองเหมาะสมและสอดคลอง

กับความตองการของสถานศึกษาและสามารถนาํไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  จึงจะสงผลใหการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็จ  ซึ่ง

ผลการวิจยัในครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  

(2533)  ที่ศึกษาเกีย่วกบัปจจัยที่สงผลตอคุณภาพโรงเรียนประถมศกึษา  พบวา  สัดสวนครูที่จบ



 

 

125 

 

ปริญญาตรี  ความพอเพยีงของอุปกรณการเรียนการสอน  และจํานวนรายการครุภัณฑของ

โรงเรียนมีอิทธพิลตอคุณภาพผลผลิตทางการศึกษาในทางบวก  และยงัสอดคลองกบังานวิจยัของ  

เก็จกนก  เอ้ือวงศ  (2546)  ที่พบวา  ปจจยัภายในที่สงเสริมการดําเนนิงานตอระบบการประกนั

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  ไดแก  ปจจัยดานสภาพทางกายภาพ  ความพรอม

ดานอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน  และบรรยากาศสภาพแวดลอมภายใน

โรงเรียนที่มีความเปนระเบียบ  สะอาด  รมร่ืนและปลอดภัย  ดานวัสดุอุปกรณที่เพยีงพอตอการ

จัดการเรียนการสอน  โดยเฉพาะคอมพิวเตอรที่นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนอยางจรงิจัง  

รวมทัง้ดานงบประมาณที่เพยีงพอ  เปนปจจัยที่สงเสริมการดําเนินการในระบบการประกันคุณภาพ  

สวนการมีจาํนวนครูไมเพยีงพอตอการเรียนการสอน  การไดรับงบประมาณจากรัฐไมเพียงพอ  เปน

อุปสรรคตอการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา   

2.3   ความผกูพันในสถานศกึษา  (SROYAL)  เปนตัวแปรพยากรณทีด่ีที่สามารถ 

พยากรณการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาได  6  ดานและในภาพรวม   ผลการวิจยัที่

คนพบจะเหน็วา 

ความผูกพนัในสถานศึกษา  มีความสัมพนัธกับการดําเนินงานประกนัคุณภาพ 

การศึกษา  เนือ่งจาก  การทีบุ่คลากรในสถานศึกษามีความผูกพัน  รัก  ศรัทธา  ยอมรับในคานยิม

และเปาหมายของสถานศึกษา  จนพรอมที่จะทุมเทการทํางานใหและตองการเปนสมาชิกของ

สถานศกึษานัน้  จะสงผลใหสถานศกึษามุงมั่นที่จะดาํเนนิงานประกันคุณภาพการศกึษาใหประสบ

ความสาํเร็จตามเปาหมายของสถานศึกษา  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจยัของบูชาแนน  (Buchnan. 

1974)  และ พอรเตอร  และสมิท  (Porter &  Smith, 1970)  กลาวคือ  ความผูกพนัตอองคการ

สามารถพิจารณาในรูปของ  (1)  ความสามารถอยางแรงกลาที่ยงัคงเปนสมาชิกในองคการนัน้  (2)  

ความเต็มใจทีจ่ะปฏิบัติงานอยางดทีี่สุดเต็มความสามารถ  และ  (3)  มีความเชื่อยอมรับ  คานิยม

และเปาหมายขององคการ 

2.4   การทาํงานเปนทมี  (TEAMWO) เปนตวัแปรพยากรณที่ดีที่สามารถพยากรณ 

การดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาได  4  ดาน  คอื  ดานการวางแผนการประกันคุณภาพ

การศึกษา   ดานการนาํแผนการประกนัคุณภาพการศึกษาไปใช  ดานการเตรียมรับการประเมนิ

จากองคกรภายนอก  และในภาพรวม  ผลการวิจยัที่คนพบจะเห็นวา 

การทาํงานเปนทีม  มีความสัมพันธกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา    

เนื่องจากการประกันคุณภาพภายในเปนเรื่องของบุคลากรทุกคนในสถานศกึษา  มใิชเร่ืองของคน

ใดคนหนึง่  หรือกลุมใดกลุมหนึง่โดยเฉพาะ  และมิใชเปนการดําเนนิงานแบบตางคนตางทาํ  แต
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เปนเรื่องที่ทกุคนตองทาํงานรวมกันอยางตอเนื่อง  และมคีวามเชื่อมโยงระหวางภารกิจตาง ๆ ของ

