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 The objective of this research was to study the factors related the participation in 
quality assurance of Mahidol Wittayanusorn School (MWITS) staffs. The samples were 127 
MWITS staffs in academic year 2011. Questionnaires were utilized as a tool for the data collection 
while Percentage, Mean, Standard deviation and the Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient were used for the data analysis. 
 The results of the research were as follows: 
 1.  The result came up with the majority of MWITS’ personnel who corresponded to 
the questionnaires were female, age ranging between 31-40, educational level is higher than 
Bachelor Degree and were classified as a group of teachers, the Department of Management 
lines with more than 10 years of working. 
 2.  “Organization” and “Support” factors were the two prominent determinants 
indicating the highest level of the participation of MWITS’s personnel in the Education Quality 
Assurance. 
 3.  The level of the participation in the Education Quality Assurance was measured 
at the “medium” which embraces planning, operation, inspection, examination, assessment, 
and improvement and development. 
 4.  The result of assumption found that “Individual factors”, “Organization factors”, 
and “Supporting factors” were related to the participation of MWITS’ personnel in the Education 
Quality Assurance at the 0.5% of significant statistic level. 
 The research recommendation revealed that individual organization should give 
more precedence to the staff promotion to participating in the Education Quality Assurance 
implementation by using publication, training and motivation. 
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 การคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาเปนอยางสูงจาก
อาจารย ดร.ธนินทรัฐ  รัตนพงศภิญโญ  อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ พรอมดวยกรรมการการ
ตรวจสอบการคนควาอิสระ อาจารย ดร. เกริกฤทธิ์  อัมพะวัต อาจารย ดร. พรธิดา วิเศษศิลปานนท  
ท่ีใหความรู คําแนะนํา ใหขอคิดเห็น และชวยแกไขขอบกพรองตาง ๆ  อันเปนประโยชนตอการวิจัย
ครั้งนี้  ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานอาจารยเปนอยางสูง 
 ขอขอบคุณทานผูอํานวยการ  รองผูอํานวย อาจารยและเจาหนาท่ีโรงเรียนมหิดล- 
วิทยานุสรณทุกทานท่ีทําใหการทําคนควาอิสระนี้สําเร็จไปไดดวยดี 
 ขอขอบคุณพระคุณคณาจารยทุกทานท้ังในอดีตและปจจุบันท่ีไดประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู ทําใหผูวิจัยสามารถฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ และขอขอบคุณพ่ี ๆ เพ่ือน ๆ และนอง ๆ ทุกคนใน
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  
 ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม นอง หลานและเพื่อนท่ีสนับสนุนชวยเหลือใหกําลังใจ
เสมอมา 
 สุดทายนี้ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาการคนควาอิสระฉบับนี้จะใหประโยชนตอการพัฒนา
ปรับปรุงเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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โลกในยุคปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนท่ีมีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว จึงจําเปนท่ีแตละประเทศจะตองเรียนรูท่ีจะปรับตัวใหทัน
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยูตลอดเวลาและเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลก  
โดยปจจัยสําคัญท่ีจะเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความทาทายดังกลาว ไดแกคุณภาพของคน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543: 1) 
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพ จึงเปนเรื่องท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง  โดย
จะตองเปนการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือทําใหศักยภาพท่ีมีอยูในตัวคนไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ีทําให
เปนคนท่ีรูจักคิด วิเคราะห รูจักแกปญหา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูจักเรียนรูดวยตัวเอง สามารถ
ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รูจักพ่ึงตนเอง และ
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543: 1) 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองบริหารจัดการศึกษาในเชิงคุณภาพ 
โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญท่ีเสริมและผลักดันใหกระบวนการทํางานในทุก
ระดับและบุคลากรที่เก่ียวของดําเนินไปอยางสอดรับกันอยางเปนระบบ  มุงหนาไปในทิศทางท่ีได
รวมกันกําหนดไวเพ่ือบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยหลักการ
และวิธีการบริหาร และการจัดการคุณภาพ (Quality Management) สมัยใหมท่ีเนนการสรางความ
ม่ันใจใหกับทุกฝายท่ีเก่ียวของวา ผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด
ไว โดยท่ีความม่ันใจนี้ตองตั้งอยูบนรากฐานของหลักวิชา ขอเท็จจริง หลักฐานเชิงประจักษและความ
สมเหตุสมผลเปนสําคัญ  ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดไวใน
หมวด 6 เรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราท่ี 47 วา ใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปน
กลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือสรางความม่ันใจใหแกผูท่ีเก่ียวของวาผูเรียนทุกคนจะ
ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา  ซ่ึงเปนหนวยรับผิดชอบจัดและพัฒนาความรู
ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานอยางเต็มศักยภาพ และมาตรา 48 ระบุวา ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอ 
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก นอกจากนี้มาตรา 49 
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กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก อยางนอย 1 ครั้ง ในทุก 5 ป 
และตองเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตอหนวยงานที่ เ ก่ียวของและ สาธารณชน   
การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนเรื่องของทุกคนภายในองคกรท่ีจะตองมีความรวมมือกันใน 
การรวมคิด รวมทํา รวมสราง และรวมพัฒนากลไกท่ีจะนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพที่แทจริง (สํานัก
ทดสอบทางการศึกษา ลําดับท่ี 7, 2544: 3 – 4) 
 การมีสวนรวมของบุคลากรภายในสถานศึกษาจึงมีความสําคัญอยางมากตอการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีมุงผลสัมฤทธิ์ในการทํางานแบบมีสวนรวมตามวงจรของเดมม่ิง 
ซ่ึงประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ (1) การวางแผน (Plan)  (2) การปฏิบัติตามแผน (Do)  (3) การ
ตรวจสอบ (Check)  (4) การปรับปรุงแกไข (Action)  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ไดแก  อมรพรรณ  ประจันตวนิชย (2550)  ศึกษาเรื่อง ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานและ
ปจจัยสวนบุคคลท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  พงศธวัช  วิวังสู (2546) ศึกษาเรื่อง ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางาน
และลักษณะทางจิตท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา  
ประเด็นท่ีศึกษา คือ  พฤติกรรมการมีสวนรวมของบุคลากร  สรุปไดวามีปจจัย 2 ประการท่ีสงผลตอ
พฤติกรรมการมีสวนรวม ไดแก (1) ปจจัยภายในตัวบุคคล ไดแก ลักษณะบุคลิกสวนบุคคลและเจตคติ 
เชน การรับรูแรงสนับสนุนจากองคกร  แรงจูงใจในการทํางาน  การท่ีบุคลากรรับรูวาตนไดรับแรง
สนับสนุนจากองคกรสูง ยอมสงผลใหบุคลากรมีความตองการเขามามีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพสูง เพราะเม่ือบุคคลไดรับการดูแลเอาใจใส จากองคกรก็จะเกิดความผูกพันและตอบแทนดวย
พฤติกรรมที่เปนประโยชนตอองคกร โดยทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ และรวมกิจกรรมทุก
อยางขององคกรดวยความเต็มใจ  เจตคติตอการมีสวนรวมมีอิทธิผลทางตรงตอการมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงการท่ีบุคคลมีเจตคติตอการมีสวนรวมสูงยอมทําใหพฤติกรรมท่ีเขามามี
สวนรวมในระบบการประกันคุณภาพสูงตามไปดวย และ (2) ปจจัยภายนอกตัวบุคคล ไดแก   
การติดตอสื่อสาร สภาพแวดลอมในการทํางาน 
 การท่ีองคกรมีบรรยากาศและการสื่อสารที่ดีเอ้ือตอการทํางานยอมสงผลใหบุคลากรเกิด
การรับรูวาตนไดรับแรงสนันสนุนขององคกรท่ีสูง และมีเจตคติท่ีดีตอการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีมากข้ึน  ซ่ึงจะเปนตัวผลักดันใหการดําเนินงานของสถานศึกษากาวไปสูคุณภาพ
มาตรฐานตามนโยบายของแตละสถานศึกษา 
 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรแหงแรกของประเทศไทย ที่จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้ังแตป พ.ศ.  2543 เปนตนมา  โรงเรียนไดพัฒนาวิธีการจัดการศึกษา
ตามวัตถุประสงคจนเปนท่ียอมรับท่ัวไปวา สามารถสรรหาและจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถ
พิเศษทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรไดอยางดีเยี่ยม ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
ประเทศ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณจึงมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาตนเองใหกาวไปสูความเปนเลิศระดับ
มาตรฐานโลกของประเทศชาติในอนาคต โรงเรียนเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จึงเรงดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหโรงเรียนไดดําเนินการตาม
ภารกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้นบุคลากรตองเขามามีสวนรวมในการวางแผน  
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ในการดําเนินงาน ในการตรวจสอบผลการดําเนินงานและในการพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพ
ของโรงเรียน การสรางแรงจูงใจใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา และกระตุนใหบุคลากรทุกฝายไดเห็นถึงความสําคัญและประโยชนท่ีจะไดรับ ท้ังในดาน
คุณภาพผูเรียน คุณภาพของผูสอนและฝายสนับสนุน รวมถึงการบริหารจัดการภายในองคกร แสดงให
เห็นถึงความมีคุณภาพขององคกรอันเกิดจากความรวมมือของบุคลากร  ผูวิจัยซ่ึงทํางานอยูในองคกร
และทํางานเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ เพ่ือนําไปเปนขอมูลใหผูท่ีเก่ียวของไดใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
การมีสวนรวมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 1.  เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 2.  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน 

 

1.  ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
  1.1 เพศมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  1.2 อายุมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  1.3 การศึกษามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  1.4 ประเภทบุคลากรมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  1.5 สังกัดมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  1.6 ระยะเวลาการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
 2. ปจจัยองคกรมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
  2.1 การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
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  2.2 นโยบายและการบริหารงานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.3 การสื่อสารภายในองคกรมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. ปจจัยสนับสนุนมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
  3.1 ความสําเร็จของงานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  3.2 การไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.3 ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.4 ความรับผิดชอบมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
  3.5 ความกาวหนาในตําแหนงมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.6 การปกครองบังคับบัญชามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.7 สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.8 สัมพันธภาพในการทํางานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.9 เงินเดือนและความม่ันคงมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ทราบถึงระดับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 2. ทราบถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 3. ผลท่ีไดจากการศึกษา สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการมี
สวนรวมดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน เปนการวิจัยเชิง
สํารวจ โดยทําการศึกษาภายในขอบเขตดังนี้   

  (Population)   
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําป
การศึกษา 2554 จํานวน 185 คน 

 (Sample)  
  การสุมตัวอยางใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Strafified Random Sampling) 
ตามสัดสวนประชากร ไดกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 127 คน 

ย  
  3.1 ตัวแปรตน (Independent variable)  ไดแก 
   3.1.1 ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย 
    3.1.1.1  เพศ 
    3.1.1.2  อายุ 
    3.1.1.3  การศึกษา 
    3.1.1.4  ประเภทบุคลากร 
    3.1.1.5  สังกัด 
    3.1.1.6  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
   3.1.2 ปจจัยองคกร  ประกอบดวย 
    3.1.2.1  การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ 
    3.1.2.2  นโยบายและการบริหารงาน 
    3.1.2.3  การสื่อสารภายในองคกร 
   3.1.3 ปจจัยสนับสนุน  ประกอบดวย 
    3.1.3.1  ความสําเร็จของงาน  
    3.1.3.2  การไดรับการยอมรับนับถือ 
    3.1.3.3  ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 
    3.1.3.4  ความรับผิดชอบ 
    3.1.3.5  ความกาวหนาในตําแหนง 
    3.1.3.6  การปกครองบังคับบัญชา 
    3.1.3.7  สภาพแวดลอมในการทํางาน 
    3.1.3.8  สัมพันธภาพในการทํางาน 
    3.1.3.9  เงินเดือนและความม่ันคง 
  3.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ประกอบดวย 
   3.2.1 การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
    3.2.1.1  การมีสวนรวมในการวางแผน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



6 

    3.2.1.2  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
    3.2.1.3  การมีสวนรวมในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
    3.2.1.4  การมีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนา 
 4.    
  ชวงระยะเวลาในการวิจัยตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 – กุมภาพันธ 2556 
 

 โดยท่ัวไปประกอบดวย 
 1. การศึกษาขอมูลจากเอกสาร สิ่งพิมพ วารสาร ผลงานการศึกษาวิจัยตาง ๆ บทความ
ทางวิชาการ ขอมูลของหนวยงาน วรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการศึกษาครั้งนี้ 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยใชแบบสอบถาม 
 3. การวิเคราะหขอมูล 
 4. การสรุปผลการศึกษา 
 5. การเสนอแนะ 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สามารถกําหนดกรอบแนวคิด
การวิจัย ดังนี้ 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

องคกร  หมายถึง  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน 
บุคลากร  หมายถึง  บุคลากรท่ีทํางาน ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน 

 การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง  การบริหารจัดการและการดําเนินงานของ
องคกรเก่ียวกับการจัดการศึกษาอยางมีระบบ ตามแผนท่ีไดกําหนดไว เพ่ือทําใหเกิดความเชื่อม่ันวา
ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนมีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การที่บุคลากรของ
องคกรมีสวนรวมในการดําเนินการ มีโอกาสท่ีจะไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคของตนเอง โดยมี
พฤติกรรมในการรวมวางแผน รวมดําเนินงาน รวมตรวจสอบผลการดําเนินการ หรือรวมในการ

ี่ ิ ใ ิ ั

  (Independent variable)

1.1  เพศ   
1.2  อายุ 
1.3  การศึกษา 
1.4  ประเภทบุคลากร 
1.5  สังกัด 
1.6  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

2.1  การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ 
2.2  นโยบายและการบริหารงาน 
2.3  การสื่อสารภายในองคกร 

3.1  ความสําเร็จของงาน 
3.2  การไดรับการยอมรับนับถือ  
3.3  ลักษณะของงานท่ีปฏิบัต ิ
3.4  ความรับผิดชอบ 
3.5  ความกาวหนาในตําแหนง 
3.6  การปกครองบังคับบัญชา 
3.7  สภาพแวดลอมในการทํางาน 
3.8  สัมพันธภาพในการทํางาน 
3.9  เงินเดอืนและความมั่นคง 

 

 
(Dependent variable) 

การมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1.  การมีสวนรวมในการวางแผน 
2.  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
3.  การมสีวนรวมในการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน 

4.  การมสีวนรวมในการปรับปรุงและ
พัฒนา 
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ปรับปรุงพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวาง
ไวรวมกัน 
 การมีสวนรวมในการวางแผน หมายถึง การท่ีบุคลากรขององคกรเขาไปรวมในการ
กําหนดเปาหมาย ทิศทาง และวิธีการในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน หมายถึง การท่ีบุคลากรขององคกรเขาไปรวมในการนํา
แผนไปใชในการดําเนินงานหรือปฏิบัติตามระบบหรือแนวทางท่ีวางไว เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย 
รวมถึงการศึกษาหาความรูเพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน 
 การมีสวนรวมในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน หมายถึง การท่ีบุคลากรขององคกร 
เขาไปรวมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานท่ีปฏิบัติ เพ่ือดูวาไดดําเนินงานตรงตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไม 
 การมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนา หมายถึง การท่ีบุคลากรขององคกรเขาไปรวม 
ในการปรับปรุงพัฒนาอันเนื่องมาจากการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย เพ่ือใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตอไป 
 ปจจัยสวนบุคคล  หมายถึง ขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
เชน  เพศ  อายุ การศึกษา ประเภทบุคลากร สังกัด  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 ปจจัยองคกร หมายถึง ปจจัยระดับองคกร ประกอบดวย การกําหนดวิสัยทัศนและ 
กลยุทธ  หมายถึง  การกําหนดเปาหมายและแผนการดําเนินงาน   นโยบายและการบริหารงาน 
หมายถึง  หลักการและวิธีการดําเนินงานใหไปสูเปาหมายที่กําหนดไว    การสื่อสารภายในองคกร  
หมายถึง  กระบวนการในการแลกเปลี่ยนขาวสารของหนวยงานกับบุคลากรทุกระดับภายในองคกร 
 ปจจัยสนับสนุน หมายถึง ปจจัยท่ีสงเสริมใหบุคลากรขององคกรพึงพอใจท่ีจะมีสวนรวม
ในการทํางาน ไดแก 
 ความสําเร็จของงาน หมายถึง การที่บุคลากรในองคกรสามารถทํางานไดเสร็จสิ้นและ
ประสบความสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ การรูจักปองกันปญหาท่ีจะ
เกิดข้ึน เม่ือผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จของงานน้ัน ๆ 

 การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การท่ีบุคลากรในองคกรไดรับการยอมรับนับถือ 
ไมวาจากผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และบุคคลอ่ืน ๆ การยอมรับนี้อาจจะอยูใน 
รูปของการยกยองชมเชยแสดงความยินดี การใหกําลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีบอกถึงการยอมรับ
ในความสามารถ เม่ือไดทํางานอยางหนึ่งอยางใดบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับ
ความสําเร็จในงานดวย 

 ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง งานท่ีนาสนใจ งานที่ตองอาศัยความคิดริเริ่ม
สรางสรรคทาทายใหตองลงมือปฏิบัติ หรือเปนงานท่ีมีลักษณะสามารถกระทําไดตั้งแตตนจนจบโดย
ลําพังแตผูเดียว  
 ความรับผิดชอบ หมายถึง  ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
งานใหม ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดเต็มท่ี ตลอดจนมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน 
 ความกาวหนาในตําแหนง หมายถึง  ไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนของบุคลากรใน
องคกร การมีโอกาสไดศึกษาเพ่ือหาความรูเพ่ิมเติมหรือไดรับการฝกอบรม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง การท่ีผูบังคับบัญชาสามารถวิเคราะหความสามารถ
ของผูทํางานได กระจายงาน การมอบอํานาจ ความยุติธรรม 
 สภาพแวดลอมในการทํางาน  หมายถึง  สภาพในการทํางาน เชน บรรยากาศ สถานที่
ทํางาน เครื่องมือเครื่องใช สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
 สัมพันธภาพในการทํางาน หมายถึง ความสัมพันธ การมีปฏิสัมพันธของบุคคลกับ 
คนอ่ืน ๆ ไดแก ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตาง ๆ การรวมมือ
ปฏิบัติงาน การชวยเหลือ การสนับสนุน การปรึกษาหารือ 
 เงินเดือนและความมั่นคง หมายถึง บุคลากรขององคกรไดรับผลตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงาน ตลอดท้ังความรูสึกของบุคลากรท่ีมีตอความม่ันคงในงาน ความยั่งยืนของอาชีพ และ
องคกรคงอยู 
      

   ส
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 ในการวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ” ผูวิจัยไดศึกษา ตํารา 
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 1.  แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวม 
 2.  แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.  ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
1.   
 แนวคิดเรื่องการมีสวนรวม (Participation) เปนแนวคิดท่ีนํามาใชในการลดปญหาการ
ตอตานหรือการขัดแยงในการกระทํากิจกรรมใด ๆ ส่ิงสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิผลก็คือ ความรวมมือรวมใจและการมีสวนรวมของบุคลากรใน
สถานศึกษา ต้ังแตข้ันพ้ืนฐานท่ีสุดคือ การรวมรับรู ไปจนถึงรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวม
ตรวจสอบ (เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ 2540 อางถึงใน สาวิตรี  ไชยสมบัติ, 2552: 8) 
 1.1  
  การมีสวนรวม หมายถึง สวนได สวนเสีย ในกิจกรรมรวมกับผูอ่ืน (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542: 1142) 
  สหประชาชาติ (อางถึงใน กมลมาลย  ศรีโพธิ์, 2551: 8) ใหความหมายของการมี
สวนรวมวา หมายถึง การสรางโอกาสใหสมาชิกทุกคนเขามามีสวนรวมในการชวยเหลือ และเขามามี
อิทธิพลตอการดําเนินการพัฒนา รวมถึงการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนของการพัฒนาอยางเทา
เทียมกัน 
  Roodt (อางถึงใน  ชินรัตน  สมสืบ, 2549: 254) ใหความหมายของการมีสวนรวม
วา หมายถึง การเขารวมของประชาชน ไมวาในระดับมากหรือนอยในองคกร ไมวาทางตรงหรือ
ทางออมท่ีเก่ียวกับการตัดสินใจเพ่ือการปฏิบัติงานใหพัฒนา 
  ณัฎฐลักษณ  ศรีมีชัย (2547: 46)  ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของ
ประชาชนวา หมายถึง การท่ีประชาชนเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนเองโดยประชาชนหรือกิจกรรม
ท่ีหนวยงานของรัฐหรือเอกชนไดจัดข้ึน โดยประชาชนเปนผูเขารวมโดยการรับฟง เสนอความคิดเห็น 
ซักถาม ตัดสินใจ สํารวจปญหา วางแผนปฏิบัติ ดําเนินงาน รับประโยชนตลอดจนติดตามประเมินผล
กิจกรรม 
  ชํานาญ  ปาณาวงษ (2543: 7) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม (Participation) 
วาเปนการท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลเขามาชวยเหลือสนับสนุนทําประโยชนในเรื่องตาง ๆ หรือกิจกรรม
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ตาง ๆ โดยความสมัครใจ ซึ่งอาจเปนการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจหรือกระบวนการบริหาร 
และการดําเนินงานนั้นเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวแลว นําผลท่ีไดมาประเมินรวมกัน ซ่ึงความพยายาม
นั้นอยูนอกเหนือการควบคุมและกฎเกณฑทางสังคม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของกลุมเปนหลัก โดย
ประสิทธิผลขององคการข้ึนอยูกับการรวมพลังของบุคคลท่ีเก่ียวของกับองคการนั้นในการปฏิบัติ
ภารกิจใหบรรลุเปาหมาย วิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิด สติปญญา ก็คือ การใหมีสวนรวม การ
ใหบุคคลมีสวนรวมในองคการน้ัน บุคคลจะตองมีสวนเก่ียวของ (Involvement) ในการดําเนินการ
หรือปฏิบัติภารกิจตาง ๆ เปนผลใหบุคคลนั้นมีความผูกพัน (Commitment) ตอกิจกรรมและองคการ
ในท่ีสุด 
  นรินทรชัย  พัฒนพงศา (2547: 4) ใหความหมายของการมีสวนรวม คือ การท่ีฝาย
หนึ่งฝายใดท่ีไมเคยไดเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ หรือเขารวมการตัดสินใจ หรือเคยเขารวมดวย
เล็กนอยไดเขามารวมดวยมากข้ึน เปนไปอยางมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใชเพียงมีสวนรวมอยางผิวเผิน
แตเขารวมดวยอยางแทจริงยิ่งข้ึนและการเขารวมนั้นตองเริ่มต้ังแตข้ันแรกถึงข้ันสุดทายของโครงการ 
  พงศธวัช  วิวังสู (2546: 17) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง การท่ี
บุคคลตัดสินใจอยางมีเหตุและผลเขารวมเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมหรือกระบวนการอยางใดอยางหนึ่ง
ของกิจการหรือหนวยงาน 
  Cohen and Uphoff (อางถึงใน แวน วิรุฬหเลิศ 2546: 33) ใหความหมายการมี
สวนรวมในทัศนะการพัฒนาชนบทวา การมีสวนรวมตองประกอบดวยการมีสวนเก่ียวของของ
ประชาชน 4 ประการ ไดแก (1) การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ จะทําอะไร และทําดวยวิธีการ
อยางไร (2) มีสวนรวมในการดําเนินโครงการ ตัดสินใจในการใหทรัพยากรสนันสนุนโครงการ  
(3) มีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชนอันเกิดจากการโครงการพัฒนา (4) มีสวนรวมในการ
ประเมินผลโครงการ 
  จากความหมายท่ีกลาวมาขางตนนั้น สรุปไดวา การมีสวนรวม หมายถึง การท่ีบุคคล
หรือกลุมบุคคลรวมกันทํากิจกรรมโดยอาศัยความรับผิดชอบ การตัดสินใจ  ความผูกพัน ความรวมมือ
ในการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของกิจกรรมนั้นตามข้ันตอนตาง ๆ เพ่ือผลประโยชนของสวนรวม
ใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว 
 
   
  Romos and Fletcher (อางถึงใน  สาคร  คุณชื่น 2543: 25)  กลาววาความสําคัญ
ของการมีสวนรวมของประชาชน คือ 
  1.  เปนเครื่องชี้วา การตัดสินใจของรัฐบาลมาจากความตองการของประชาชน 
  2.  เพ่ิมความรับผิดชอบและเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบไดของรัฐท่ีมีตอ
ประชาชน 
  3.  ชวยในการสรางแผนตาง ๆ ท่ีดีกวาเดิม 
  4.  เพ่ิมความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
  5.  สรางการสนับสนุนใหแกหนวยวางแผน 
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  ทรงสิทธิ์  ยืนชีวิต (2543: 9) กลาวถึงความสําคัญของการมีสวนรวม โดยใชการ
บริหารแบบมีสวนรวม คือ PM (Participative Management) วามีประโยชนดังนี้ 
  1.  การตัดสินใจท่ีดีกวา การบริหารแบบมีสวนรวม ชวยปรับปรุงคุณภาพของการ
ตัดสินใจในองคกรใหดีข้ึน การแกปญหาดวยกลุมทําใหวิเคราะหปญหา และการสรางทางเลือก
แกปญหาไดดีกวา ความคิดสรางสรรคในกระบวนการตัดสินใจมีมากข้ึน ความผูกพันของพนักงานตอ
การปฏิบัติตามการตัดสินใจมีมากกวา เพราะวาพวกเขามีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ  
  2.  ประสิทธิภาพการทํางานดีข้ึน  การบริหารแบบมีสวนรวม ทําใหประสิทธิภาพใน
การทํางานดีข้ึน การตัดสินใจท่ีดีทําใหประสิทธิภาพการทํางานสูงข้ึน 
  3.  กําลังใจและความพอใจในงานมีมากข้ึน การตัดสินใจและประสิทธิภาพการ
ทํางานท่ีสูงข้ึน เกิดจากการมีสวนรวมทําใหกําลังใจและความพอใจในงานท่ีทําของพนักงานสูงข้ึน 
  4.  การออกจากงาน  การขาดงานและความเฉ่ือยชานอยลง  การบริหารแบบมีสวน
รวมลดความเฉ่ือยชา การขาดงาน และการออกจากงานใหนอยลง เนื่องจากพนักงานรูสึกวาไดรับการ
ยอมรับ มีความผูกพันตองาน และมีความพอใจในงานมากข้ึน 
  5.  การติดตอสื่อสารและการยุติความขัดแยงดีกวา องคกรทุกแหงยอมมีความ
ขัดแยง ความขัดแยงเปนสิ่งท่ีดี ถาหากวาความขัดแยงนั้นถูกจัดการอยางถูกตอง  การบริหารแบบมี
สวนรวมชวยใหมีการติดตอสื่อสารในการยุติความขัดแยงอยางเปดเผยได ความขัดแยงถูกยุติภายใน
กรอบของการมีสวนรวม 
  สัมฤทธิ์  กางเพ็ง (2544: 10)  ไดกลาวถึง ความสําคัญของการมีสวนรวมวา การ
เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงาน หรือผูท่ีเก่ียวของในการทํางานจะทําใหเกิดความรูสึกเก่ียวของผูกพันกับงาน
หรือองคกร ความรูสึกผูกพันท่ีวานี้  หากมีการตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งรวมกันแลว จะ
เปนผลใหเกิดขอผูกมัดหรือสิ่งท่ีตกลงรวมกัน 
  พรทิพย  รักบุรี  (2546: 16)  ไดกลาวถึงประโยชนของการมีสวนรวมไวดังนี้ 
  1.  การยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีมากข้ึน 
  2.  ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา กับผูใตบังคับบัญชาราบรื่นข้ึน 
  3.  ความผูกพันของพนักงานตอองคกรมีมากข้ึน 
  4.  ความไววางใจฝายบริหารมีมากข้ึน 
  5.  การบริหารผูอยูใตบังคับบัญชามีความงายมากขึ้น 
  6.  การตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีข้ึน 
  7.  การติดตอสื่อสารจากเบื้องลางสูเบื้องบนดีข้ึน 
  8.  การสรางทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  จิตรกร  อุปพงษ (2548: 21)  กลาวถึง การมีสวนรวม มีความสําคัญดังนี้ 
  1.  ทําใหเกิดความคิดไดมากกวาเพราะสมาชิกไดระดมความคิดหรืออภิปรายรวมกัน 
ทําใหเกิดความคิดดี ๆ ในการปฏิบัติงานเปนไปไดมากกวาท่ีคิดคนเดียว 
  2.  ทําใหมีผลในเชิงจิตวิทยา ทําใหเกิดการตอตานนอยลง ขณะเดียวกันก็เกิดการ
ยอมรับมากข้ึน 
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  3.  เปดโอกาสใหมีการสื่อสารที่ดีกวา สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลประสบการณ
ทํางานรวมกันและชวยเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน 
  4.  ผูรวมงานมีโอกาสใชความสามารถสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน เกิดความมีน้ําใจ
และจงรักภักดีตอองคกรมากข้ึน 
  จากความสําคัญของการมีสวนรวมดังกลาว จะเห็นวาการมีสวนรวมมีความสําคัญ 
ชวยเปดโอกาสใหสมาชิกไดระดมความคิดและอภิปรายรวมกันทําใหการบริหารมีผลในเชิงจิตวิทยา 
คือทําใหมีการยอมรับมากข้ึน การตอตานนอยลง ในขณะเดียวกันทําใหบุคคลมีความผูกพันตอองคกร
มากข้ึน เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงค 
  
