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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาตัวแปรทีส่ ง่ ผลต่อระดับการปฏิบตั แิ ละคุณภาพการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กลุม่
ตัวอย่างโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา
2557 จำ�นวน 60 โรงเรียน ในจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และ
จังหวัดขอนแก่น ทีใ่ ช้เป็นกรอบในการเลือกกลุม่ ตัวอย่างด้วยการให้ความน่าจะเป็นของการได้รบั เลือกเป็น
ปฏิภาคโดยตรงกับจำ�นวนครูแต่ละโรงเรียนใน 5 จังหวัดนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่
(1) แบบสอบถามการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) แบบบันทึก
ข้อมูลผลการประเมินของสำ�นักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (3) แบบสอบถาม
ความเป็น ผู้นำ�ทางวิชาการของผู้อำ�นวยการโรงเรียน (4) แบบวัดเจตคติของผู้อำ�นวยการโรงเรียนและ
ของครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา (5) แบบวัดแรงจูงใจใฝ่รู้ของผู้อำ�นวยการโรงเรียนและของ
ครู (6) แบบวัดความรับผิดชอบในหน้าที่ของผู้อำ�นวยการโรงเรียนและของครู และ (7) แบบสอบถาม
ความร่วมมือของผู้อำ�นวยการและบุคลากรในโรงเรียน สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ของความ แปรผัน และการวิเคราะห์อิทธิพลหรือการวิเคราะห์
เส้นทาง
1
2
3
4
1
2
3
4
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ผลการวิจัยพบว่า
1. การปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก ( =
3.632) ลักษณะดังกล่าวนี้ของแต่ละสถานศึกษาแตกต่างกันปานกลาง (C.V.= 18.907) 2. ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดี ( = 89.125) ลักษณะดังกล่าวนี้
ของแต่ละสถานศึกษาแตกต่างกันน้อย (C.V.= 7.773) 3. ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อระดับการปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ได้แก่ ระดับเจตคติของผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนทีม่ ตี อ่
การประกันคุณภาพการศึกษา (β = 0.10) ระดับความรับผิดชอบในหน้าทีข่ องผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน (β =
0.13) ระดับเจตคติของครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา (β = 0.23) และระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของ
ครู (β = 0.49) ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปรนี้อธิบายความแปรปรวนของระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร้อยละ 68.00 (R2 = 0.68) มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ a =
.01 4. ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อระดับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
ระดับความเป็นผู้นำ�ทางวิชาการของผู้อำ�นวยการโรงเรียน (β = 0.02) ระดับความรับผิดชอบในหน้าที่
ของผู้อำ�นวยการโรงเรียน (β = 0.14) ระดับความรับผิดชอบในหน้าที่ของครู (β = 0.14) ระดับความ
ร่วมมือของผู้อำ�นวยการและบุคลากรในโรงเรียน (β = 0.33) และระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (β = 0.21) ตัวแปรทัง้ 5 ตัวแปรนีอ้ ธิบายความแปรปรวนของระดับ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ ร้อยละ 60.00 (R2 = 0.60) มีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ α = .01

Abstract

The purposes of this research were to study the Level of Practice and Quality of
Educational Quality Assurance in Basic Education Schools of the Office of the Basic Education
Commission. The sample consisted of 60 secondnary schools in Office of the basic
Education Commission in the provinces of Chaiyaphum, Nakhon Ratchasima, Burirum,
Surin and Khon Kaen were drawn by using proportionally with the number of teachers
in each school. The data were collected by using (1) the questionnaire on the acting of
educational quality assurance in basic education schools. (2) the record form the external
assessment of the office for National Education Standards and Quality Assessment, (3)
the questionnaire on the director leadership, (2) test of the directors and teachers attitudes
towards educational quality assurance, (5) test of the directors and teachers inquirying
motive, (6) test of the directors and teachers working responsibility, and (7) the questionnaire
on the directors and teachers cooperative. The statistical methods used to analysis the data
were mean, standard deviation, coefficient of variation and path analysis.
The findings revealed that:
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1. The level of acting of educational quality assurance in basic education schools was
at a high level. There was just a fairly difference in acting of educational quality assurance
in basic education schools. 2. The level of external quality assessment in basic education
schools was at a good level. There was just a little difference in external quality assessment
in basic education schools. 3. The variables affecting level of acting of educational quality
assurance in basic education schools were the level of the school directors attitudes towards
educational quality assurance (β = 0.10), the level of the school directors working responsibility (β = 0.13), the level of the teacher attitudes towards educational quality assurance
(β = 0.23) and the level of the teachers inquirying motive (β = 0.49) These four variables
were sixty - eight percent explaining the variation of acting of educational quality assurance
in basic education schools at the significant level of 0.01 4. The variables affecting level of
external quality assessment in basic education schools were the level of director leadership
(β = 0.02), the level of the directors working responsibility (β = 0.14), the level of the teacher,
working responsibility (β = 0.14), the level of school directors and teachers cooperative (β =
0.33) and the level of acting of educational quality assurance in basic education schools (β =
0.21) These five variables were sixty percent explaining the variation of The level of external
quality assessment in basic education schools at the significant level of 0.01
Keywords: acting of educational quality assurance in basic education schools/external quality
assessment in basic education schools