สถานศกึษา  โดยตองรวมกนักําหนดเปาหมาย  วางแผนการทํางาน  ออกแบบการประเมินตนเอง  

แลวชวยกันทาํและพัฒนาปรับปรุง  โดยเรียนรูแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ

กัน  การทาํงานเปนทีมจะทาํใหบุคลากรรูสึกอบอุนใจ  สบายใจเพราะมีเพื่อนรวมทาง  ไมโดดเดี่ยว  

ซึ่งถาสถานศกึษามกีารทํางานเปนทมีทีเ่ขมแข็ง  ก็จะทําใหการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน

เปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน  ซึง่สอดคลองกับแนวคดิของเดมมิง  (Deming, 1989)  ที่กลาววา  

การประกนัคุณภาพยอมตองอาศัยความรวมมือหรือการทํางานรวมกนัเปนทีม  อันจะมีผลในการ

ปรับปรุงประสิทธิผลขององคกรเปนอยางมาก  และยงัสอดคลองกับแนวคิดของจูรัน  (Juran. 

1951)  จาก  “The  Quality  Control”  กลาววา  การประกันคุณภาพยอมจําเปนตองอาศัยการ

ทํางานรวมกันเปนทมีหรือการรวมมือกันทํางานเพื่อพัฒนาระบบการทํางานและกระบวนการ

ทํางานเปนทีมของบุคลากร   

2.5   ภาวะผูนาํของผูบริหารสถานศึกษา  (XLEAD)  เปนตัวแปรพยากรณที่ดีที ่

สามารถพยากรณการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศกึษาได    1   ดาน  คือ   ดานการศึกษา 

และเตรียมการ  ผลการวิจัยที่คนพบจะเหน็วา 

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา  มีความสัมพนัธกับการดําเนนิงานประกัน 

คุณภาพการศกึษา  เนื่องจาก  ผูที่มีสวนสาํคัญในการจะขับเคลื่อนการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษานัน้ ก็คือ  ผูบริหารสถานศกึษา  เพราะในการดาํเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศกึษา  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนแกนหลักในการบรหิารและการดําเนินการรวมกนักับ

แกนนาํอื่น ๆ ดังนัน้  ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเปนองคประกอบและเงื่อนไขสําคัญที่จะ

นําไปสูความสาํเร็จ  ถาจะทาํใหการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศกึษาสาํเร็จ  ผูบริหารจะตองมี

ความเปนผูนาํในการเขามาบริหารจัดการและมีสวนรวมในทุกขัน้ตอน  คอยติดตาม  กํากับดูแล

สงเสริม  สนับสนุนการดําเนนิงานอยางตอเนื่อง  ตลอดจนโนมนาวจิตใจใหครูและบุคลากรยอมรับ

และผูกพนัรวมมือรวมใจกนัดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาใหประสบความสําเร็จ  ซึ่ง

ผลการวิจยัครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ  เก็จกนก  เอื้อวงศ  (2546)  ทีพ่บวา  ปจจัยที่สงเสริม

การดําเนินการในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  ไดแก  ปจจยั

ดานภาวะผูนาํ  ผูบริหารที่มคีวามมุงมัน่  ทุมเทจริงใจกบังาน  สนใจใฝเรียนรู  ใชการบริหารแบบมี

สวนรวมโดยเปดโอกาสใหบคุลากรในโรงเรียนและชุมชนมีสวนรวม  ผูบริหารที่เครงครัดตอการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร  และผูบริหารที่มทีักษะในการบริหาร  เปนปจจัยที่สงเสริมการดําเนินการ

ในระบบการประกันคุณภาพ  สวนผูบริหารที่ใจดีเกนิไป  ขาดความเด็ดขาดในการบรหิาร  ผูบริหาร
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ที่ใชรูปแบบการบริหารแบบชี้นํามากกวาเปดโอกาสใหบคุลากรมีสวนรวม  ผูบริหารทีไ่มสามารถให

เวลากบัโรงเรยีนไดเต็มที ่ เปนปจจัยดานภาวะผูนําที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานประกนั

คุณภาพการศกึษาในสถานศึกษา  และยงัสอดคลองกบังานวิจยัของ  ตรีนาถ  กลิน่ชั้น  (2547)  ที่