 1.3  
  ลักษณะการมีสวนรวมท่ี Brenes (อางถึงใน นรินทรชัย  พัฒนพงศา, 2547: 17-18) 
กลาวไว มีประเด็นสําคัญ 10 ประการ ประกอบดวย 
  1.  ระยะเวลาและสถานที่ในการมีสวนรวมกับโครงการ ควรตองใหผูมีสวนได-เสีย
เขามามีสวนรวมใหตอเนื่องตามวงจรชีวิตของโครงการ ตั้งแตเริ่มตนจนโครงการยุติ หรือหากคณะ
ผูบริหารเห็นวาเหมาะสมก็ใหมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีแตละคนเก่ียวของดวยจริง ๆ เทานั้นก็ได 
  2.  การมีสวนรวมนั้นมีมิติท้ังดานปริมาณและคุณภาพ โดย ทางดานปริมาณ หากมี
คนมามีสวนรวมกันมากก็ทําใหความสัมพันธระหวางกันดีข้ึนมาก จากนั้นทําใหองคกรทางสังคมกอตัว
ข้ึน สวนทางดานคุณภาพ ควรใหมีสวนรวม มีมิติท่ีจะขัดขวางความสัมพันธท่ีไมเทาเทียมกันระหวาง
บุคคล ใหมีสวนรวมเสมอภาคจึงจะถือวามีคุณภาพดี 
  3.  จะใหการมีสวนรวมเปนเปาหมายปลางทาง (an end) หรือจะใหเปนแนวทาง         
(a mean)  คือการคํานึงถึงการมีสวนรวมท่ีเปนวิธีการหรือกระบวนการท่ีตองดําเนินไปอยางมี
คุณภาพ ซ่ึงทําใหงานเกิดความสําเร็จดียิ่งข้ึน 
  4.  การมีสวนรวมนี้ ตามธรรมชาติอาจเกิดข้ึนไมสมํ่าเสมอหรือตลอดเวลาก็ได 
  5.  การมีสวนรวมเปนกระบวนการทางสังคมและทางการศึกษา ซ่ึงหากเกิดข้ึนไดคือ 
ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซ่ึงกันและกันไปดวย จะเปนเสมือนการใหการศึกษาแกสังคมใน
ขณะเดียวกัน ในบางโอกาสตองใหเกิดความพรอม ตองใชเวลาในการรอคอย 
  6.  สถานการณการมีสวนรวมนั้น ตองคํานึงวาการมีสวนรวมท่ีแข็งขัน มิใชเกิดข้ึน
จากการออกคําสั่ง แตจะตองสรางข้ึนเอง ตองใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดแนวคิดประชา
สังคม มีจิตสํานึกสาธารณะ เคารพความหลากหลายทางความคิด ทําใหมุมมองกวางข้ึน เกิดความ
รอบคอบข้ึนจนเปนวิถีชีวิตประจําวันของประชาชน 
  7.  มีคณะผูบริหารการมีสวนรวมพิจารณา เพ่ือวางแนวดําเนินการใหเหมาะสมวาจะ
ใหบุคคลใด กลุมใด เขามามีสวนรวมเม่ือใด และโดยวิธีใด 
  8.  การมีสวนรวมรับรูสภาพปญหาโดยมีสวนรวม จะทําใหคนในชุมชนไดรูสภาพจริง
มากข้ึน 
  9.  การอยูรวมกันในชุมชนใหญ มิไดใชชุมชนเปนเพียงท่ีรวมคนคลายเอากอนหินมา
กองรวมกันเทานั้น แตในชุมชนหนึ่ง ๆ มักมีความผูกพันเอ้ืออาทรตอกัน มีคานิยมรวมกัน 
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  10.  ควรทําใหการมีสวนรวมมีลักษณะมีอารมณขันประกอบไปบาง จะชวยให
บรรยากาศการมีสวนรวมเกิดข้ึนไดดี 
  ข้ันตอนของการมีสวนรวม ตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff (อางถึงใน   
พงศธวัช  วิวังสู, 2546: 18) จําแนกข้ันตอนการมีสวนรวมไว 4 ข้ันตอน คือ 
  1.  ข้ันการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) เปนกระบวนการกําหนด
ความตองการและจัดลําดับความสําคัญ การเลือกนโยบายและประชากรที่เก่ียวของ การตัดสินใจ
ในชวงเริ่มตน การตัดสินใจในชวงดําเนินการวางแผน และการตัดสินใจในการชวยปฏิบัติตามแผนท่ี
วางไว 
  2.  ข้ันการมีสวนรวมในการดําเนินงาน (Implementation) เปนการมีสวนรวมใน
การบริหารงานและประสานงาน 
  3.  ข้ันการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefits) เปนการมองถึงความสําคัญ
ของผลประโยชน และตองพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชนภายในกลุม ซ่ึงผลประโยชนรวมถึง
ผลประโยชนทางบวกและผลประโยชนทางลบท่ีบุคคลตองรวมกันรับผิดชอบ 
  4.  ข้ันการมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะตอง
สังเกตในสวนของความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectations) 
จะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตาง ๆ ได 
  อคิน ระพีพัฒน (อางถึงใน พงศธวัช วิวังสู, 2546: 18) ไดสรุปการมีสวนรวม 
ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ 
  1. การมีสวนรวมในการคนหาปญหา สาเหตุของปญหา ตลอดจนแนวทางการ
แกปญหา 
  2.  การมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนพัฒนาแกไขปญหา 
  3.  การมีสวนรวมในการปฏิบัติงานในกิจกรรม 
  4.  การมีสวนรวมในการประเมินผล 
  พจนา เทียนธาดา (อางถึงใน พงศธวัช วิวังสู, 2546: 18) นําแนวคิดของ Cohen 
and Uphoff มาผสมผสานกับแนวคิดของนักวิชาการไทย สรุปการมีสวนรวมประกอบดวยข้ันตอน  
4 ข้ันตอน คือ 
  ข้ันท่ี 1 การมีสวนรวมในข้ันริเริ่มโครงการ เปนข้ันตอนท่ีทุกคนเขามามีสวนรวมใน
การตัดสินใจคนหาปญหา วิเคราะหปญหาและกําหนดความตองการสวนรวม ทั้งนี้การวางแผนใน
ลักษณะแบบลางข้ึนบน (Bottom-up Planning) จะสรางบทบาทใหทุกคนในองคกรมีอํานาจในการ
ตัดสินใจและมีสวนรวมมากกวาการวางแผนแบบบนลงลาง (Top-down Planning)  
  ข้ันท่ี 2 การมีสวนรวมในข้ันวางแผน เปนข้ันตอนท่ีทุกคนเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดเปาหมาย กําหนดวิธีการ และแนวทางในการดําเนินงาน 
  ข้ันท่ี 3 การมีสวนรวมในข้ันดําเนินการ เปนข้ันตอนท่ีทุกคนตองเขามามีสวนรวมใน
การทําประโยชน มีสวนรวมในการบริหารงาน และประสานงาน  
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  ข้ันท่ี 4 การมีสวนรวมในข้ันประเมินผล เปนข้ันท่ีทุกคนเขามามีสวนรวมในการ
ประเมินวาบรรลุถึงวัตถุประสงคท่ีกําหนดหรือไม ซ่ึงอาจเปนการประเมินผลยอยเปนระยะ หรือการ
ประเมินผลรวมซ่ึงเปนการสรุปผลการดําเนินงานท้ังหมด 
  จากแนวคิดในเรื่องรูปแบบดังกลาวขางตน สรุปไดวารูปแบบการมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 4 ลักษณะดังนี้คือ 
  1.  การมีสวนรวมในการวางแผน หมายถึง การท่ีบุคลากรเขาไปรวมในการกําหนด
เปาหมาย ทิศทาง และวิธีการในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน หมายถึง การท่ีบุคลากรเขาไปรวมในการนํา
แผนไปใชในการดําเนินงานหรือปฏิบัติตามระบบหรือแนวทางท่ีวางไว เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย 
รวมถึงการศึกษาหาความรูเพ่ือพัฒนาการดําเนินงาน 
  3.  การมีสวนรวมในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน หมายถึง การท่ีบุคลากรเขาไป
รวมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานท่ีปฏิบัติ เพ่ือดูวาไดดําเนินงานตรงตามมาตรฐานท่ี
กําหนดไวหรือไม 
  4.  การมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนา หมายถึง การท่ีบุคลากรเขาไปรวมในการ
ปรับปรุงพัฒนาอันเนื่องมาจากการดําเนินงานไมบรรลุเปาหมาย เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
ตอไป 
 
  1.4  
  การมีสวนรวมของบุคคลมีหลายระดับและหลายรูปแบบ โดย เนตินา โพธิ์ประสระ 
(2541: 9) กลาวถึงรูปแบบการมีสวนรวมไว ดังนี้ 
  1.  การมีสวนรวมอยางเปนทางการและไมเปนทางการ 
  1.1  การมีสวนรวมอยางเปนทางการ เปนการมีสวนรวมท่ีถูกตองตามระบบของ
องคการ เปนการมีสวนรวมท่ีเปนไปตามการจัดผังการบังคับบัญชาขององคกร ซ่ึงเทากับการมีสวน
รวมตามหนาท่ี มีอิทธิพลตอการเขารวมตามขอบเขตท่ีองคกรไดวางนโยบายไว 
  1.2  การมีสวนรวมอยางไมเปนทางการ เปนการมีสวนรวมท่ีเกิดข้ึนอยางไมมี
โครงสรางเปนการรวมตกลงกันระหวางสมาชิกกลุม ระหวางพนักงาน หรือการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นของหัวหนางานและลูกนอง ท่ีเปนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในบรรยากาศของความเปน
สวนตัวมากกวาลักษณะการมีสวนรวมอยางเปนทางการ 
  2.  การมีสวนรวมทางตรงและทางออม 
  2.1  การมีสวนรวมทางตรง เปนการเก่ียวของโดยตรงท่ีสมาชิกหรือพนักงานใน
องคกรมีสวนรวมโดยตรงแบบทันที พนักงานแตละคนมีสิทธิและโอกาสท่ีจะแสดงการเก่ียวของ 
  2.2  การมีสวนรวมทางออม เปนการมีสวนรวมของพนักงาน โดยผานทาง
ตัวแทนพนักงาน 
  มาลี จันทรวัฒนรังกูล (2544: 16) กลาวไววา การมีสวนรวมมี 2 รูปแบบ คือ 
  1.  การมีสวนรวมโดยตรง ไดแก การเขารวมเปนกรรมการ คณะทํางาน เพ่ือรวมคิด
แกไขปญหา รวมกิจกรรม รวมดําเนินการ 
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  2.  การมีสวนรวมทางออม โดยผานองคการหรือคณะกรรมการท่ีมีสวนรวมโดยตรง 
เชน ผูแทนในกลุมงาน หรือหนวยงาน 
  นรินทรชัย พัฒนพงศา (2547: 17) กลาวถึงหลักการระดับการมีสวนรวมข้ึนอยูกับ
วาจะมีสวนรวมในเรื่องประเภทใด หรือข้ันตอนใด แตหลักใหญ อาจแบงเปน 5 ระดับอยางกวาง ๆ 
คือ การมีสวนรวมเปนผูใหขอมูล การมีสวนรวมรับรูขอมูล-ขาวสาร การมีสวนรวมตัดสินใจ การมีสวน
รวมทํา และการมีสวนรวมสนับสนุน 
  ดังนั้นอาจสรุปไดวา การมีสวนรวมมี 2 รูปแบบคือ การมีสวนรวมอยางเปนทางการ
และไมเปนทางการ และการมีสวนรวมทางตรงและทางออม โดยแบงเปน 5 ระดับคือ 
  1.  การมีสวนรวมรับรูขอมูลขาวสาร  ซ่ึงการมีสวนรวมในระดับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ
สรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากร โดยรูปแบบท่ีนิยมใช ไดแก การประชุมชี้แจง แผนพับ 
จดหมาย ขาว การอภิปราย เปนตน 
  2.  การมีสวนรวมเปนผูใหขอมูล เพ่ือใหบุคลากร / ผูรับบริการรับรูถึงปญหาและ
ความตองการ รวมทั้งทางเลือกในการแกปญหา ท้ังในดานขอมูลขอเท็จจริง และดานวิสัยทัศน ความ
คิดเห็น ความรูสึก โดยรูปแบบท่ีนิยมใช ไดแก การสํารวจความคิดเห็น การประชุม สัมมนา ระดม
ความคิดเห็น การเสวนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทําประชาพิจารณ เปนตน 
  3.  การมีสวนรวมตัดสินใจ เพ่ือใหบุคลากรผู มีสวนไดสวนเสีย มีโอกาสรวม
แลกเปลี่ยนขาวสาร ความรู อภิปราย และตัดสินใจ ซ่ึงรูปแบบท่ีสําคัญ ไดแก การตั้งคณะกรรมการ
แบบมีตัวแทนของกลุมผูมีสวนไดเสียท้ังจากหนวยงานที่เก่ียวของ องคการภาครัฐและเอกชน ฯลฯ 
เขามารวมกันพิจารณาตัดสินใจในการดําเนินการ 
  4.  การมีสวนรวมทํา เพ่ือสรางความรูสึกเปนเจาของรวมกัน 
  5.  การมีสวนรวมสนับสนุน โดยรูปแบบการมีสวนรวมท่ีสําคัญ ไดแก การสนับสนุน
ในดานวัตถุปจจัย ท้ังแรงงาน เงิน หรือวัสดุอุปกรณตาง ๆ เปนตน 
  
 1.5  
  สาระสําคัญของการมีสวนรวมของบุคคลน้ันอยูท่ีการเปดโอกาสใหบุคคลไดเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ เชน การริเริ่ม การวางแผน การตัดสินใจ การรวมรับผิดชอบ ตลอดจนการ
รวมประเมินผลมากนอยเพียงไรซ่ึงจะตองมีองคประกอบหรือปจจัยท่ีเปนสิ่งจูงใจใหมีความตองการ
เขามามีสวนรวม ซ่ึงมีผูศึกษาคนควาไวหลายทาน ดังนี้ 
  สมยศ นาวีการ (อางถึงใน พงศธวัช วิวังสู, 2546: 23) กลาวถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
การปฏิบัติงานอยางมีสวนรวมของบุคคลคือ  
  1.  ปจจัยดานสถานการณ (Situational Factors) อาทิ เปาหมายของการ
ดําเนินงาน ผูบริหาร  การออกแบบและองคกร เปนตน 
  2.  การรับรูบทบาท (Role Perception) มีความเก่ียวพันกับความสามารถและการ
จูงใจและมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน 
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  3.  ความสามารถและทักษะ (Abilities and Skills) เปนคุณลักษณะของแตละ
บุคคล รวมถึงระดับความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะอยาง โดยความสามารถจะมีความสัมพันธกับทักษะ 
ท้ังนี้คุณลักษณะท้ังสองสามารถจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงใหเพ่ิมข้ึนได  
  พงศธวัช  วิวังสู (2546: 25) ไดประมวลเอกสารและวิจัยท่ีเก่ียวของในการกําหนด
ปจจัยท่ีคาดวานาจะมีความเก่ียวของกับพฤติกรรมการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกอบดวย 2 ดาน คือ 
   1.  สภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแก การสนับสนุนจากผูบริหาร ความรวมมือ
ของผูรวมงาน และการไดรับการฝกอบรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา  
   2.  ลักษณะทางจิตใจของบุคคล ไดแก เจตคติตอการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา แรงจูงใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา และสุขภาพจิตของบุคลากร  
  เก็จกนก เอ้ือวงศ (2546: 63) ปจจัยท่ีเก่ียวของและนาจะสงผลตอการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารคุณภาพ แบงเปน 
  1.  กลุมปจจัยดานลักษณะองคการ ไดแก ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการกําหนดวิสัยทัศน 
กลยุทธ และนโยบายขององคการ โครงสรางและการออกแบบองคการ วัฒนธรรมองคการ การ
สื่อสารภายในองคการ  
  2.  กลุมปจจัยดานบุคคล ไดแก ปจจัยท่ีเกียวของกับทัศนคติ ความรูความสามารถ
และทักษะของบุคลากร ซ่ึงกลาวรวมตั้งแต ครู อาจารย และผูเก่ียวของอ่ืน ๆ 
  3.  กลุมปจจัยดานกระบวนการ ไดแก ระบบและกระบวนการบริหารจัดการใน
องคการ ท้ังในเรื่องการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ การพัฒนาและฝกอบรม
บุคลากร การกํากับติดตามและการวัดประเมินผล  
  4.  กลุมปจจัยดานภาวะผูนํา ท้ังในดานบทบาทและรูปแบบภาวะผูนํา ตลอดจน
ขอตกลงในการดําเนินงานขององคการ รวมถึงบทบาทของผูบริหารระดับกลาง 
  5.  กลุมปจจัยท่ีเก่ียวของกับอิทธิพลภายนอก ซึ่งจะเขามามีสวนสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงาน หรือเปนแรงกดดันท่ีมาจากนโยบายของหนวยเหนือ หรือหนวยงานภายนอกตาง ๆ  
  Lawler (อางถึงใน มยุรี ตันติยะวงศษา, 2546: 31)  การมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิภาพ
นั้น ข้ึนอยูกับองคประกอบ 4 อยาง คือ 
  1.  การใชอํานาจท่ีเหมาะสม หมายถึง รูปแบบของการใชอํานาจสั่งการหรือการ
ตัดสินใจ ซ่ึงจะใชรูปแบบใดข้ึนอยูกับลักษณะขององคการหรือลักษณะงานท่ีทําเปนสําคัญ 
  2.  การใหขอมูลขาวสารท่ีท่ัวถึงเนื่องจากขอมูลขาวสารเปนสิ่งสําคัญในองคการท่ีจะ
ประสบความสําเร็จ เพราะความสําเร็จจะเกิดจากการรวมมือและประสานกันทํางาน สิ่งเหลานี้เปนผล
จากการท่ีบุคลากรในองคการไดรับรูขาวสารท่ีตรงกัน  สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันได  
  3.  การใหรางวัลจะเปนแรงจูงใจท่ีกระตุนใหบุคลากรปรารถนาท่ีจะเขามามีสวนรวม
มากข้ึน   
  4.  การท่ีบุคลากรมีความรูความสามารถในส่ิงท่ีจะเขาไปมีสวนรวม เพราะหาก
บุคลากรขาดความรูและทักษะแลว โอกาสท่ีจะเขามามีสวนรวมจะนอยลง 
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  สุวรรณี  คงทอง (อางถึงใน นินนาท  หมอยาดี, 2552: 47) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับ
ปจจัยของการมีสวนรวมไวดังนี้ 
  1.  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 
  2.  ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ไดแก การศึกษา อาชีพ รายได และการเปน
สมาชิกกลุม 
  3.  ปจจัยการสื่อสาร ไดแก การติดตอสื่อสารมวลชน และสื่อบุคคล 
  เง่ือนไขพ้ืนฐานของการมีสวนรวมมี 3 ประการ คือ 
  1.  ตองมีอิสรภาพ หมายถึง มีอิสระท่ีจะเขารวมหรือไมก็ได การเขารวมตองเปนไป
ดวยความสมัครใจ การถูกบังคับใหเขารวมไมวาจะในรูปแบบใดไมถือวาเปนการมีสวนรวม 
  2.  ตองมีความเสมอภาค บุคคลท่ีเขารวมในกิจกรรมใดจะตองมีสิทธิเทาเทียมกับ
ผูเขารวมคนอ่ืน ๆ 
  3.  ตองมีความสามารถ บุคคลหรือกลุมเปาหมายจะตองมีความสามารถท่ีจะเขารวม
กิจกรรมนั้น ๆ หมายความวา ในบางกิจกรรมแมจะกําหนดวาผูเขารวมมีเสรีภาพ และเสมอภาคแต
กิจกรรมท่ีกําหนดไวมีความซับซอนเกินความสามารถของกลุมเปาหมาย การมีสวนรวมยอมเกิดข้ึน
ไมได 
 