บทนำ�

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไก
สำ�คัญประการหนึง่ ทีส่ ามารถขับเคลือ่ นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ดำ�เนินอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติ
งานได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ผู้ที่จบการศึกษามีคุณภาพตามความมุ่งหวังของผู้
ปกครอง ชุมชน องค์กร และสถานประกอบการ
ที่รับช่วงผู้จบการศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือรับเข้า
ทำ�งาน มีความมัน่ ใจว่าการจัดการศึกษาของสถาน
ศึกษาแต่ละแห่งมีคุณภาพได้มาตรฐาน แม้จะไม่
เท่ากันแต่ก็ไม่แตกต่างกันมากนัก นักเรียนที่จบ
การศึกษาจากสถานศึกษาทุกแห่งมีความรู้ความ
สามารถ มีทกั ษะ และมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์

ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำ�หนด ดังนั้นผู้เรียน
จึงเป็น ผู้ที่สำ�คัญที่สุดของสถานศึกษาที่ผู้บริหาร
ครู และบุคลากรสนับสนุนทุกคนในสถานศึกษา
ต้องคำ�นึงถึงตลอดเวลา ไม่ว่าจะกระทำ�กิจกรรม
ใดหรือโครงการใดก็ตาม ผู้เรียนจะได้รับผลหรือ
ประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม นอกจากนี้ใน
การจัดการศึกษาจำ�เป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ของบุคคลทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพตามทีค่ าดหวัง กระบวนการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ มี
ความสำ�คัญอย่างยิง่ ในการจัดการศึกษาในปัจจุบนั
และต้องดำ�เนินการอย่างต่อเนือ่ ง (สำ�นักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554: 2)
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ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาซึ่งมีผู้วิจัยในเรื่องดังกล่าว เช่น สุเทพ
วงษ์เณร (2544) ได้ศึกษาบทบาทในการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานด้าน
การเรียนการสอนของผู้บริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดสำ�นักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ พบว่าการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐานด้านการเรียนการสอน
ตามกระบวนการเดมมิ่งของผู้บริหารโรงเรียนเมื่อ
จำ�แนกตามขนาดโรงเรียน ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และขนาดเล็ก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ .05 นวลจันทร์ ลักษิตานนท์ (2544)
ได้ศึกษาความพร้อมและปัญหาในการดำ�เนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 พบว่า
ความพร้อมในการดำ�เนินการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา จำ�แนกตามขนาด
ของโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด
เล็ก มีความพร้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สวาท นาคเสน (2544) ได้
ศึกษาสภาพและปัญหาการดำ�เนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านกระบวนการของโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย
พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่มีสภาพการดำ�เนินงาน
มากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาด
กลางมี ส ภาพการดำ � เนิ น งานมากกว่ า โรงเรี ย น
ขนาดเล็ก ส่วนปัญหาในการดำ�เนินงานโรงเรียน
ขนาดใหญ่ มี ปั ญ หาในการดำ � เนิ น งานน้ อ ยกว่ า
โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดกลางมีปัญหา
ในการดำ�เนินงานน้อยกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก เจริญ
รัตน์ เพ็ญศิริ (2545) ได้ศึกษาสภาพและปัญหา
การดำ � เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดสกลนคร พบว่า สภาพและปัญหาการ
ดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาจำ�แนกตาม
ขนาดโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก มี
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ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.01 ชัดทวัน ชนะชัย (2546) ได้ศึกษา สภาพและ
ปัญหาการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำ�นักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ พบว่า สภาพและ
ปัญหาการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา
จำ�แนกตามขนาดโรงเรียน มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น จะเห็น
ได้ ว่ า สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี ก ารปฏิ บั ติ แ ละ
คุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาที่แตกต่าง
กั น บางด้ า นมี ก ารปฏิ บั ติ น้ อ ย โรงเรี ย นขนาด
ใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก มีการปฏิบัติและ
คุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาที่แตกต่าง
กัน จึงเป็นสิ่งที่ควรศึกษาว่ามีตัวแปรอะไรที่ทำ�ให้
ระดับการปฏิบัติและคุณภาพการประกันคุณภาพ