พบวา  ปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  2  

แหง  คือ  ภาวะผูนําที่ซื่อสัตย  ขยนั  มุงอนาคต  เสียสละ  กลาตัดสินใจ  ติดตามงาน  และพัฒนา

โรงเรียนใหเปนทีย่อมรับของชุมชน 

2.6   จํานวนนกัเรียน  (XNUMS)  เปนตัวแปรพยากรณที่ดีทีส่ามารถพยากรณการ 

ดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาได  1  ดาน  คือ  ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ 

ของสถานศึกษา  ผลการวิจยัที่คนพบจะเห็นวา 

จํานวนนักเรียน  (ขนาดของสถานศกึษา)  มีความสมัพนัธกับการดาํเนนิงาน 

ประกันคุณภาพการศึกษา  ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพของสถานศึกษา  เนื่องจาก  

การดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา  ตองอาศัยบุคลากร   ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ   

ตลอดจนงบประมาณ  ขนาดของสถานศึกษาจงึเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธกับการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งสอดคลองกับเรด  และคณะ  (Reid  and  Other 1988,  p.24 )  

ที่กลาววา  ขนาดของโรงเรียนเปนตวัแปรทีส่ําคัญตอประสิทธิผลโรงเรียน   และยงัสอดคลองกับ  

ธงชัย  สนัติวงษ  (2534. หนา 194)  ที่กลาววา  ขนาดขององคกรมีสวนสําคัญที่จะทําใหการ

ปฏิบัติงานภายในองคกรนั้น ๆ  ประสบความสําเร็จไดมากหรือนอย  เมื่อองคกรมีขนาดใหญ

กิจกรรมในองคกรจะมีความซับซอน  ทาํใหประสิทธิภาพของระบบตาง ๆ ที่จัดไวอาจลดต่ําลง   

และยังสอดคลองกับ  สเตียร  (Steer ,1997.  p. 67)  ทีก่ลาววา  ขนาดขององคกรทีเ่พิ่มข้ึนมี

ความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลที่เพิม่ข้ึนขององคกร 

3.  ตัวแปรที่ไมสงผลตอการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศกึษา  หลัง

ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก  ไดแก  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพ

การศึกษา  ความพงึพอใจตอการทาํงานประกันคุณภาพการศึกษา  ทศันคติตอการประเมิน

ภายนอก  และบรรยากาศในสถานศึกษา 

3.1   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศึกษา  ไมสงผลตอการ 

ดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา  เนือ่งจาก   เครื่องมือที่ใชวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษามคีวามเที่ยงต่ํา  คือมีคาความเที่ยงเทากับ  .2581 ซึ่งสงผลใหความรู

ความเขาใจเกีย่วกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา  
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3.2  ความพงึพอใจตอการทาํงานประกันคณุภาพการศึกษา  ทัศนคติตอการประเมนิ

ภายนอก  และบรรยากาศในสถานศึกษาไมสงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

เนื่องจาก  ตัวแปรเหลานีม้ีความสมัพนัธอยางมีนยัสําคญัทางสถิติกับตัวแปรที่สงผลตอการ

ดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาในแตละดานที่เขาสมการการถดถอยพหุคุณแบบขั้นตอนกอน 

ทําใหตัวแปรเหลานี้ไมเกี่ยวของกับการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
ผลการวิจยัครั้งนี ้ พบวา  ปจจัยที่สงผลตอการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพิษณุโลก  หลงัไดรับการประเมนิ

คุณภาพภายนอกในภาพรวม  ไดแก  ความพรอมในการทํางาน  การทาํงานเปนทีม  การนิเทศ 

ติดตาม  และความผูกพนัในสถานศึกษา  ดังนัน้  เพื่อเปนการสงเสรมิใหสถานศึกษามีการ

ดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา  หนวยงานตนสงักัดและหนวยงานที่เกี่ยวของควรใช

ผลการวิจยัเปนแนวทางในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนา  และเสริมสรางปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอ

การดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสงักัดใหดียิ่งขึ้น  ควรมกีารสงเสริม  

ดังนี ้

1.1 ดานความพรอมในการทํางาน  ควรใหการสนับสนนุในดานบุคลากรใหมีความรู 

ความสามารถในดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีการจัดอบรม สัมมนาใหความรูตาง ๆ 

ที่จําเปนตอการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศกึษา  ตลอดจนใหการสนับสนนุวัสดุ