 1.6  
  การจูงใจ หมายถึง การนําปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนแรงจูงใจมาผลักดันใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมาอยางมีทิศทาง เพ่ือบรรลุเปาหมายหรือเง่ือนไขตามท่ีตองการ อารี พันธมณี (อางถึง
ใน มุกดา จิตพรมมา, 2552: 11 )  โดยการกระตุนหรือเราใหอินทรียไดเพ่ิมพูนความสามารถ ความ
พยายาม หรือพลังท่ีซอนเรนอยูภายในใหเกิดการกระทํา หรือทุมเทในงานเพ่ือใหบรรลุความปรารถนา 
การแกปญหาหรือเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายอันจะนํามาซ่ึงความพึงพอใจ หลุย จําปาเทศ (อางถึงใน 
มุกดา จิตพรมมา, 2552: 11-12)  สอดคลองกับ วรรณี ลิมอักษร (อางถึงใน มุกดา จิตพรมมา, 2552: 
12)   ท่ีกลาววา การจูงใจ เปนการกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมดวยความเต็มใจ เม่ือมีการกระทํา
หรือไดปฏิบัติงานตามเง่ือนไขแลว ก็จะไดรับสิ่งตอบแทนตามที่บุคคลตองการ โดยผูรับมีความพึง
พอใจตามมาดวย 
  การจูงใจ คือ ความเต็มใจท่ีจะทุมเทความพยายามอยางเต็มท่ีจนงานขององคการ
บรรลุเปาหมายโดยมีเง่ือนไขวาการทุมเทนั้นเพ่ือสนองความตองการของคนคนนั้น การระบุวาใหงาน
ขององคการบรรลุเปาหมายก็เพราะวาการจูงใจเปนเรื่องของการทํางานใหองคการ แตอีกความหมาย
หนึ่ง การจูงใจเปนพลังท่ีกระตุนพฤติกรรม กําหนดทิศทางของพฤติกรรมและมีลักษณะเปนความ
มุงม่ันอยางไมลดละ ไปยังเปาหมายหรือสิ่งจูงใจน้ัน  เสนาะ ติเยาว (อางถึงใน มุกดา จิตพรมมา, 
2552: 12) ซ่ึงใกลเคียงกับท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืน ๆ (อางถึงใน มุกดา จิตพรมมา, 2552: 11) 
ใหความหมายของการจูงใจ หมายถึง อิทธิพลภายในของบุคคล ซ่ึงเก่ียวของกับระดับการกําหนด
ทิศทางและการใชความพยายามในการทํางานอยางตอเนื่อง การจูงใจจึงเปนสิ่งเราซ่ึงทําใหบุคคลเกิด
ความคิดริเริ่ม ควบคุม รักษาพฤติกรรม และการกระทํา หรือเปนสภาพภายในซ่ึงเปนสาเหตุใหบุคคล
มีพฤติกรรมท่ีทําใหเกิดความเชื่อม่ันวาจะสามารถบรรลุเปาหมายบางประการได 
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 P.T. Young (อางถึงใน ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2551: 78) กลาววา การจูงใจเปน
กระบวนการกระตุนใหเกิดการกระทํา เพ่ือสนับสนุนความกาวหนาของงานท่ีกระทํา และกําหนดแบบ
แผนของกิจการท่ีกระทํา 
 กลาวโดยสรุป การจูงใจเปนการสรางแรงกระตุนใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเกิดความ
กระตือรือรน มีความคิดริเริ่ม มุงม่ันท่ีจะปฏิบัติงาน หรือแสดงพฤติกรรมดวยความเต็มใจเพ่ือบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายท่ีตองการ 
 ทฤษฏีสองปจจัยของ Herzberg’s (Two Factors Theory)  (โฆษิต อินทวงศ, 2543: 
4)  ทฤษฎีนี้จะพิจารณาถึงตองการของคนในองคการหรือจูงใจจากการทํางาน ทฤษฎีการจูงใจของ
Herzberg  เปนทฤษฎีการจูงใจภายนอก (external motivation) เพราะวาสามารถที่จะควบคุม
ปจจัยตาง ๆ ท่ีจะทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจหรือไมพอใจในงานท่ีทําได ความพึงพอใจและความ
ไมพึงพอใจในงานท่ีทําจากปจจัยท่ีแตกตางกัน กลาวคือ มีปจจัยประเภทหน่ึงทําใหเกิดความพอใจใน
งานท่ีทําเรียกวา ปจจัยจูงใจ (motivator factors) และมีปจจัยท่ีปองกันไมใหเกิดความไมพอใจใน
งานท่ีทําเรียกวา ปจจัยคําจุน (hygiene factors) มีดังนี้ 
 1.  ปจจัยจูงใจหรือปจจัยตัวกระตุน (Motivation Factor) เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับงาน
โดยตรงเพ่ือจูงใจใหคนชอบและรักงานปฏิบัติ เปนการกระตุนใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลใน
องคการใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ปจจัยจูงใจจึงเปนตัวกระตุนท่ีจะนํามาใชในการ
ชักจูงใหคนเขามีสวนรวมในการปฏิบัติงานใหดีข้ึน  ไดแก  
  1.1 ความสําเร็จของงาน คือ การท่ีบุคคลสามารถทํางานไดเสร็จสิ้นและประสบ
ความสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ การรูจักปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึน 
เม่ือผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จของงานนั้น ๆ 

  1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ คือ การไดรับการยอมรับนับถือไมวาจาก
ผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และบุคคลอ่ืน ๆ การยอมรับนี้อาจจะอยูในรูปของการยก
ยองชมเชยแสดงความยินดี การใหกําลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีบอกถึงการยอมรับใน
ความสามารถ เม่ือไดทํางานอยางหนึ่งอยางใดบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับ
ความสําเร็จในงานดวย 

  1.3 ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ คือ งานท่ีนาสนใจ งานท่ีตองอาศัยความคิดริเริ่ม
สรางสรรคทาทายใหตองลงมือปฏิบัติ หรือเปนงานท่ีมีลักษณะสามารถกระทําไดตั้งแตตนจนจบโดย
ลําพังแตผูเดียว 

  1.4 ความรับผิดชอบ คือ ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบงานใหม ๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดเต็มท่ี ตลอดจนมีความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติงาน 

  1.5 ความกาวหนาในตําแหนง คือ ไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงข้ึนของบุคคลใน
องคการ การมีโอกาสไดศึกษาเพ่ือหาความรูเพ่ิมเติมหรือไดรับการฝกอบรม 

  กลาวโดยสรุป ปจจัยจูงใจ หรือปจจัยกระตุนจะเปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับงานโดยตรง 
เปนปจจัยท่ีทําใหคนชอบและรักงาน เปนตัวกลางสรางความพึงพอใจใหบุคคลในองคการไดมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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 2.  ปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยอนามัย (Maintenance Factor)  เปนปจจัยปองกันไมใหคน
เกิดความไมพอใจในงานท่ีปฏิบัติอยู ไดแก 
  2.1 นโยบายและการบริหารงาน นับวาเปนความสําคัญยิ่งสําหรับองคการ เพราะ
นโยบายและการบริหารหมายถึงความสามารถในการจัดลําดับเหตุการณตาง ๆ ของการทํางานท่ี
สะทอนใหเห็นถึงนโยบายของหนวยงาน การบริหารงาน การจัดระบบงานของผูบังคับบัญชา การเปด
โอกาสใหมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 
          2.2 การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง การท่ีผูบังคับบัญชาสามารถวิเคราะห
ความสามารถของผูทํางานได กระจายงาน การมอบอํานาจ ความยุติธรรม 
  2.3 สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง สภาพท่ีเหมาะสมในการทํางาน  ไดแก 
สภาพแวดลอมภายนอกองคการ เชน เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การศึกษา กลุมผลประโยชน พันธมิตร
ขององคการ สวนสภาพแวดลอมภายในองคการ ไดแก บรรยากาศ สถานท่ีทํางาน เครื่องมือเครื่องใช 
วัสดุอุปกรณ ความสะดวกสบายในการทํางาน สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตาง ๆ 
ตลอดจนครอบคลุมถึงความสมดุลของปริมาณงานกับบุคลากร 
  2.4 สัมพันธภาพในการทํางาน หมายถึง ความสัมพันธ การมีปฏิสัมพันธของบุคคล
กับคนอ่ืน ๆ ไดแก ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตาง ๆ การรวมมือ
ปฏิบัติงาน การชวยเหลือ การสนับสนุน การปรึกษาหารือ 
  2.5 เงินเดือนและความม่ันคง หมายถึง ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการปฏิบัติงาน 
ตลอดท้ังความม่ันคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 กลาวโดยสรุป ปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยอนามัย เปนปจจัยสนับสนุนการมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงาน เปนปจจัยท่ีจะคํ้าจุนใหแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีใน
ลักษณะท่ีไมสอดคลองกับบุคคลในองคการจะเกิดความไมชอบ 
 การสรางความพึงพอใจและความรวมมือของบุคลากร จึงเปนสิ่งท่ีควรกระทําและให
ความสําคัญอยางยิ่ง ท้ังนี้เพราะความรูสึกของคนจะเปนตัวบงชี้ถึงพฤติกรรมของเขาซ่ึงจะสงผลตอ
ความสําเร็จของหนวยงานดวย 
 การศึกษาถึงแนวคิดการมีสวนรวม ทําใหทราบความหมาย ความสําคัญ ข้ันตอนการมี
สวนรวม ระดับและรูปแบบการมีสวนรวม และปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวม ซ่ึงสรุปไดวา  การมี
สวนรวม  คือ  การท่ีบุคคลหรือกลุมบุคคลรวมกันทํากิจกรรมโดยอาศัยความรับผิดชอบ การตัดสินใจ  
ความผูกพัน ความรวมมือในการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของกิจกรรมนั้นตามข้ันตอนตาง ๆ เพ่ือ
ผลประโยชนของสวนรวมใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  ซ่ึงการท่ีบุคคลจะมีสวนรวมในกิจกรรมตาง 
ๆ นั้นตองมีองคประกอบหรือปจจัยท่ีเปนสิ่งจูงใจใหมามีสวนรวม ซ่ึงปจจัยท่ีเก่ียวของและนาจะสงผล
ตอการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  ไดแก  ปจจัยดานสถานการณ เชน 
เปาหมายของการดําเนินงาน ผูบริหาร  การออกแบบและองคกร  การรับรูบทบาท มีความเก่ียวพัน
กับความสามารถและการจูงใจและมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแก 
การสนับสนุนจากผูบริหาร ความรวมมือของผูรวมงาน และการไดรับการฝกอบรมดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ลักษณะทางจิตใจของบุคคล ไดแก เจตคติตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา แรงจูงใจในการทํางานประกันคุณภาพการศึกษา และสุขภาพจิตของบุคลากร เปนตน 
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 ดังนั้นผูวิจัยจึงนําแนวคิดการมีสวนรวมและปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมมาศึกษาถึง
ปญหา “ปจจัยท่ีมีความสัมพันพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ”  โดยใชการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา เปนตัวแปรตาม   นําแนวคิดของ Cohen and Uphoff ประกอบดวย  (1) การมีสวนรวม
ในการวางแผน  (2) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  (3) การมีสวนรวมในการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน และ  (4) การมีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนา สวนตัวแปรตน คือ ปจจัยท่ีสงผลตอ
การมีสวนรวม โดยเลือกจากงานวิจัยและทฤษฏีจูงใจ ประกอบดวย (1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ 
อายุ การศึกษา ประเภทบุคลากร สังกัด และระยะเวลาการปฏิบัติงาน  (2) ปจจัยองคกร  ไดแก  
การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ นโยบายและการบริหาร และการสื่อสารภายในองคกร  และ (3) 
ปจจัยสนับสนุน ไดแก ความสําเร็จของงาน  การไดรับการยอมรับนับถือ  ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  
ความรับผิดชอบ  ความกาวหนาในตําแหนง  การปกครองบังคับบัญชา  สภาพแวดลอมในการทํางาน  
สัมพันธภาพในการทํางาน  เงินเดือนและความม่ันคง   เพ่ือศึกษาถึงระดับและปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กับการมีสวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลท่ีไดมาใชเปนแนวทางในการ
ในการพัฒนาและปรับปรุงการมีสวนรวมดําเนินการประกันคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ไดกําหนดใหรัฐตองจัด
การศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิด “ความรูคูคุณธรรม” และจัดใหมี
กฎหมายเก่ียวกับการศึกษาแหงชาติ ซ่ึงนําไปสูพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
กอใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญท่ีมุงเนนคุณภาพการศึกษา คือ ไดกําหนดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542: มาตรา 47) 
 
 .1  
  การประกันคุณภาพ หมายถึง การจัดระบบบริหารวิชาการในสถานศึกษาเพ่ือใหเกิด
ความม่ันใจวาการกําหนดคุณภาพ การสราง การรักษา การติดตามข้ันตอนตาง ๆ ในกระบวนการผลิต 
และการปรับปรุงคุณภาพงานเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด (สุนทร โสตถิพันธุ, 2541) 
  อุทุมพร (ทองอุไทย)  จารมรมาน (2543: 1-2)  ไดกลาวถึงการประกันคุณภาพวา 
หมายถึง การระบุความชัดเจนในวัตถุประสงค และเปาหมาย ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานเพ่ือใหไดผลผลิต
ท่ีมีคุณภาพ ซึ่งมีคําท่ีเก่ียวของอีก 4 คํา คือ Quality Control,  Quality Audit,  Quality 
Accreditation  และ Quality Assessment  
  สิปปนนท เกตุทัต (2538: 11-12) อธิบายในรายละเอียดวา การประกันคุณภาพเปน
เกณฑท่ีเก่ียวกับผลท่ีเกิดข้ึน (Result-Oriented Criteria)  คือ มีการต้ังเกณฑวาคุณภาพท่ีตองการคือ
อะไร และพยายามทําใหไดตามนั้น จะเปนการดูจากผลผลิตและยังเปนเกณฑท่ีเก่ียวของกับ
กระบวนการ (Process-Oriented Criteria)  คือ การเรียนการสอน การฝกงาน กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึง
ถือเปนการควบคุมคุณภาพท่ีกระทําโดยภาควิชา หรือโรงเรียน  
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  สงบ  ลักษณะ (2541: 2) ใหความหมายวา การประกันคุณภาพ คือ การวางแผน
และการปฏิบัติของหนวยผลิต ท่ีมุงผลิตสิ่งท่ีมีคุณภาพตรงความตองการของผูใชผลผลิต 
  ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวา การประกันคุณภาพ หมายถึง การจัดกิจกรรมหรือการ
จัดระบบการบริหารจัดการภายใน เพ่ือใหการดําเนินงานตามภารกิจตาง ๆ มีการปรับปรุงพัฒนาและ
เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
 