การศึกษาแตกต่างกัน ซึง่ ปัจจุบนั ยังไม่มกี ารศึกษา
เกี่ยวกับตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับการปฏิบัติและ
คุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ผู้
วิจัยจึงสนใจศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับการ
ปฏิบัติและคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยมีวตั ถุประสงค์ของ
การวิจัยดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับการ
ปฏิบัติและคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากร คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ
กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา
สั ง กั ด คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
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กระทรวงศึกษาธิการ จำ�นวน 60 โรงเรียน ในปี
การศึกษา 2557 ทีเ่ ลือกมาจากโรงเรียนในจังหวัด
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ขอนแก่น ที่
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วยวิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง 1 ขัน้ ตอน คือเลือกกลุม่ ตัวอย่างด้วยการ
ให้ความน่าจะเป็นของการได้รับเลือกเป็นปฏิภาค
โดยตรงกับจำ�นวนครูในแต่ละโรงเรียนซึ่งเป็นการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างให้ได้โรงเรียนกระจายไปทั่วทุก
เขตพื้นที่ตามสัดส่วนจำ�นวนครู
กลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล ในแต่ละโรงเรียนมีผู้ให้
ข้อมูล จำ�นวน 6 คน ประกอบด้วย ผู้อำ�นวยการ
โรงเรียน 1 คน และครูโรงเรียนละ 5 คน ที่สุ่มมา
โดยใช้ตารางเลขสุ่ม รวมผู้ให้ข้อมูล 360 คน
ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ตั ว แปรต้ น คื อ
ความเป็ น ผู้ นำ � ทางวิ ช าการของผู้ อำ � นวยการ
โรงเรียนเรียน เจตคติของผู้อำ�นวยการโรงเรียนที่
มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา แรงจูงใจใฝ่
รู้ของผู้อำ�นวยการโรงเรียน ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ของผู้อำ�นวยการโรงเรียน เจตคติของครูที่มี
ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา แรงจูงใจใฝ่รขู้ อง
ครู ความรับผิดชอบในหน้าทีข่ องครู และความร่วม
มือในการปฏิบตั งิ านของผูอ้ �ำ นวยการและบุคลากร
ในโรงเรียน ตัวแปรตามมี 2 ประเภทคือ การปฏิบตั ิ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่ องมือ ที่ใ ช้ใ นการวิจัยมีจำ�นวน 7
ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามประมาณค่า
5 ระดับ ตามวิธีของลิคเอิร์ท ประกอบด้วย (1)
แบบสอบถามการปฏิบัติการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าความเชื่อ
มัน่ เท่ากับ 0.992 (2) แบบสอบถามความเป็นผูน้ �ำ
ทางวิชาการของผู้อำ�นวยการโรงเรียน มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.961 (3) แบบวัดเจตคติของผู้
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อำ�นวยการโรงเรียนทีม่ ตี อ่ การประกันคุณภาพการ
ศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.894 (4) แบบ
วัดเจตคติของครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการ
ศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.976 (5) แบบ
วัดแรงจูงใจใฝ่รู้ของผู้อำ�นวยการโรงเรียนและของ
ครู มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.894 (6) แบบวัด
ความรับผิดชอบในหน้าทีข่ องผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน
และของครู มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.894 (7)
แบบสอบถามความร่วมมือของผู้อำ�นวยการและ
บุ ค ลากรในโรงเรี ย น มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ
0.981 และแบบบันทึกข้อมูลผลการประเมินของ
สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน (C.V.)
ของตัวแปรตามและตัวแปรต้น และการวิเคราะห์
อิทธิพลหรือการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis:
PA)

ผลการวิจัย

(1) การปฏิบัติการประกันคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก
( = 3.632) ลักษณะดังกล่าวนี้ของแต่ละสถาน
ศึกษาแตกต่างกันปานกลาง (C.V.= 18.907)
(2) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดี ( =
89.125) ลักษณะดังกล่าวนีข้ องแต่ละสถานศึกษา
แตกต่างกันน้อย (C.V.= 7.773)
(3) การวิเคราะห์เส้นทางแบบพี เอ แอล
(PAL) พบรูปแบบระดับการปฏิบัติการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและ
ระดับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังภาพประกอบ 1

วารสารศึ
ษาศาสตร์เคราะห
มหาวิทยาลั
(3) กการวิ
เสยนมหาสารคาม
ทางแบบพี

ที่ 10 ฉบับที่ บ1 การปฏิ
มกราคม-มีบนัต
าคมิการ
พ.ศ. 2559
เอ แอล46(PAL) พบรูปปีแบบระดั
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังภาพประกอบ 1