อุปกรณที่จําเปนแกสถานศกึษาที่มีขนาดเล็ก  ซึ่งขาดบคุลากรและงบประมาณในการดําเนนิงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาใหเพยีงพอ 

1.2 ดานการทาํงานเปนทีม   ควรมีการปลูกจิตสํานึกและสงเสริมใหบุคลากรใน 

สถานศกึษารูจักการทํางานเปนทมี  และควรมีการสรางความสัมพนัธระหวางผูบริหารสถานศึกษา

กับบุคลากรในสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ  โดยการจัดใหใหมีการพบประสังสรรคกัน  เพื่อ

ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ซึ่งกนัและกนัเกี่ยวกับการดําเนนิงาน  ซึ่งเปนการเพื่อเปน

การสงเสริมการทํางานเปนทีมและสรางบรรยากาศในการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาใหดี

ยิ่งขึ้น   

1.3 ดานการนิเทศติดตาม  ควรมีการจัดสัมมนา  ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกผู 

บริหารสถานศกึษา  เพื่อใหผูบริหารสถานศกึษาไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนนิงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาอยางถองแท  จนกระทั่งมีความสามารถ  และทักษะในการเปนผูนาํใน
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การดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  นอกจากนี้ควรมีผูเชีย่วชาญในการ

ดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนผูนิเทศติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินงานอยางจริงจงั  

เพื่อใหผูบริหารไดรับคําปรึกษา  คําแนะนาํเกี่ยวกับการดําเนนิงาน  ตลอดจนใหความรวมมือ  

ความชวยเหลอื  การแกไข  และปรับปรุงผลการดําเนินงาน  รวมทัง้การสงเสริมขวัญและกําลังใจใน

การดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาใหแกผูบริหารสถานศกึษา  นอกจากนีห้นวยงานตนสังกดั

และหนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดหาตํารา  คูมือ  และเอกสารที่เกีย่วกบัการดําเนินงานประกนั

คุณภาพการศกึษาใหแกสถานศึกษา  เพื่อเปนแหลงคนควาหาความรูเพิ่มเติม  และเปนแนวทางใน

การดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดวย 

1.4 ดานความผูกพันในสถานศกึษา  ควรมกีารปลูกจิตสํานกึใหบุคลากรในสถาน 

ศึกษามีความผูกพัน  รัก  ศรัทธา  ยอมรับในคานยิมและเปาหมายของสถานศึกษา  มุงมั่นที่จะ

ปฏิบัติงานและพัฒนาสถานศึกษาใหประสบความสาํเร็จตามเปาหมายของสถานศกึษา  การสราง

ความผูกพนัระหวางผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา  ควรมีการจัดใหมีการพบประ

สังสรรคกัน  เพื่อปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ซึ่งกันและกนัเกี่ยวกับการดําเนนิงานซึง่จะ

เปนการสงเสรมิความสมัพนัธและสรางบรรยากาศในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

และจัดอบรมเพื่อสรางจิตสาํนึกใหบุคลากรรักและยอมรับในเปาหมายของสถานศึกษาและชี้ใหเหน็

ถึงคุณคาและประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา

สถานศกึษา 

2.  ขอเสนอแนะในการทําการวจิัยครั้งตอไป 

 ผลการวิจัยในครั้งนี ้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการทําการวิจัยในครัง้ตอไป  ดังนี ้

2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ  ที่อาจจะมคีวามสัมพันธกับการดําเนนิงานประกนั 

คุณภาพการศกึษาของสถานศึกษา  เชน  ความวิตกกงัวลในการประเมินคุณภาพภายนอก  ความ

สนใจในการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา  ความรวมมือของชมุชน  แรงจงูใจในการทํางาน

ประกันคุณภาพการศึกษา  การเปลี่ยนผูบริหาร  การโยกยายของบุคลากร  ชวงเวลาในการไดรับ

การประเมนิกอนที่จะใหขอมูล  เปนตน 

2.2 ควรมีการวิจยัในลักษณะนี้โดยใชเทคนิคการวิเคราะหอ่ืน ๆ เชน  การวิเคราะห 

เสนทาง  (Path  Analysis)  ซึ่งอาจไดผลการวิจัยที่ชัดเจนและมองเหน็ภาพความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรอิสระดวยกนั  และมองเหน็อิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมของตัวแปรอิสระแตละตัวที่มีตอ

ตัวแปรตาม 

  