   
  เข็มทอง  ศิริแสงเลิศ (2540: 33) ไดอธิบายวา การประกันคุณภาพการศึกษา 
เกิดจากการรวมแนวคิด 2 อยางเขาดวยกัน คือ แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพ และแนวคิด
เก่ียวกับคุณภาพการศึกษา และไดสรุปความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาวา หมายถึง  
การรับประกันคุณภาพของกระบวนการบริหารงานของสถานศึกษาวาไดมีการวางแผนการทํางานและ
มีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางเปนระบบ เพ่ือใหผลผลิตของสถานศึกษามีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานทางการศึกษา และตรงตามความตองการของผูรับบริการไดตลอดเวลา 
  หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา (2542: 14) ไดใหความหมายวา การประกัน
คุณภาพการศึกษา เปนการดําเนินการตาง ๆ ในกระบวนการจัดการศึกษาต้ังแตการวางแผนไว 
ตั้งแตตน เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติอยางเปนระบบเพ่ือสรางความม่ันใจ และหลักประกันตอผูปกครอง 
ชุมชน และสังคมวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนจบการศึกษา มี
คุณภาพตามาตรฐานการศึกษา และเปนท่ียอมรับของสังคม 
  อํารุง จันทวานิช และ ไพบูลย แจมพงษ (2542: 10) กลาวไววา การประกันคุณภาพ
การศึกษา เปนกระบวนการหรือจัดกิจกรรมที่ดําเนินการเพ่ือสรางความม่ันใจไดวาสถานศึกษาจะ
สามารถจัดการศึกษาไดตามมาตรฐาน โดยนักเรียนหรือผูสําเร็จการศึกษา จะตองมีความรู 
ความสามารถและคุณลักษณะตาง ๆ ตามเปาหมายของการจัดการศึกษา และเปนท่ียอมรับของสังคม 
  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2545: 7)  ไดให
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาวา  หมายถึง การบริหารจัดการและ
ดําเนินกิจกรรมตามปกติของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะเปนการ
สรางความม่ันใจใหผูรับบริการทางการศึกษา ท้ังผูรับบริการโดยตรง ไดแก ผูเรียน ผูปกครอง และ
ผูรับบริการทางออม ไดแก สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวมวาการดําเนินงานของ
สถานศึกษา มีประสิทธิภาพสามารถทําใหผูเรียนมีคุณภาพ หรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด 
  สถาบันสงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2543: 9)  กลาววา 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปนกระบวนการท่ีบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษา
รวมกันวางแผน กําหนดเปาหมายและวิธีการ ลงมือทําตามแผนในทุกข้ันตอน มีการบันทึกขอมูลเพ่ือ
รวมกันตรวจสอบผลงาน หาจุดเดน จุดท่ีตองการปรับปรุง แลวรวมกันปรับปรุงแผนงานนั้น ๆ โดย
มุงหวังใหมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ 
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  การประกันคุณภาพ หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีจําเปนตองดําเนินงานเพ่ือ
ประกันวาคุณภาพของการศึกษาไดรับการรักษาไว และสงเสริมเพ่ิมพูน “การประกันคุณภาพ
การศึกษา”  จึงรวมถึงกิจกรรมหรือแนวปฏิบัติใด ๆ ท่ีหากไดดําเนินการตามระบบและแบบแผนท่ีได
วางไวแลว จะทําใหเกิดความม่ันใจวาจะไดผลผลิตของการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงค การประกันคุณภาพการศึกษาจะมีประสิทธิภาพตอเม่ือไดมีการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีการทบทวนและติดตามกระบวนการ
ดําเนินการอยางใกลชิด (ทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานมาตรฐานการศึกษา สวนวิจัยและพัฒนา 
2541) 
  จากท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
การบริหารจัดการและดําเนินงานเก่ียวกับการจัดการศึกษาอยางมีระบบตามแผนท่ีไดกําหนดไว เพ่ือ
ทําใหเกิดความเชื่อม่ันวา ผลผลิตท่ีเกิดข้ึน มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการจัดการท่ีมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง และสราง
ความม่ันใจใหกับผูเก่ียวของวาสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 
 
 .3  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดความมุงหมายและ
หลักการสําคัญในการจัดการศึกษาใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยในหมวด 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก 
มาตรา 48 กําหนดใหหนวยตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
ท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมาตร 49 กําหนดใหมีสํานักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และ
ทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยคํานึงถึง
ความมุงหมายและหลักการ รวมทั้งแนวทางการจัดการศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎหมาย ซึ่งกําหนดใหมี
การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งทุกหาปนับแตการประเมิน
ครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน 
  การประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญ 3 ประการ คือ 

  1.  ทําใหประชาชนไดรับขอมูลคุณภาพการศึกษาท่ีเชื่อถือได เกิดความเชื่อม่ันและ
สามารถตัดสินใจเลือกใชบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 

  2.  ปองกันการจัดการศึกษาท่ีไมมีคุณภาพ ซ่ึงจะเปนการคุมครองผูบริโภคและเกิด
ความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะไดรับการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง 
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  3.  ทําใหผูรับผิดชอบในการจัดการศึกษามุงบริหารจัดการศึกษาสูคุณภาพและ
มาตรฐานอยางจริงจัง ซ่ึงมีผลใหการศึกษามีพลังท่ีจะพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพอยางเปนรูปธรรม
และตอเนื่อง 
   การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนการบริหารจัดการและการดําเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจปกติของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะเปนการสรางความ
ม่ันใจใหผูรับบริการการศึกษา ท้ังยังเปนการปองกันการจัดการศึกษาท่ีดอยคุณภาพและสรางสรรค
การศึกษาใหเปนกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรใหมีคุณภาพสูงยิ่งข้ึน 
  การประกันคุณภาพการศึกษาประกอบดวยองคประกอบ 4 สวน คือ 
  1.  การควบคุมคุณภาพการศึกษา (Quality Control)  หมายถึง กิจกรรมการ
ดําเนินงานการเรียนการสอนท่ีไดดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวในแผนอยางรอบคอบรัดกุม 
  2.  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (Quality Audit) จําแนกเปน 
  2.1 การตรวจสอบคุณภาพภายใน (Internal Audit) เปนการดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพของหนวยงานใด ๆ ซึ่งดําเนินการโดยหนวยงานภายนอก หรือกลุมบุคคลภายใต
เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึน 
  2.2 การตรวจสอบคุณภาพภายนอก (External Audit) เปนการดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพของหนวยงานใด ๆ ซึ่งดําเนินการโดยหนวยงานภายนอก หรือกลุมบุคคลภายใต
เกณฑท่ีกําหนดข้ึน 
  3.  การรับรองคุณภาพการศึกษา (Quality Accreditation) เปนการดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยผลของการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามเกณฑการ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึน 
  4.  การประเมินคุณภาพการศึกษา (Quality Assessment) หมายถึง การ
ดําเนินการสืบคนขอมูลท่ีเชื่อถือได เพ่ือใหประกอบการตัดสินใจเก่ียวกับคุณภาพของผลผลิต 
 
 .4  
   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542 มาตรา 47 ประกอบดวย 2 ระบบคือ (1) ระบบการประกันคุณภาพภายใน  และ  
(2) ระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
  .4.1   
   ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ระบบการประเมินผล และการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษา
นั้นเองหรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 4) 
  สถานศึกษาจะตองพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงหลักการและกระบวนการดังตอไปน้ี 
  1.  หลักการสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามี 3 ประการ คือ  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543: 11) 

   ส
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  1.1 จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การท่ีสถานศึกษารวมกัน
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ไมใชการจับผิดหรือทําใหบุคลากรเสียหนา 
โดยเปาหมายสําคัญอยูท่ี การพัฒนาคุณภาพใหเกิดข้ึนกับผูเรียน 
  1.2 การท่ีจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามขอ 1.1 ตองทําใหการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการทํางานของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาไมใชเปนกระบวนการท่ีแยกสวนมาจากการดําเนินงานตามปกติของสถานศึกษาโดย
สถานศึกษาจะตองวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการท่ีมีเปาหมายชัดเจน ทําตามแผนตรวจสอบ
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนระบบท่ีมีความโปรงใสและมีจิตสํานึกในการพัฒนา
คุณภาพการทํางาน 
  1.3 การประกันคุณภาพเปนหนาท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมวาจะ
เปนผูบริหาร ครู อาจารยและบุคลากรอ่ืนๆ ในสถานศึกษาโดยในการดําเนินงานจะตองใหผูเก่ียวของ 
เชน ผูเรียน ชุมชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลเขามามีสวนรวมในการกําหนด
เปาหมาย วางแผน ติดตามประเมินผลพัฒนาปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันผลักดันให
สถานศึกษามีคุณภาพ เพ่ือใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ เปนไปตามความตองการของ
ผูปกครอง สังคม และประเทศชาติ 
  2.  กระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประกันคุณภาพ  
มี 3 ข้ันตอนคือ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543:7) 
  2.1 การควบคุมคุณภาพ เปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหเขาสูมาตรฐาน  
  2.2 การตรวจสอบคุณภาพ เปนการตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
  2.3 การประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ และระดับกระทรวง 
  3.  กระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการบริหารท่ีเปน
กระบวนการครบวงจร (PDCA) ประกอบดวย 4 ข้ันตอนคือ  

  3.1 การรวมกันวางแผน (Planning) 
  3.2 การรวมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) 
  3.3 การรวมกันตรวจสอบ (Checking) 
  3.4 การรวมกันปรับปรุง (Action) 

  เม่ือพิจารณากระบวนการการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประเมิน
คุณภาพและแนวคิดของการบริหารแบบครบวงจรจะเห็นวามีความสอดคลองกัน ดังนี้ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543: 10) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



26 
 

 

ภาพท่ี 2  ความสัมพันธของแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหาร 
ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2543 : 10    
 
 จากภาพ การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพก็คือกระบวนการบริหารเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพตามหลักการบริหารนั่นเอง โดยการควบคุมคุณภาพ คือ การท่ีสถานศึกษาตองรวมกัน
วางแผนและดําเนินการตามแผน เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเปาหมายและมาตรฐาน
การศึกษา สวนการตรวจสอบคุณภาพ คือ การท่ีสถานศึกษาตองรวมกันตรวจสอบเพ่ือพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพใหเปนไปตามเปาหมายและมาตรฐานการศึกษาเม่ือสถานศึกษามีการตรวจสอบตนเองแลว
หนวยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและตนสังกัดก็เขามาชวยติดตามและประเมินคุณภาพเพ่ือใหความ
ชวยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ซ่ึงจะทําใหสถานศึกษามีความอุนใจ และเกิดความตื่นตัว
ในการพัฒนาคุณภาพอยูเสมอ 
 ข้ันตอนการดําเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพภายใน มีแนวทางและขั้นตอน  
  1.  ข้ันการเตรียมการ ซ่ึงการเตรียมการท่ีมีความสําคัญ คือ  

  1.1 การเตรียมความพรอมของบุคลากร โดยตองสรางความตระหนักถึงคุณคา
ของการประกันคุณภาพภายในและการทํางานเปนทีม ซ่ึงจะจัดทําการชี้แจงทําความเขาใจโดยใช
บุคลากรภายในสถานศึกษาหรือวิทยากรมืออาชีพจากภายนอก โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไดมี
โอกาสเขารวมประชุมรับทราบพรอมกัน และตองพัฒนาความรู ทักษะเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ภายในใหบุคลากรทุกคนเกิดความม่ันใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพดวยการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ โดยเนนเนื้อหาเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการในแตละป 
ตอมาเนนเนื้อหาการกําหนดกรอบและแผนการประเมิน การสรางเครื่องมือประเมินและการรวบรวม
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ขอมูล ในชวงทายเนนเรื่องเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลการประเมินและการเขียน
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self   Study  Report)  

  1.2 การแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบในการประสานงาน กํากับดูแล 
ชวยเหลือสนับสนุนใหทุกฝายทํางานรวมกันและเชื่อมโยงเปนทีม โดยการต้ังคณะกรรมการควร
พิจารณาตามแผนภูมิโครงสรางการบริหารซ่ึงฝายท่ีรับผิดชอบงานใดควรเปนกรรมการรับผิดชอบการ
พัฒนาและประเมินคุณภาพงานนั้น 
  2.  ข้ันการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 4 ข้ันตอน 
  2.1 การวางแผน จะตองมีการกําหนดเปาหมาย แนวทางการดําเนินงาน 
ผูรับผิดชอบงาน ระยะเวลาและทรัพยากรท่ีตองใช สําหรับแผนตางๆ ท่ีควรจัดทําคือ แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป แผนการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรซ่ึงสอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษา แผนการประเมินคุณภาพและแผนงบประมาณ 
เปนตน 
  2.2 การปฏิบัติตามแผน ซ่ึงในขณะดําเนินการตองมีการเรียนรู เ พ่ิมเติม
ตลอดเวลาและผูบริหารควรใหการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนทํางานอยางมีความสุข จัด
สิ่งอํานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติ กํากับ ติดตามการทํางานท้ังระดับบุคลากร 
รายกลุม รายหมวด และใหการนิเทศ 
  2.3 การตรวจสอบประเมินผล ซ่ึงเปนกลไกสําคัญท่ีจะกระตุนใหเกิดการพัฒนา
เพราะจะทําใหไดขอมูลยอนกลับท่ีแสดงวาการดําเนินงานท่ีผานมาบรรลุเปาหมายเพียงใด โดยการ
ประเมินตองจัดวางกรอบการประเมิน จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ จัดเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห
ขอมูล แปลความขอมูล และการตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
  2.4 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน เม่ือแตละฝายประเมินผลเสร็จแลว
จะสงผลใหคณะกรรมการรับผิดชอบนําไปวิเคราะห สังเคราะหและแปลผลแลวนําเสนอผลตอ
ผูเก่ียวของเพ่ือนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของผูบริหารและบุคลากร นําไปวางแผนในระยะตอไป 
และจัดทําเปนขอมูลสารสนเทศหรือการเขียนรายงานประเมินตนเอง 
  3.  ข้ันการจัดทํารายงานประเมินตนเองหรือรายงานประจําป   
 เม่ือสถานศึกษาดําเนินการประเมินผลภายในเสร็จแลวจะจัดทํารายงาน โดยเริ่มจาก
รวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมินมาวิเคราะหจําแนกตามมาตรฐานการศึกษาและเขียน
รายงาน 
 
 .  
 การประเมินคุณภาพภายนอก คือ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม 
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยผูประเมินภายนอกท่ีไดรับการ
รับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. 
เพ่ือมุงใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน ผูประเมินภายนอกมีความเปนอิสระ และเปนกลาง ไมมีผลประโยชน
ขัดแยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกจะนําไปสูการเขาถึงคุณภาพการศึกษาดวยความเปนกลาง 
เพ่ือสรางสรรคพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางแทจริง 
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   แนวคิดและหลักการของการประเมินคุณภาพภายนอก การประเมินภายนอกของ สมศ. 
เปนการประเมินโดยใชรูปแบบ " ” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
 1.  เพ่ือตรวจสอบ ยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด 
     2.  เพ่ือใหไดขอมูลซ่ึงชวยสะทอนใหเห็นจุดเดน - จุดดอยของสถานศึกษา เงื่อนไขของ
ความสําเร็จ และสาเหตุของปญหา 
 3.  เพ่ือชวยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัด 
 4.  เพ่ือสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอยาง
ตอเนื่อง 
 5.  เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตอ
หนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน 
 การประเมินคุณภาพภายนอก มีความสําคัญและมีความหมายตอสถานศึกษาหนวยงานท่ี
เก่ียวของ และสาธารณชน ดังตอไปน้ี 
               1.  เปนการสงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาเขาสูเกณฑมาตรฐานและพัฒนาตนเองใหเต็ม
ตามศักยภาพอยางตอเนื่อง 
  2.  เพ่ิมความม่ันใจและคุมครองประโยชนใหผูรับบริการทางการศึกษาวาสถานศึกษาได
จัดการศึกษามุงสูคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีเนนใหผูเรียนเปนคนดี มีความสามารถ และมี
ความสุขเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
                3.  สถานศึกษาและหนวยงานท่ีกํากับดูแล เชน คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงาน
ตนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของและชุมชนทองถ่ินมีขอมูลท่ีจะ
ชวยตัดสินใจในการวางแผนและดําเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปใน
ทิศทางท่ีตองการและบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด 
                4.  หนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับนโยบายมีขอมูลสําคัญในภาพรวมเก่ียวกับคุณภาพ
และมาตรฐานของสถานศึกษาทุกระดับทุกสังกัด เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดแนวนโยบาย
ทางการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกเปนกระบวนการท่ีคณะผูประเมินภายนอกจะ
รวบรวมและศึกษาขอมูลจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาซ่ึงเสนอตอสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) แลวเขาไปตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพของสถานศึกษา รวมท้ังใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประเมินเพ่ือใหสถานศึกษาใช
เปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง และจัดทํารายงานผล
การประเมินเผยแพรตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน การประเมินคุณภาพภายนอก
ประกอบดวยข้ันตอนใหญ ๆ 3 ข้ันตอน คือ  