48.00

0.12

LEA
LEA

AQAL
AQAL

0.10

0.10

0.02
0.03

0.02

PQA
PQA

0.13
0.23

RESL
RESL

0.45

0.40

AQAT
AQAT

0.53

0.49

0.14
1.57

0.32
0.21

2.19

1.01

0.03

COLT
COLT

0.06

MOKL
MOKL

0.73

0.29

0.33

0.14

1.53
0.36

MOKT
MOKT

REST

0.33

0.11

EQA
EQA
0.47
0.14

0.16

Chi – Square = 21.75, df = 23, P – Value = 0.53512, RMSEA = 0.000 ค่าเหล่านี้แสดงว่ารูปแบบมีความ
เหมาะสม

Chi – Square = 21.75, df = 23, P – Value = 0.53512, RMSEA = 0.000 คาเหลานี้
แสดงว
ารูปแบบมีความเหมาะสม
ภาพประกอบ 1 ตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ระดับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยวิธีวิเคราะห์เส้นทางแบบพี เอ แอล (PAL)
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ตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานและระดับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานด้วยวิธวี เิ คราะห์
เส้นทางแบบพี เอ แอล (PAL)

ตัวแปรตาม
ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (PQA)
ระดับเจตคติของผู้อำ�นวยการโรงเรียนที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา (AQAL)
ระดับความรับผิดชอบในหน้าที่ของผู้อำ�นวยการโรงเรียน (RESL)
ระดับเจตคติของครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา (AQAT)
ระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของครู (MOKT)
ระดับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (EQA)
ระดับความเป็นผู้นำ�ทางวิชาการของผู้อำ�นวยการโรงเรียน (LEA)
ระดับความรับผิดชอบในหน้าที่ของผู้อำ�นวยการโรงเรียน (RESL)
ระดับความรับผิดชอบในหน้าที่ของครู (REST)
ระดับความร่วมมือของผู้อำ�นวยการและบุคลากรในโรงเรียน (COLT)
ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (PQA)

จากภาพประกอบ 1 และตาราง 1
อธิบายได้ดังนี้
(1) ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ระดั บ การ
ปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ระดับเจตคติของผู้อำ�นวย
การโรงเรียนที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
(β = 0.10) ระดับความรับผิดชอบในหน้าที่ของผู้
อำ�นวยการโรงเรียน (β = 0.13) ระดับเจตคติของ
ครูทมี่ ตี อ่ การประกันคุณภาพการศึกษา (β = 0.23)
และระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของครู (β = 0.49) ตัวแปร
ทั้ง 4 ตัวแปรนี้อธิบายความแปรปรวนของระดับ
การปฏิบตั กิ ารประกันคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้รอ้ ยละ 68.00 (R2 = 0.68) มี
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ α = .01

R2
0.68

β
0.10
0.13
0.23
0.49

0.60
0.02
0.14
0.14
0.33
0.21

(2) ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อระดับผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ได้แก่ ระดับความเป็นผู้นำ�ทางวิชาการของ
ผู้อำ�นวยการโรงเรียน (β = 0.02) ระดับความรับ
ผิดชอบในหน้าที่ของผู้อำ�นวยการโรงเรียน (β =
0.14) ระดับความรับผิดชอบในหน้าที่ของครู (β
= 0.14) ระดับความร่วมมือของผู้อำ�นวยการและ
บุคลากรในโรงเรียน (β = 0.33) และระดับการ
ปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (β = 0.21) ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร
นีอ้ ธิบายความแปรปรวนของระดับผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ร้อยละ 60.00 (R2 = 0.60) มีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ α = .01

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพื่ อ ให้ เ ห็ น ขนาดอิ ท ธิ พ ลทางตรงและ
ทางอ้อมของตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับการปฏิบัติ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตาราง 2

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2559
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ขั้ น พื้ น ฐานและระดั บ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลไว้ในตาราง 2

ขนาดอิทธิพลทางตรงและขนาดอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อระดับการปฏิบัติ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและระดับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวแปรต้น

ระดับการปฏิบัติ
(PQA)
DE
IE
TE
0.10 0.10
0.10 0.10

ความเป็นผู้นำ�ทางวิชาการของผู้อำ�นวยการโรงเรียน
เจตคติของผู้อำ�นวยการโรงเรียนที่มีต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา
แรงจูงใจใฝ่รู้ของผู้อำ�นวยการโรงเรียน
0.12
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของผู้อำ�นวยการโรงเรียน
0.13 0.11
เจตคติของครูโรงเรียนที่มีต่อการประกันคุณภาพการ
0.23 0.10
ศึกษา
แรงจูงใจใฝ่รู้ของครู
0.49 0.22
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของครู
0.07
ความร่วมมือของผู้อำ�นวยการและบุคลากรในโรงเรียน ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 0.06
ขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุ DE = อิทธิพลทางตรง IE = อิทธิพลทางอ้อม TE = อิทธิพลรวม

ค่าสถิติในตาราง 2 อธิบายได้ดังนี้
(1) อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม
และอิทธิพลรวมของตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับการ
ปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ซึง่ เรียงตามลำ�ดับค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลจากมากไปหาน้อย ดังนี้ (1) อิทธิพลทาง
ตรงคือ ระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของครู (β = 0.49)

ระดับคุณภาพ
(EQA)
DE
IE
TE
0.02 0.04 0.06
0.12 0.12

0.12
0.24
0.33

0.14
-

0.14
0.10
0.10

0.14
0.24
0.10

0.71
0.07
-

0.14
0.33
0.21

0.13
0.11

0.13
0.14
0.33
0.32

0.06

-

0.02

0.02

ระดั บ เจตคติ ข องครู ที่ มี ต่ อ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา (β = 0.23) ระดับความรับผิดชอบใน
หน้าที่ของผู้อำ�นวยการโรงเรียน (β = 0.13) และ
ระดับเจตคติของผู้อำ�นวยการโรงเรียนที่มีต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (β = 0.10) ตามลำ�ดับ
(2) อิทธิพลทางอ้อมคือ ระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของ
ครู (β = 0.22) ระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของผู้อำ�นวย
การโรงเรียน (β = 0.12) ระดับความรับผิดชอบ
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ในหน้าที่ของผู้อำ�นวยการโรงเรียน (β = 0.11)
ระดับความเป็นผู้นำ�ทางวิชาการของผู้อำ�นวยการ
โรงเรียน (β = 0.10) ระดับเจตคติของครูโรงเรียน
ที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา (β = 0.10)
ระดับความรับผิดชอบในหน้าทีข่ องครู (β = 0.07)
และระดับผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (β = 0.06) ตามลำ�ดับ
และ (3) อิทธิพลรวม คือ ระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของ
ครู (β = 0.71) ระดับเจตคติของครูที่มีต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (β = 0.33) ระดับความ
รับผิดชอบในหน้าทีข่ องผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน (β =
0.24) ระดับแรงจูงใจใฝ่รขู้ องผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน
(β = 0.12) ระดับความเป็นผูน้ �ำ ทางวิชาการของผู้
อำ�นวยการโรงเรียน (β = 0.10) ระดับเจตคติของผู้
อำ�นวยการโรงเรียนทีม่ ตี อ่ การประกันคุณภาพการ
ศึกษา (β = 0.10) ระดับความรับผิดชอบในหน้าที่
ของครู (β = 0.07) และระดับผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (β
= 0.06) ตามลำ�ดับ
(2) อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม
และอิทธิพลรวมของตัวแปรที่ส่งผลระดับผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานซึ่งเรียงตามลำ�ดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ (1) อิทธิพลทางตรงคือ ระดับ
ความร่ ว มมื อ ของผู้ อำ � นวยการและบุ ค ลากรใน
โรงเรียน (β = 0.33) ระดับการปฏิบัติการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (β =
0.21) ระดับความรับผิดชอบในหน้าทีข่ องผูอ้ �ำ นวย
การโรงเรียน (β = 0.14) ระดับความรับผิดชอบใน
หน้าทีข่ องครู (β = 0.14) และระดับความเป็นผูน้ �ำ
ทางวิชาการของผู้อำ�นวยการโรงเรียน (β = 0.02)
ตามลำ�ดับ (2) อิทธิพลทางอ้อมคือ ระดับแรงจูงใจ
ใฝ่รู้ของผู้อำ�นวยการโรงเรียน (β = 0.14) ระดับ
แรงจูงใจใฝ่รู้ของครู (β = 0.13) ระดับเจตคติของ
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนที่มีต่อการประกันคุณภาพ
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การศึกษา (β = 0.12) ระดับการปฏิบตั กิ ารประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (β =
0.11) ระดับความรับผิดชอบในหน้าทีข่ องผูอ้ �ำ นวย
การโรงเรียน (β = 0.10) ระดับเจตคติของครูที่
มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา (β = 0.10)
ระดับความเป็นผู้นำ�ทางวิชาการของผู้อำ�นวยการ
โรงเรียน (β = 0.04) และระดับผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (β
= 0.02) ตามลำ�ดับ (3) อิทธิพลรวม คือ ระดับ
ความร่ ว มมื อ ของผู้ อำ � นวยการและบุ ค ลากรใน
โรงเรียน (β = 0.33) ระดับการปฏิบัติการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (β =
0.32) ระดับความรับผิดชอบในหน้าทีข่ องผูอ้ �ำ นวย
การโรงเรียน (β = 0.24) ระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของผู้
อำ�นวยการโรงเรียน (β = 0.14) ระดับความรับผิด
ชอบในหน้าที่ของครู (β = 0.14) ระดับแรงจูงใจ
ใฝ่รู้ของครู (β = 0.13) ระดับเจตคติของผู้อำ�นวย
การโรงเรียนที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
(β = 0.12) ระดับเจตคติของครูที่มีต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา (β = 0.10) ระดับความเป็น
ผู้นำ�ทางวิชาการของผู้อำ�นวยการโรงเรียน (β =
0.06) และระดับผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (β = 0.02) ตามลำ�ดับ