 1.  ข้ันตอนกอนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา  
 2.  ระหวางการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา  
 3.  หลังการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา  
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 ซ่ึงมีรายละเอียดในการดําเนินงาน ดังนี้  เม่ือคณะผูประเมินภายนอกไดรับมอบหมายให
ประเมินสถานศึกษาแตละแหงจะทําการศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SSR, SAR) ของ
สถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจัดสงมาใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) ลวงหนา แลวนัดวันท่ีจะไปตรวจเยี่ยมและแจงกําหนดการตรวจเยี่ยมตอสถานศึกษา พรอมท้ัง
ขอเอกสารขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ิมเติม  ในกรณีรายงานการประเมินตนเองไมชัดเจน  หรือไมสมบูรณ
แลวสงคืนเม่ือศึกษาขอมูลเสร็จแลว 
 คณะผูประเมินภายนอกทําการศึกษาและวิเคราะหรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาและเอกสารขอมูลอ่ืนๆ ประกอบแลวกําหนดประเด็นและรายการขอมูลท่ีจะตรวจสอบ 
โดยใชมาตรฐานเพ่ือการประเมินภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาเปนกรอบ  เพ่ือกําหนดวาระหวางการตรวจเยี่ยมจะตองรวบรวมขอมูลอะไรบาง  
จากแหลงใด  ดวยวิธีอะไร  เพ่ือใหมีหลักฐานครบถวนเพียงพอในการสรุปผลการประเมินอยางถูกตอง
ชัดเจน 
 หลังจากนั้นรวมกันวางแผนการตรวจเยี่ยมและแผนการประเมิน กําหนดตารางการ
ปฏิบัติงานและมอบหมายภาระงานใหผูประเมินภายนอกแตละคนใหชัดเจน แลวแจงกําหนดการ
ตรวจเยี่ยมตอสถานศึกษาอยางนอย 2 สัปดาหลวงหนา โดยขอใหสถานศึกษาชวยเตรียมสถานที่ใน
สถานศึกษาท่ีคณะผูประเมินภายนอกจะสามารถทํางานและมีโอกาสประชุมปรึกษาหารือกันอยางเปน
อิสระและไมรบกวนผูอ่ืนในระหวางตรวจเย่ียม รวมท้ังจัดเตรียมเอกสารตางๆ ท้ังในสวนท่ีไดแจงไว
ลวงหนาและสวนท่ีอาจขอเพ่ิมเติม ตลอดจนนัดหมายผูท่ีเก่ียวของ เชน ผูบริหาร ครู บุคลากรใน
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการนักเรียน ผูปกครอง ผูแทนชุมชน เพ่ือใหคณะผู
ประเมินภายนอกไดพบปะหรือสัมภาษณตามกําหนดการ  ในตารางการปฏิบัติงานของคณะผูประเมิน
ภายนอก 
 ระหวางการตรวจเยี่ยมซ่ึงมีกําหนดเวลาประมาณ 3 วัน   คณะผูประเมินภายนอกจะทํา
การประเมินคุณภาพสถานศึกษา ท้ังดานการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอนและอ่ืนๆ         
ตามรายมาตรฐานการศึกษา  เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก  ท้ังนี้การตรวจเยี่ยมมิใชการสราง
แรงกดดันใหกับสถานศึกษา  คณะผูประเมินจะเขาไปยังสถานศึกษาในลักษณะผูรวมงานกับ
สถานศึกษาในการคนหาสภาพความเปนจริงของการพัฒนา  รวมทั้งใหคําแนะนํามากกวาท่ีจะเขาไป
ในลักษณะผูตัดสินชี้ขาด  สิ่งท่ีคณะผูประเมินตรวจสอบไมใชสิ่งท่ีเปนความลับของสถานศึกษา 
เนื่องจากจะใชรายงานการประเมินตนเองท่ีสถานศึกษาสงให สมศ. เปนเอกสารหลักในการตรวจเยี่ยม
ตลอดเวลา 
 ในระหวางท่ีคณะผูประเมินอยูท่ีสถานศึกษา สถานศึกษาจะจัดเตรียมหองให 1 หองเปน
หองทํางานของคณะประเมิน รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารตางๆ ท้ังในสวนท่ีไดแจงไวลวงหนาและสวนท่ี
ขอเพ่ิมเติม ตลอดจนจะตองใหโอกาสแกคณะประเมินในการพบปะหรือสัมภาษณบุคลากรและผูท่ี
เก่ียวของ 
 กลาวโดยสรุป การไปตรวจเย่ียมของคณะผูประเมินภายนอกเปนการไปทําหนาท่ี 
ดังตอไปนี้ 
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 1.  สรางความเขาใจในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาใหกับบุคคลท่ีเก่ียวของทุกกลุมใน
สถานศึกษา ไดแก คณะผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง/สมาคมผูปกครองและครู 
นักเรียน/สภานักเรียน พนักงาน เจาหนาท่ี/บุคลากรสนับสนุนของสถานศึกษา 
 2.  ตรวจสอบหลักฐานเพ่ือยืนยันสภาพความเปนจริงในการพัฒนาตามท่ีสถานศึกษาได
รายงานการประเมินตนเอง รวมท้ังหลักฐานท่ีสะทอนสภาพความเปนจริงท่ีไมไดอยูในรายงานการ
ประเมินตนเอง 
 3.  ตรวจสอบกระบวนการและวิธีการท่ีสถานศึกษาใชในการไดมาซ่ึงขอมูลหลักฐานวาได
ใชวิธีการท่ีหลากหลาย เหมาะสม นาเชื่อถือ ครอบคลุมเพียงใด 
 4.  ตรวจสอบผลการพัฒนาเทียบเคียงกับแผนของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษา
ท่ี สมศ. กําหนดเพ่ือการพัฒนา และตรวจสอบจุดท่ีสถานศึกษาจะพัฒนาตอไป เพ่ือดูความสอดคลอง
ของแผนกับผลการประเมิน 
 5.  ประมวลและสรุปผลการตรวจเยี่ยมและใหขอเสนอแนะแกสถานศึกษาเพ่ือนําไป
พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมากข้ึน 
 เม่ือเสร็จภารกิจในการไปตรวจเย่ียมสถานศึกษาแลว คณะผูประเมินภายนอกจะตอง
รวมกันจัดทํารางรายงานผลการประเมินสถานศึกษา โดยนําขอมูลท้ังหมดมาเขียนใหตรงตามหลักฐาน
ขอมูลตาง ๆ ท่ีรวบรวมไดและตรงตามท่ีรายงานใหสถานศึกษาทราบดวยวาจา ไมใชจากความรูสึก
หรือความคิดเห็นสวนตัวของผูประเมินแลวจัดสงใหสถานศึกษาตรวจสอบและโตแยงภายใน 15 วัน
นับจากวันท่ีไดรับรางรายงานฯ ผูประเมินพิจารณาแลวอาจมีการปรับปรุงแกไขหรือยืนยันตาม
รายงานแลวแตกรณี เม่ือเสร็จสิ้นข้ันตอนนี้แลวจึงนําเสนอตอสํานักงาน เพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับ
การแตงตั้งจากสมศ.พิจารณาความถูกตอง ชัดเจน ครอบคลุมสาระที่กําหนดในแตละมาตรฐาน 
ครบถวน และมีความเชื่อถือได หากรายงานยังขาดคุณภาพใหผูประเมินทําการปรับปรุงแกไขตามคํา
พิจารณาของผูทรงคุณวุฒิและสงใหสถานศึกษาพิจารณาตรวจสอบโตแยงอีกครั้งหนึ่ง ตามระยะเวลา
ท่ีกําหนดเม่ือท้ังหมดเรียบรอยแลวสมศ.จึงใหการรับรองและเผยแพรตอไป 
 สรุป  ระบบการประกันคุณภาพภายในกับระบบการประกันคุณภาพภายนอก มีความ
แตกตางและมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน การประกันคุณภาพภายในเปนกระบวนการท่ีสถานศึกษา
และหนวยงานตนสังกัดจะตองดําเนินการใหเปนสวนหนึ่งของการบริหาร โดยบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษามีสวนรวมในการดําเนินการ ตามความสัมพันธของแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา
และการบริหาร คือ มีสวนรวมในการวางแผน  มีสวนรวมในการดําเนินงาน มีสวนรวมในการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน และการมีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเขาสูมาตรฐานการศึกษาแลวจัดทํารายงานประจําปเสนอผูเก่ียวของ สวนการประกัน
คุณภาพภายนอกเปนงานท่ีตอเนื่องและสัมพันธกับการประกันคุณภาพภายใน เปนการตรวจสอบผล
การประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาโดยหนวยงานภายนอกเพ่ือให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง การประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณ
ภายนอกจึงสัมพันธเชื่อมโยงกันดวยมาตรฐานการศึกษาโดยคํานึงถึงหลักการสําคัญ คือ เอกภาพเชิง
นโยบาย ความหลากหลายในทางปฏิบัติและมุงสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากกวาการ
ควบคุมหรือการใหคุณใหโทษ 
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3.   
 3.1  
      พระราชกฤษฎีการจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ.2543 ไดระบุเหตุผลใน
การประกาศใชพระราชกฤษฎีกาไวดังนี้   
 

  โดยที่ปจจุบันประเทศไทยขาดแคลนนักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐคิดคนทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดมีการสงเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรในโรงเรียน  ตลอดจนมีการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  และโรงเรียนจุฬา
ภรณราชวิทยาลัย ซึ่งเปนโรงเรียนที่เปดสอนเฉพาะสายวิทยาศาสตรเทานั้น โดยไมมีการสอน
สายศิลปและสายอ่ืน จํานวน  13 แหงข้ึน เพื่อจัดการศึกษาใหแกนักเรียน แตหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนยังคงเปนเชนเดียวกับโรงเรียนทั่วไป ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จะให
เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดพัฒนาอยางเต็ม
ศักยภาพ   ซึ่งจําเปนตองมีวิธีการและหลักสูตรที่มีลักษณะพิเศษ  อันแตกตางไปจากการเรียน
การสอนในโรงเรียนปกติ ดังนั้นสมควรไดมีการจัดใหมีโรงเรียนวิทยาศาสตรข้ึนโดยเฉพาะ  
เพื่อใหเปนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรอยางเขมขนใหแกนักเรียนที่มี
ความสามารถเปนพิเศษในทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เพื่อเปนการเตรียมพื้นฐาน
สําหรับบุคคลที่มีคุณภาพสูงเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในการที่จะสรางนักวิชาการอัน
ยอดเยี่ยมของประเทศ และเพื่อที่จะใหโรงเรียนที่จัดตั้งข้ึนมีการบริหารและจัดการเรียนการ
สอนที่มีความเปนอิสระ คลองตัว และมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดใหเปนองคการมหาชน
ตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน จึงไดนําโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมาจัดตั้งเปนโรงเรียน
วิทยาศาสตรเพื่อเปนตนแบบแกโรงเรียนในลักษณะดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้  (พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543: 16)  
 

  
 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ.2543 ไดกําหนดวัตถุประสงค
และอํานาจหนาท่ีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไวดังนี้   
 

  มาตรา 7  ใหโรงเรียนมีวัตถุประสงคเพื่อบริหารจัดการ และดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่มุงเนนความเปนเลิศดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
สําหรับเด็กที่มีศักยภาพสูงทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
  มาตรา  8  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามมาตรา 7 ใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่หลัก
ดังนี้ 
  (1)  ดําเนินการเรียนการสอนที่มุงเนนความเขมขนของการเรียนการสอนทางดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
  (2)  จัดทําหลักสูตร   วิธีการเรียนการสอน   สื่อและอุปกรณการเรียนการสอน
สําหรับใชในโรงเรียน  
  (3)  ดําเนินการและสงเสริมใหหนวยงานที่เก่ียวของและภาคเอกชนเขามามีสวน
รวมในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
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  (4)  ใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
(พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543: 2) 

 
 3.3  
  เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ศาสตราจารย ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล และดร.โกวิท วรพิพัฒน อธิบดีกรมสามัญศึกษา ไดรวมลงนามในโครงการ 
ความรวมมือจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาบนพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา ก่ิงอําเภอ 
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
พระราชทานนามโรงเรียนนี้วา “ ” ตามคํากราบบังคมทูลของกรมสามัญ
ศึกษา ตอมาในป พ.ศ. 2535 โรงเรียนไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัว ใหใชพระราชลัญจกร “มหิดล” เปนตราสัญลักษณประจําโรงเรียน  
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปดทําการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรุนแรก ในปการศึกษา 
2534 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 
2534  โดยไดรับความอนุเคราะหจากพระอุบาลีคุณูปมาจารย (ปญญา  อินฺทปฺโ)   
เจาอาวาส วัดไรขิง รองเจาคณะจังหวัดภาคที่ 14 วัดไรขิง อนุญาตใหใชสถานที่ปฏิบัติธรรม
ของวัดไรขิง ต.วัดไรขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม เปนสถานที่เรียนชั่วคราว จนกระทั่งในป 
พ.ศ. 2538 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ จึงไดยายมาอยู ณ สถานที่ตั้งบนพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล จวบจนปจจุบัน 
  ตอมาเม่ือมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
กําหนดใหการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความสามารถพิเศษตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะสม โดย
คํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ๆ กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมอบหมายใหสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  พิจารณาดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตรสําหรับ
นักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรข้ึน จนในที่สุดเมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2543 ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีสถานภาพเปน
องคการมหาชน ภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการระทรวงศึกษาธิการข้ึน โดยยุบเลิก
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และโอนทรัพยสิน  
สิทธิ  หนี้สิน  และเงินงบประมาณของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ สังกัดกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีอยูในวันที่พระราชกฤษฎีกาใชบังคับ ไปเปนของโรงเรียนที่ตั้งข้ึนใหม
ตามพระราชกฤษฎีกา  (รายงานประจําป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 2552: 32 – 33) 

 
 3.4  
  เปนโรงเรียนวิทยาศาสตรตนแบบของรัฐ  นํารองสรรหาและจัดการศึกษาสําหรับ
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพ
ทัดเทียมกับโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของโลก  มีจิตวิญญาณของความเปนนักวิจัยและนักประดิษฐ
คิดคน   มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักการเรียนรู  มีความเปนไทย  มีความ
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มุงม่ันพัฒนาประเทศชาติ  มีเจตคติท่ีดีตอเพ่ือนรวมโลกและธรรมชาติ (รายงานประจําป โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ 2552: 33) 
 
 3.5  
  1.  พัฒนาตนแบบ และนํารองการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนสําหรับ
ผูมีความสามารถดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใหมีคุณภาพทัดเทียม
กับโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของโลก (รายงานประจําป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 2552: 34) 
  2.  พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อ อุปกรณการเรียนการสอน  และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สําหรับผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายใหทัดเทียมโรงเรียนวิทยาศาสตรชั้นนําของโลก 
  3.  ดําเนินการและสงเสริมใหหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
  4.  ใหบริการพิเศษทางดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
 
 3.6  
  1.  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรตนแบบของรัฐ มีการ
บริหารจัดการ ดําเนินการสรรหาและจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาใหมีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมสูง (รายงาน
ประจําป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 2552: 34 - 35) 
  2.  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณธรรมและจริยธรรมสูง เชน 
  2.1  มีผลทดสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) โดยเฉลี่ยสูงกวา
เปอรเซ็นไทล 90 
  2.2  ผลการทดสอบศักยภาพดานภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยกอนจบการศึกษา
เม่ือเทียบคะแนน TOEFL สูงกวา 500 
  2.3  มีผลงานทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตรเผยแพรในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ ปละมากกวา 30 โครงงาน 
  2.4  โครงงานของนักเรียนไดรับคัดเลือกไปแสดงผลงานในตางประเทศปละ
มากกวา 20 โครงงาน 
  2.5  นักเรียนไดรับคัดเลือกเปนผูแทนประเทศไทยไปแขงขันโอลิมปกวิชาการ
ระดับนานาชาติมีสัดสวนรอยละ 20 ของนักเรียนท้ังหมด 
  2.6  นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากกวารอยละ 90 
  2.7  นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ไดรับคัดเลือกเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยชั้นนํา 50 อันดับแรกของโลกตั้งแตระดับปริญญาตรี ปละไมนอยกวารอยละ 5 
  2.8  นักเรียนเกาของโรงเรียนไดรับทุนการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาใน
ตางประเทศ ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานละไมนอยกวา 8 คน 
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  2.9  นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบสูง มีความเปนผูนํา
ในทุกดาน  มีความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย รักความเปนไทย มีจิตวิญญาณของนักวิจัย นัก
ประดิษฐคิดคน นึกถึงประโยชนของสวนรวมมุงม่ันทํางานเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
  3.  ครูของโรงเรียนมีคุณวุฒิสูง ความรูความสามารถสูง เทคนิคการสอนดี มุงม่ัน
พัฒนาการสอนและวิจัย มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตวิญญาณของความเปนครู 
  3.1  ครูของโรงเรียนรอยละ 90 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใน
ปงบประมาณ 2553 
  3.2  ครูของโรงเรียนรอยละ 90 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายใน
ปงบประมาณ 2560 
  3.3  ครูของโรงเรียนแตละคนตองพัฒนาตนเอง โดยเขาฟงบรรยาย อบรม
สัมมนา   ศึกษาดูงาน ฯลฯ ไมนอยกวา 90 ชั่วโมงตอป สามารถพัฒนาการเรียนการสอน และให
คําแนะนําในการทําโครงงานวิจัย ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรได 
  3.4  ครูของโรงเรียนมีผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย เผยแพร ปละไมนอยกวา 
10 เรื่อง 
  4.  ใหบริการวิชาการในการคัดเลือกและการดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหกับ
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
และโรงเรียนอ่ืน ๆ โดยใชตนแบบและกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปนแหลงเรียนรูทางบริหารจัดการและวิชาการดานตางๆ 
  5.  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีระบบบริหารจัดการท่ีดี เปยมดวยประสิทธิภาพ 
ประชาชนมีสวนรวม มีความคลองตัวในการดําเนินการ โปรงใส และตรวจสอบไดตลอดเวลา 
 
 3.7  
         พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ.2543 กําหนดให มี
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลโรงเรียน เพ่ือใหการดําเนินงานของโรงเรียน 
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา หนาท่ีหลักของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมี
ดังตอไปนี้ (รายงานประจําป โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 2552: 36) 
  1.  กําหนดนโยบายและใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของโรงเรียน 
  2.  อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินของโรงเรียน 
  3.  ออกระเบียบขอบังคับเก่ียวกับ 
  3.1  การจัดแบงสวนงานและขอบเขตหนาท่ีของสวนงาน 
  3.2  การกําหนดอัตราตําแหนง คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง อัตราเงินเดือน
คาจางสวัสดิการและสิทธิประโยชน ตลอดจนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง  ถอดถอนครูและ
เจาหนาท่ี 
  3.3  การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุและทรัพยสิน  การจัดซ้ือจัดจาง       
ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน   
  4.  กระทําการอ่ืนใดท่ีเปนการตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน 
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  นอกจากนั้น  คณะกรรมการบริหารโรงเรียนยังทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการสถานศึกษา  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบดวย 
  1.  ประธานกรรมการ  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิซ่ึงมีความรูความ
เชี่ยวชาญและประสบการณทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือเทคโนโลยี 
   2.  กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ผูอํานวยการสํานัก
งบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ  และผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  3.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงคณะรัฐมนตรี แตงต้ังจากผูซ่ึงมีความรูความเชี่ยวชาญและ
ความชัดเจนเปนท่ีประจักษในทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของและเปนประโยชน 
ตอกิจการของโรงเรียน จํานวนไมเกินสี่คน ซ่ึงจะตองเปนสาขาวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรไมนอยกวา
สองคน และบุคคลหนึ่งตองเปนบุคคลซ่ึงมิใชขาราชการหรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
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ภาพท่ี 3  แผนผังการจัดแบงสวนงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ท่ีมา  ขอบังคับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ วาดวยการจัดแบงสวนงานและขอบเขตหนาท่ี 
ของสวนงาน พ.ศ. 2552 



37 
 
 3.8  
  เม่ือป พ.ศ. 2549  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดรวมมือกับสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ.  ในการเปนท่ีปรึกษาจัดทํา 
“มาตรฐานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ” ซ่ึง สมศ. ไดจัดทําคูมือคําอธิบายมาตรฐานโรงเรียนมหิดล-
วิทยานุสรณ สําเร็จเม่ือป พ.ศ. 2552 ประกอบดวย มาตรฐาน 6 ดาน แยกเปน 40 มาตรฐานยอย 
และ 111 ตัวบงชี้  
 
ตารางท่ี 1 แสดงมาตรฐานและจํานวน 

 

มาตรฐาน จํานวน
มาตรฐาน จํานวนตัวบงชี ้

1. ดานผูเรียน 7 15 
2. ดานครู 5 14 
3. ดานการบริหารและงบประมาณ 3 17 
4. ดานหลักสูตร 3 7 
5. ดานกระบวนการเรียนการสอน  
    การวัดและประเมินผล และการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

11 27 

6. ดานทรัพยากรการเรียนรู อาคารสถานท่ี  
    และสิ่งอํานวยความสะดวก 

11 31 

 40 111 
 

 ตอมา โรงเรียนไดตั้งคณะกรรมการจัดทําคําอธิบายมาตรฐานยอยและเกณฑการประเมิน
ท้ัง 111 ตัวบงชี้  ซ่ึงจากการทําประชาพิจารณภายในโรงเรียนและการรับฟงขอเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เห็นตรงกันวาในระยะแรกโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณควรคัดเลือก 
ตัวบงชี้ท่ีเห็นวาเหมาะสมในการจัดทําระบบประกันคุณภาพจํานวนหนึ่ง  เม่ือดําเนินการไประยะหน่ึง
อาจตัดตัวบงชี้ท่ีทําไดถึงเปาหมายออกและเพิ่มตัวบงชี้ท่ีเหลือมาจัดทําระบบประกันคุณภาพตอไป 
  ระหวางวันท่ี 12 - 14 กุมภาพันธ 2553 โรงเรียนไดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสราง 
ความเขาใจมาตรฐานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และระบบประกันคุณภาพการศึกษา และไดยกราง 
มาตรฐานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และตัวบงชี้แตละดาน ท่ีจะใชดําเนินการจัดทําระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาในป 2554   
 ในการดําเนินการยกราง มาตรฐานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ และตัวบงชี้แตละดาน 
โรงเรียนไดเชิญ ศาสตราจารยนายแพทยวุฒิชัย  ธนาพงศธร   อาจารยประจําภาควิชาศัลยศาสตร  
คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเปนกรรมการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพ 
 การศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสมศ. มาเปนท่ีปรึกษาเพ่ือวิเคราะหมาตรฐานดังกลาว ใน
สวนท่ีโรงเรียนเห็นวาสมควรท่ีจะนํามาใชจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในระยะ
เริ่มตน ซ่ึงประกอบไปดวยมาตรฐาน 7 ดาน 64 ตัวบงชี้  ดังนี้ 
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 1.  ดานผูเรียน     จํานวน  19  ตัวบงชี้ 
 2.  ดานครู      จํานวน   8   ตัวบงชี้ 
 3.  ดานการบริหารและจัดการ    จํานวน   3   ตัวบงชี้ * 
 4.  ดานหลักสูตร     จํานวน   3   ตัวบงชี้ 
 5.  ดานกระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน จํานวน  19  ตัวบงชี้* 
 6.  ดานทรัพยากรการเรียนรูและสิ่งแวดลอม  จํานวน   8   ตัวบงชี้ * 
 7.  ดานการจัดกิจกรรมบริการพิเศษแกสังคม  จํานวน   4  ตัวบงชี้ * 
 (หมายเหตุ :  ในการประชาพิจารณ มีขอสรุปใหปรับเปลี่ยนชื่อของมาตรฐานดานท่ี 3 , 
5 และ 6  และเพ่ิมมาตรฐานดานการจัดกิจกรรมบริการพิเศษแกสังคมเปนมาตรฐานดานท่ี 7 ) 
    
 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2553 ( สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน), 2553: 1-2) ไดรับการประเมินรอบสอง เม่ือวันท่ี 28 – 30 มิถุนายน 2553 มีการ
จัดการศึกษา  1 ระดับ คือ 
 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน: ปฐมและมัธยมศึกษา จําแนกเปน มัธยมศึกษา มีบุคลากรครู
จํานวน 75 คน นักเรียน 724 คน  ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน: 
ประถมและมัธยมศึกษา มีคุณภาพระดับดีข้ึนไป (ดีมาก) ไดแก 
 1.  มาตรฐานท่ี 4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มี
วิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน (คาเฉลี่ย 4.00) 
 2.  มาตรฐานท่ี 7  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต (คาเฉลี่ย 4.00) 
 3.  มาตรฐานที่ 8  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบและมีครู
เพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.00) 
 4.  มาตรฐานท่ี 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ (คาเฉลี่ย 4.00) 
 5.  มาตรฐานท่ี 10  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
(คาเฉลี่ย 4.00) 
 6.  มาตรฐานท่ี 11  สถานศึกษามีการจัดองคกร/โครงสรางและการบริหารงานอยางเปน
ระบบ ครบวงจร ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา (คาเฉลี่ย 4.00) 
 7.  มาตรฐานท่ี 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ (คาเฉลี่ย 4.00) 
 8.  มาตรฐานท่ี 13  สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน มีสื่อการ
เรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู (คาเฉลี่ย 4.00) 
 9.  มาตรฐานท่ี 14  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการ
พัฒนาการศึกษา (คาเฉลี่ย 4.00) 
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 10.  มาตรฐานท่ี 3  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
(คาเฉลี่ย 4.00) 
 11.  มาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค (คาเฉลี่ย 
3.99) 
 12.  มาตรฐานท่ี 6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (คาเฉลี่ย 3.99) 
 13.  มาตรฐานท่ี 2  ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี (คาเฉลี่ย 3.96 
มีคุณภาพต่ํากวาระดับดี  (ไมมี)   
 
 รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
องคการมหาชน  ประจําปงบประมาณ 2552 
 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

องคการมหาชน ประจําปงบประมาณ 2552 
 

ผลการประเมินแยกตามมิติ น้ําหนัก ผลคะแนน 
มิติท่ี 1 ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติงาน 60% 3.9365 
มิติท่ี 2 คุณภาพการใหบริการ 6% 4.4979 
มิติท่ี 3 ประสิทธิภาพของการการปฏิบัติงาน 10% 4.1667 
มิติท่ี 4 การกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองคการ 20% 4.8111 

รวมทุกมิติ 96 4.0377 
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ภาพท่ี 4  แผนภูมิแสดงสรุปผลการปฏิบัติปงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
ท่ีมา รายงานการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององคการมหาชนประจําปงบประมาณ 

2552 
 
 ผลคะแนนรวม : ผลคะแนนในภาพรวมทุกมิติประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ อยูท่ีระดับ 4.0377 มีคาคะแนนนอยกวาปท่ีผานมา 
 ผลคะแนนรายมิติ : เม่ือพิจารณาแยกตามมิติปรากฎวา ในมิติท่ี 1 ประสิทธิผลตาม
แผนปฏิบัติงาน มีผลคะแนน 3.9365 มิติท่ี 2 คุณภาพการใหบริการ มีผลคะแนน 4.9479  มิติท่ี 3 
ประสิทธิภาพของการปฏบัติงาน มีผลคะแนน 4.1667 และมิติท่ี 4 การกํากับดูแลกิจการและการ
พัฒนาองคการ มีผลคะแนน 4.8111 
 