อภิปรายผล

(1) ระดับการปฏิบตั กิ ารประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัย
พบว่า การปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก ( =
3.632, S.D. = 0.685) ค่าสัมประสิทธิ์ของความ
แปรผันร้อยละ 18.907 เช่นเดียวกับงานวิจยั ทีพ่ บ
ในปี 2548 – 2551 ดังที่ พีระพล สุทธาพานิช
(2548) วิจัยพบว่า สภาพการดำ�เนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมี
การดำ�เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในระดับมาก ( = 3.523, S.D. = 0.458) ค่า
สัมประสิทธิ์ของความแปรผันร้อยละ 13.000
เพ็ญศรี มะลิวัลย์ (2550) วิจัยพบว่า สภาพการ
ดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี ก ารดำ � เนิ น งานการประกั น
คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( = 3.768,
S.D. = 0.464) ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน
ร้อยละ 12.314 และ สุภาพร จันทร์โลมา (2554)
วิจัยพบว่า สภาพการดำ�เนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีการดำ�เนิน
งานการประกันคุณภาพการศึกษาอยูใ่ นระดับมาก
( = 3.833, S.D. = 0.432) ค่าสัมประสิทธิ์ของ
ความแปรผันร้อยละ 11.270 จะเห็นว่าความแตก
ต่างของการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานยังคงมีมากถึงค่อนข้าง
มากอยู่อย่างเดิม
(2) ระดั บ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัย
พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอยูใ่ นระดับดี ( = 89.125, S.D.
= 6.928) ค่าสัมประสิทธิข์ องความแปรผันร้อยละ
7.773 แสดงว่า แต่ละสถานศึกษามีระดับผล การ
ประเมินคุณภาพภายนอกของแต่ละสถานศึกษา
แตกต่างกันน้อย นับว่า สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ บุญเกิด เมืองแสน (2550) วิจยั พบว่า ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน สังกัดสำ�นักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอยู่ในระดับดี ( = 3.543, S.D. =
0.642) ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันร้อยละ
18.125 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แต่ละสถานศึกษามี
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของแต่ละสถาน
ศึกษาแตกต่างกันพอควร สิทธิกร อ้วนศิริ (2553)
วิจยั พบว่า ระดับผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดี ( =
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3.824, S.D. = 0.550) ค่าสัมประสิทธิ์ของความ
แปรผันร้อยละ 14.382 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แต่ละ
สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
แต่ละสถานศึกษาแตกต่างกันพอควร บรรจบ ชัย
วานิช (2556) วิจัยพบว่า ระดับผลการประเมิน
คุ ณ ภาพภายนอกของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 1 มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกอยู่ใน
ระดับดีมาก ( = 90.726, S.D. = 5.562) ค่า
สัมประสิทธิ์ของความแปรผันร้อยละ 6.130 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า แต่ละสถานศึกษามีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของแต่ละสถานศึกษาแตกต่าง
กันน้อย เช่นเดียวกับงานวิจัยของผู้วิจัยพบว่า ผล
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานมีค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรผันร้อยละ
7.773 แสดงว่า แต่ละสถานศึกษามีระดับผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของแต่ละสถานศึกษา
แตกต่างกันน้อย
(3) การวิเคราะห์ด้วยเส้นทางแบบพี เอ
แอล (PAL) ผลการวิจัยพบว่า
1) ตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อระดับการปฏิบตั ิ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ระดับเจตคติของผู้อำ�นวยการ
โรงเรียนที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา (β
= 0.10) ระดับความรับผิดชอบในหน้าที่ของผู้
อำ�นวยการโรงเรียน (β = 0.13) ระดับเจตคติ
ของครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา (β =
0.23) และระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของครู (β = 0.49)
ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปรนี้อธิบายความแปรปรวนของ
ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ร้อยละ 68.00 (R2
= 0.68) มีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ a = .01 ผล
การวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงลักษณะจิตพิสัย
ของครูและของผู้อำ�นวยการโรงเรียนที่มีเจตคติที่
ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา มีแรงจูงใจใฝ่รู้
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และมีความรับผิดชอบในหน้าทีส่ งู ซึง่ ตัวแปรเหล่า
นี้ ย่ อ มมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในตั ว แปร
ต่างๆ และย่อมมีผลทำ�ให้งานสำ�เร็จได้ด้วยดี ดัง
ที่ (Singh, Granville and Dicka, 2002: 324)
กล่าวว่า ความสำ�เร็จในการปฏิบัติงานจะเกี่ยวกับ
ตัวแปรด้านจิตพิสัยของบุคคลที่มีต่อสิ่งที่ปฏิบัติ
เป็นสำ�คัญ เช่น เจตคติของบุคคล แรงจูงใจใฝ่รู้
ของบุคคล ความรับผิดชอบในหน้าทีข่ องบุคคล ซึง่
สอดคล้องกับ Clark (1993) วิจัยพบว่า เจตคติ
ต่อวิชาชีพครูมคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบตั ิ
งานของครู คลีเมนต์ส์ Clements (1983) วิจยั พบ
ว่า แรงจูงใจใฝ่รขู้ องครูมคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความพึงพอใจในงานอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ .01
Mataheru (1985) วิจัยพบว่า แรงจูงใจใฝ่รู้ของ
ครูส่งผลต่อความสำ�เร็จในการทำ�งานอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 Li (2009) วิจัยพบว่า
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของครูมีความสัมพันธ์
กั บ การปฏิ บั ติ ง านของครู ประที ป จี น งี่ ดุ ษ ฎี
โยเหลา และอุษา ศรีจนิ ดารัตน์ (2542) วิจยั พบว่า
เจตคติตอ่ การทำ�งานของบุคคลส่งผลต่อความร่วม
มือในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ศิรพิ ร ประโยค (2542) วิจยั พบว่า แรง
จูงใจใฝ่รู้ของพนักงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน วรรณภรณ์ เติม
ประยูร (2544) วิจัยพบว่า แรงจูงใจใฝ่รู้ของครูมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการปฏิบตั งิ านอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ .01 นันทพร บุตรน้อย (2549)
วิ จั ย พบว่ า ความรั บ ผิ ด ชอบในการทำ � งานของ
บุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติ
งานอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01
2) ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อระดับผลการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกของสถานศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐาน ได้แก่ ระดับความเป็น ผู้นำ�ทางวิชาการ
ของผู้อำ�นวยการโรงเรียน (β = 0.02) ระดับความ
รับผิดชอบในหน้าทีข่ องผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน (β =
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0.14) ระดับความรับผิดชอบในหน้าที่ของครู (β
= 0.14) ระดับความร่วมมือของผู้อำ�นวยการและ
บุคลากรในโรงเรียน (β = 0.33) และระดับการ
ปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (β = 0.21) ตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร
นีอ้ ธิบายความแปรปรวนของระดับผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ร้อยละ 60.00 (R2 = 0.60) มีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ a = .01 ผลการวิจัยดังกล่าวนี้แสดงให้
เห็นถึงลักษณะจิตพิสัยของครูและของผู้อำ�นวย
การโรงเรียนทีม่ คี วามเป็นผูน้ �ำ ทางวิชาการ มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ มีความร่วมมือในการทำ�งาน
และมีการปฏิบตั กิ ารประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูง ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ย่อมมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรต่างๆ และ
ย่อมมีผลทำ�ให้งานสำ�เร็จได้ด้วยดี ดังที่ (Singh,
Granville and Dicka, 2002) กล่าวว่า ความ
สำ�เร็จในการปฏิบัติงานจะเกี่ยวกับตัวแปรด้านจิต
พิสัยของบุคคลที่มีต่อสิ่งที่ปฏิบัติเป็นสำ�คัญ เช่น
ความเป็นผู้นำ�ทางวิชาการของบุคคล เจตคติของ
บุคคล แรงจูงใจใฝ่รู้ของบุคคล ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ของบุคคล และความร่วมมือในการปฏิบัติ
งานของบุคคล ซึง่ สอดคล้องกับ Hardoin (2009)
วิจยั พบว่า ความเป็นผูน้ �ำ ทางวิชาการของผูอ้ �ำ นวย
การโรงเรียนทำ�ให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการ
ทำ�งาน Ayres (2005) วิจัยพบว่า แรงจูงใจใฝ่รู้
ของบุคคลส่งผลต่อความร่วมมือในการปฏิบตั งิ าน
Stepp (2008) วิจยั พบว่า แรงจูงใจใฝ่รขู้ องบุคคล
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเป็น ผู้นำ�ที่ดีขึ้น
Cooperman (1997) วิจัยพบว่า ความร่วมมือ
ของบุคลากรในโรงเรียนมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียน Spies (1999) วิจยั พบว่า ความร่วม
มือในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมีอิทธิพล
ต่อการปฏิบัติในโรงเรียน Harper and John
(1999) วิจยั พบว่า ความร่วมมือในการปฏิบตั งิ าน
ของผูอ้ �ำ นวยการและบุคลากรในโรงเรียนมีอทิ ธิพล
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ต่ อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น
กรองจิตต์ ยิ้มไพบูลย์ (2546) วิจัยพบว่า ความ
รับผิดชอบในการทำ�งาน ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 วราภ
รณ์ คำ�น่านใจสอน (2553) วิจัยพบว่า เจตคติที่
มีตอ่ การทำ�งานมีความสัมพันธ์กบั ความรับผิดชอบ
ในการทำ�งานของบุคคล สมศักดิ์ มัจฉาวิทยากุล
(2548) วิจัยพบว่า ความร่วมมือของบุคลากรใน
ชุมชนมีอิทธิพลต่อผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย ผลการวิจัย
พบว่า ความเป็น ผู้นำ�ทางวิชาการของผู้อำ�นวย
การโรงเรียน เจตคติของผู้อำ�นวยการโรงเรียนที่
มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา แรงจูงใจใฝ่
รู้ของผู้อำ�นวยการโรงเรียน ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ของผู้อำ�นวยการโรงเรียน เจตคติของครูที่
มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา แรงจูงใจใฝ่
รู้ของครู ความรับผิดชอบในหน้าที่ของครู และ
ระดับความร่วมมือของผู้อำ�นวยการและบุคลากร
ในโรงเรียน มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
ระดับการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
และระดั บ ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น ผู้บริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำ�นักเลขาธิการสภาการ
ศึกษา สำ�นักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ควรพัฒนาความเป็นผูน้ �ำ ทางวิชาการของผูอ้ �ำ นวย
การโรงเรียน เจตคติของผู้อำ�นวยการโรงเรียนที่
มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา แรงจูงใจใฝ่
รู้ของผู้อำ�นวยการโรงเรียน ความรับผิดชอบใน
หน้าที่ของผู้อำ�นวยการโรงเรียน เจตคติของครูที่
มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา แรงจูงใจใฝ่
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รู้ของครู ความรับผิดชอบในหน้าที่ของครู และ
ระดับความร่วมมือของผู้อำ�นวยการและบุคลากร
ในโรงเรี ย น เพื่ อ พั ฒนาการปฏิ บั ติ ก ารประกั น
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่ง
จะมีผลต่อผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อเสนอแนะในการนำ�ไปปฏิบตั ิ ผูบ้ ริหาร
ระดั บ สู ง ต้ อ งพั ฒนาด้ ว ยการสร้ า งหลั ก สู ต รฝึ ก
อบรมเพื่อให้ผู้อำ�นวยการโรงเรียนเกิดความเป็น
ผู้ นำ � ทางวิ ช าการ มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ การประกั น
คุณภาพการศึกษา มีแรงจูงใจใฝ่รู้ และมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ และส่งเสริมให้ครูมีเจตคติที่
ดีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา มีแรงจูงใจใฝ่
รู้ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เพื่อทำ�ให้เกิดความ
ร่วมมือของผูอ้ �ำ นวยการและบุคลากรในโรงเรียนใน
การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน อันจะนำ�ไปสู่คุณภาพทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการคัดเลือกและเลื่อนวิทยฐานะของ
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนและครู ควรวัดตัวแปรเหล่า
นี้ว่าบุคลากรในสถานศึกษามีลักษณะตามตัวแปร
ที่สำ�คัญเหล่านี้มากน้อยเพียงใด
ข้อเสนอในการทำ�วิจัย ผลการวิจัยพบว่า
(1) ระดับแรงจูงใจใฝ่รู้ของครูส่งผลทางบวกต่อ
ระดับการปฏิบตั กิ ารประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมากทีส่ ดุ จึงควรศึกษาว่ามี
ตัวแปรใดบ้างที่มีอิทธิพลแรงจูงใจใฝ่รู้ของครู (2)
ระดับความร่วมมือของผู้อำ�นวยการและบุคลากร
ในโรงเรียนส่งผลทางบวกต่อระดับผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษามากทีส่ ดุ จึงควร
ศึกษาว่ามีตัวแปรใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความร่วม
มือของผู้อำ�นวยการและบุคลากรในโรงเรียน (3)
ควรวิจัยพัฒนาหลักสูตรเสริมแรงจูงใจใฝ่รู้ของ
ครูเพราะเป็นตัวแปรที่สำ�คัญต่อระดับการปฏิบัติ
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
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พืน้ ฐานและระดับผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (4) ควรวิจยั พัฒนารูป
แบบความร่วมมือของผู้อำ�นวยการและบุคลากร
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ในโรงเรียน เพราะเป็นตัวแปรสำ�คัญต่อระดับผล
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขั้น
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