4.   
 กฤติยาภรณ ตันปา (2552) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา 
ผูใหขอมูลมีอายุมากที่สุด 53 ป และนอยท่ีสุด 24 ป มีอายุเฉลี่ย 30 ป และสวนใหญเพศหญิงมากกวา
เพศชาย มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโทมากท่ีสุด รองลงมามีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สวนผูใหขอมูลเพียงเล็กนอยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ผูใหขอมูลสวนใหญมีระยะเวลาใน
การปฏบัติงานอยูในชวง 2-3 ป รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อยูในชวง 4- 5 ป และมีเพียง
ผูใหขอมูลเพียงเล็กนอย มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวา 5 ป และสวนใหญสังกัดสํานักวิชาการ
สังกัดงานวิทยาลัยฯ รองลงมาสังกัดกลุมงานสนับสนุนวิชาการ สังกัดสํานักงานวิทยาลัยฯ กลุมงาน
บริหาร นอกจากนั้นสังกัดศูนยนวัตกรรมความรู สําหรับการศึกษารมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากร ตามกระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ัง 4 ดาน  
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อันไดแก  การวางแผน  การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุงแกไข ผลการวิจัย พบวา 
บุคลากรระบุวามีสวนรวมในระดับปานกลาง 
 สาวิตรี  ไชยสมบัติ (2552) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของบุคลากร 
ในการประกันคุณภาพการศึกษามหาลัยราชภัฏยะลา  มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอ
การมีสวนรวม และเพ่ือสรางสมการพยากรณระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพ
การศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
175 คน ผลการศึกษาพบวา ระดับการมีสวนรวม ของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณารายดานและจัดลําดับตาม
คาเฉลี่ยพบวาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาสูงท่ีสุด 
คือ ดานการดําเนินงาน รองลงมาคือ ดานการปรับปรุงแกไข ดานการตรวจสอบผล การดําเนินงาน 
และท่ีมีสวนรวมต่ําท่ีสุดคือ ดานการวางแผน ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ปจจัยการบริหาร ปจจัยดานการจูงใจ และปจจัยวัฒนธรรม
องคการ ซ่ึงเปนการศึกษาระดับของปจจัยตางๆ ตามความเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
พบวา ปจจัยท้ังสามมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง  และเม่ือจัดเรียงตามลําดับตามคาเฉลี่ยพบวา 
ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมสูงท่ีสุดคือดานการจูงใจ รองลงมาคือ ดานวัฒนธรรมองคการ และ 
ท่ีสงผลตอการมีสวนรวมต าท่ีสุดคือดานการบริหาร   ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวม
ของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบวาตัวพยากรณท่ีดี คือ 
ปจจัยวัฒนธรรมองคการ  (x3) และปจจัยจูงใจ(x2) ซ่ึงนํามาสรางสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบและ
คะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ Y = 0.945 + 0.372(X3) + 0.302(X2)    
 บุญมา  สามทองกล่ํา (2550) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางความคาดหวังตอการ
จัดการศึกษาปฐมวัย กับการมีสวนรวมของผูปกครองโรงเรียนเอกชน ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ความคาดหวังของผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนเอกชนในสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สวนการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการเรียนการสอน 
ดานความสัมพันธกับชุมชน และดานอาคารสถานท่ีอยูในระดับมาก สวนดานกิจการนักเรียน ดานการ
บริหารบุคลากร และดานการจัดการธุรการและการเงินอยูในระดับปานกลาง 
 2.  ความคาดหวังของผูปกครองท่ีมีตอการจัดการศึกษาปฐมวัยเม่ือจําแนกตามเพศ อายุ  
อาชีพ การศึกษา ภูมิลําเนา สภาพครอบครัว และรายไดไมแตกตางกัน สวนการมีสวนรวมของ
ผูปกครองเม่ือจําแนกตามเพศ ภูมิลําเนา อาชีพ สภาพครอบครัวและรายไดไมแตกตางกัน แตเม่ือ
จําแนกการมีสวนรวมตามอายุ และระดับการศึกษา พบวามีความแตกตางกัน 
 3.  ความคาดหวังและการมีสวนรวมของผูปกครองตอการจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน
เอกชนในสํานักงาเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐมเขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ .01 สวนรายดานแตละดานมีความสัมพันธทางบวกโดย ดานการเรียนการสอน ดาน
กิจการนักเรียน ดานความสัมพันธกับชุมชน ดานบริหารบุคลากร และดานการจัดการธุรการการเงิน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 สวนดานอาคารสถานท่ีมี
ความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 พิมลพรรณ  คุณสิทธิ์ (2549)  ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยจูงใจ กับการมี 
สวนรวมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
นาน  ผลการวิจัยพบวา (1) กลุมตัวอยางรอยละ 95.8 เปนเพศหญิง อายุเฉลี่ย 35.32 ป สถานภาพ
สมรสคู รอยละ 70.7 รายไดเฉลี่ย 20,752.15 บาทตอเดือน ปฏิบัติงานเปนพยาบาลประจําการ  
รอยละ 69.6  ท้ังหมดเคยเขารับการฝกอบรมเก่ียวกับพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล สวน
ปจจัยจูงใจในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวมอยูในระดับมาก  (2) ระดับการมีสวน
รวมของพยาบาลวิชาชีพในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลอยูในระดับมาก (3) ปจจัยสวน
บุคคล ดาน อายุ รายไดตอเดือน ตําแหนงงาน และประสบการณในการอบรม มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (4) การมีสวนรวมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาล
วิชาชีพระหวางโรงพยาบาลท่ีผานและยังไมผานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไมมีความแตกตางกัน 
 ลัดดา  ทองสกุล (2548) ไดศึกษาเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
สาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัด
นครปฐม ผลการวิจัยพบวา 
  1.  สภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนาธิตเกษตรฯ อยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนองคประกอบ พบวา การประกันคุณภาพภายในอยูในระดับมาก  
2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน และ
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สวนองคประกอบอ่ืน ๆ อยูในระดับกลาง 
  2.  อาจารยท่ีมีวุฒิการศึกษา และการไดรับการฝกอบรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนแตกตาง
กัน สวนอาจารยท่ีมีเพศ ประสบการณสอน สถานภาพการปฏิบัติงานในโรงเรียน การสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกา และความรวมมือจากผูรวมงานในเรื่องประกัน
คุณภาพการศึกษา แตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
ไมตางกัน 
  แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนควรมีการ
ประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สรางเอกภาพของหลักสูตรสถานศึกษา 
และคํานึงถึงความตองการของทองถ่ิน  สงเสริมนักเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เพ่ิมแรงจูงใจใน
การทําวิจัย  จัดโครงการเผยแพรความรูสูชุมชน สรางเครือขายบริการทางวิชาการ เปดโอกาสให
บุคลากร และอาจารยไดมีสวนรวมในการบริหารและจัดการ จัดหากองทุนท่ีเปนอิสระจัดระบบ
ตรวจสอบใหมีความโปรงใส และจัดทําแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนใหชัดเจน 
 ฐิตาพร  ประเสริฐสุข (2548) ไดศึกษาเร่ือง ระดับการมีสวนรวมของบุคลากรกลุม
บริหารทางการแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลลําลูกกา จํานวน 66 คน พบวาบุคลากรจะมีสวนรวม
ในการเขารมประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็น รวมประสานงาน รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติ รวมรับ
ผลประโยชน รวมติดตามตรวจสอบและประเมินผล และระดับการเขามีสวนรวมของบุคลากรข้ึนอยู

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43 
 
กับปจจัยและเง่ือนไขตาง ๆ มากมาย เชน ความพรอม ศักยภาพ ประสบการณ ภาระงาน และ 
ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ เจตคติของบุคลากรท่ีมีตองานพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 
 อรัญญา บําเพ็ญแพทย (2547) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใชแบบสอบถามเชิงสํารวจจากกลุม
ประชากรของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จํานวน 65 คน  ในการวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา 
บุคลกรของสํานักหอสมุดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเปนอยางดี 
เนื่องจากบุคลากรทํางานเก่ียวของโดยตรงกับการศึกษา จึงมีความรูและความเขาใจในการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนพ้ืนฐาน  สําหรับการศึกษาระดับการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรโดยรวมมีสวนรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ประเด็นท่ีบุคลากรมี
สวนรวมในระดับปานกลางมี 4 ประเด็น คือ การรวมแสดงความคิดเห็นในการเขียนดัชนีบงชี้คุณภาพ 
และการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการกําหนดปรัชญา และประเด็นท่ีบุคลากรในสํานักหอสมุดมี
สวนรวมมากที่สุด คือ การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุด และนอกจากนี้ใน
การเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของสํานักหอสมุดในดานอายุ ระดับการศึกษา สภาพการปฏิบัติงาน 
สังกัดฝาย และระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบวาปจจัยดังกลาวไมมีผลตอการมีสวนรวมของบุคลากร
สํานักหอสมุด 
 พงศธวัช  วิวังสู (อางถึงใน จันทรพร สุดจํานง, 2548: 23)  ไดศึกษาเรื่อง ปจจัย
สภาพแวดลอมในการทํางานและลักษณะทางจิตท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ผลวิจัยพบวา 
  1.  ตัวแปรสภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแก การสนับสนุนของผูบริหาร ความ
รวมมือของผูรวมงาน และการไดรับการฝกอบรมดานประกันคุณภาพการศึกษา และตัวแปรลักษณะ
ทางจิต ไดแก เจตคติตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา แรงจูงใจในการทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษา และสุขภาพจิตของบุคลากร มีความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวมของบุคลากร
ในการประกันคุณภาพการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.  ไมพบปฏิสัมพันธระหวางปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานและลักษณะทางจิต
ท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  อยางไรก็ตามพบวาการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาแปรปวน
ไปตามปจจัยสภาพแวดลอมและลักษณะทางจิตแตละดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  ปจจัยสภาพแวดลอมในการทํางานและลักษณะทางจิต ไดแก แรงจูงใจในการ
ทํางานประกันคุณภาพการศึกษา เจตคติตอการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา และ
สุขภาพจิตของบุคลากร รวมกันทํานายการมีสานรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาได 
คิดเปนรอยละ 47.6 
 เก็จกนก เอ้ือวงศ (2546) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอ 
การดําเนินการในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
วิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
วิธีการท่ีใชประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาโดยใชแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลจากสถานศึกษา 
และการวิจัยเชิงคุณภาพกรณีศึกษา 2 โรงเรียน และนําผลการวิจัยท้ัง 2 สวนมาสังเคราะห 
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ผลการวิจัย พบวา  (1) สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ขอคนพบเชิงปริมาณ พบวา 
สถานศึกษาสวนใหญดําเนินการครบกระบวนการ คือ มีการวางแผน การดําเนินการ ตรวจตรวจสอบ  
และการประเมินและปรับปรุงคุณภาพ ขอคนพบเชิงคุณภาพพบวา การดําเนินการแตละดานยังไม
ครบถวนบริบูรณ  (2) ปจจัยสําคัญท่ีสงเสริมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในกลุมปจจัย
ภายใน ไดแก กรณีท่ีผูบริหารมีความมุงม่ัน ทุมเทสนใจ ใฝรูและเชื่อวาการประกันคุณภาพการศึกษา
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนั้นการมีโครงสรางการประสานงานท่ีคลองตัว และมี
บุคลากรหรือคณะทํางานรับผิดชอบการประกันคุณภาพก็เปนปจจัยสงเสริมเชนกัน สําหรับกลุมปจจัย
ภายนอก ไดแกการท่ีชุมชนและกรรมการสถานศึกษาใหความสําคัญกับการศึกษาและสนับสนุน
ชวยเหลือ การท่ีกฎหมายนโยบายตนสังกัดผลักดันใหโรงเรียนดําเนินการประกันคุณภาพ รวมท้ัง
หนวยงานตนสังกัดนิเทศโรงเรียนจริงจัง  (3) ปจจัยสําคัญท่ีเปนอุปสรรคในกลุมปจจัย ไดแก การที่
วัฒนธรรมองคกรมีลักษณะแตกแยกแขงขัน ไมใหเกียรติ และไมไววางใจกัน ขาดการยอมรับ
ความสามารถของเพ่ือนครู ครูไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ครูไมเพียงพอ ครูขาดความรับผิดชอบและ
ความสนใจใฝรู มีทัศนคติท่ีไมดีตอการประกันคุณภาพ ผูบริหารไมใชเวลากับโรงเรียเต็มท่ี ขาดความ
เด็ดขาด ใชการบริหารแบบชี้นํามากกวาการมีสวนรวม โครงการการบริหารขาดการประสานงานที่ดี 
ขาดระบบการสื่อสารแลกเปล่ียนขอมูล ขาดการกําหนดบทบาทหนาท่ีบุคลากร มอบหมายความ
รับผิดชอบไมชัดเจน สวนกลุมปจจัยภายนอก ไดแก ชุมชนและกรรมการสถานศึกษา ขาดความเขาใจ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและนโยบายปรับลดอัตรากําลัง รวมทั้งหนวยงานตนสังกัดขาด
การนิเทศชวยเหลือ 
 นงเยาว  วิมานทอง (2546)  ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ ผลการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลสวน
ใหญเปนขาราชการพลเรือนสายวิชาการ และมีประสบการณเขารวมประชุม สัมมนา ฝกอบรม ท่ี
เก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา และผูใหขอมูลสวนใหญมีประสบการณทํางานดานประกัน
คุณภาพการศึกษา สําหรับการรับรูในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในคณะ พบวา 
ผูใหขอมูลมีการรับรูระดับมาก ในดาน บทบาทและหนาท่ีของตนเองในการดําเนินการดานประกัน
คุณภาพการศึกษา และการมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา พบวาผูมีหนาท่ี
เก่ียวของเปนเพียงผูสนองนโยบายเพ่ือไปปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ ตามท่ีผูบริหารระดับสูงเปนผูกําหนด 
โดยผูบริหารยังคงใชอํานาจในการตัดสินใจและสั่งการใหบุคลากรปฏิบัติ 
 เดชิษฐ  นุมมีชัย (2545)  ไดศึกษาเรื่อง การยอมรับการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
สาธารณะสุขศาสตร มีความม่ันใจวาเกิดผลดีในทุกดานขององคประกอบท้ัง 9 องคประกอบ เนื่องจาก 
การประกันคุณภาพการศึกษา นั้นเปนภาระกิจท่ีตองดําเนินการเปนนโยบายท่ีตองนําไปปฏิบัติ กลุมท่ี
ไมยอมรับ เห็นวา การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสาธารณสุข จะสงผลใหเกิดความไมม่ันใจวา
จะเกิดระบบการทํางานท่ีชัดเจนในทุกดานขององคประกอบท้ัง 9 องคประกอบ เนื่องจากการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะสาธารณะสุขศาสตร ยังไมมีรูปแบบและหลักเกณฑท่ีแนนอน การให
ความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาในคณะสาธารณสุขศาสตร ของผูบริหารรวมถึงบุคลากร
ท้ังหมดในคณะมีนอยมาก บุคลากรมีความแตกแยก การรับรูขอมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรในคณะยังนอย เปนการเพ่ิมภาระงาน และมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณ 
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 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ  แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของปจจัยท่ีมีผลตอการมี
สวนรวมของบุคลากรในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว  การท่ี
องคกรจะผลักดันใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา จะตองมีการจูงใจ
และควบคุมปจจัยท่ีสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการดําเนินงาน ผูวิจัยไดนําทฤษฎีของCohen & 
Uphoff รวมกับงานวิจัยอ่ืน ๆ มาใชเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือเพ่ือหาระดับการมีสวนรวม ซ่ึง
ผูวิจัยจะศึกษาถึง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน ซ่ึงผลวิจัยท่ีไดสามารถนําไปใช
เปนแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพของโรงเรียน 
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 การวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน”  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบ
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เปนการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ  โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยกําหนดแนวทาง
ดําเนินการศึกษาและการรวบรวมขอมูล ดังตอไปน้ี 
 

 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําป
การศึกษา 2554 จํานวน 185 คน 
  
ตารางท่ี 3 แสดงประชากรท่ีใชศึกษา 
 

สายงาน สังกัด ประเภท (กลุม) รวม
ท้ังสิ้น บริหาร คร ู เจาหนาที ่ ลูกจาง รวม 

1. สาขาวิชาในกลุม
คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี 

สาขาวิชาคณติศาสตร 1 16   17 70 
สาขาวิชาฟสิกส 1 13   14  
สาขาวิชาเคม ี 1 15   16 
สาขาวิชาชีววิทยา 1 16   17 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยี 

1 5  1 6 

2. สาขาวิชาในกลุม
สังคมศาสตร และภาษา 

สาขาวิชาภาษาไทย 1 6   7 

38 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 1 15   16 
สาขาวิชาสังคมศึกษาและศลิปะ 1 9   10 
สาขาวิชาพลานามยั 1 3  1 5 

3. ฝายในสายงาน
วิชาการ 

ฝายวิชาการ 1  6 2 9 

27 
ฝายวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1  5 3 10 
 

ฝายวิเทศสัมพันธ 1  2  3 
โครงการบริการวิชาการ 1  4  5 
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ตารางท่ี 3 แสดงประชากรท่ีใชศึกษา (ตอ) 
 

สายงาน สังกัด ประเภท (กลุม) รวม
ท้ังสิ้น บริหาร คร ู เจาหนาที ่ ลูกจาง รวม 

4.  ฝายในสายงาน
บริหาร 

ผูอํานวยการ,รองผูอํานวยการ 3    3 

50 

ผูตรวจสอบภายใน 1    1 
ฝายอํานวยการ 1  10 1 12 
ฝายคลังและพัสด ุ 1  9  10 
ฝายหอพัก 1  11  12 
ฝายอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ 

  5 7 12 

  20 98 52 15 185 185 
 

 กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้  คือ บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ประจําป
การศึกษา 2554 ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีจะเก็บขอมูลใชวิธีการคํานวณจากสูตรความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% และใหความผิดพลาดหรือคาความคาดเคลื่อนไมเกิน 5% หรือ 
0.05 โดยที่ประชากรมีจํานวน 185 คน การกําหนดขนาดตัวอยาง (Sample Size) โดยคํานวณจาก
สูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ดังนี้  
  
 สูตร  n =    N 

                                       1+Ne2 
  
 โดยท่ี n = จํานวนของกลุมตัวอยาง 

   N = จํานวนของประชากร 
   e = คาความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหเกิดไดรอยละ 5 
 
 

 จากการคํานวณจะไดขนาดของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
 

   n =       185                  =  126.50 
                                       1+(185)(0.05)2 
 

 ดังนั้น ขนาดจํานวนตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้มีจํานวนไมต่ํากวา 127 ตัวอยาง  
ซ่ึงผูศึกษาจะใชกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 127 ตัวอยาง  
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ตารางท่ี  4  การสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified  Random Sampling)  ตามสัดสวนประชากร 
 

    
1. สาขาวิชาในกลุมคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี

70 48 

2. สาขาวิชาในกลุมสงัคมศาสตร 
และภาษา 

38 26 

3. ฝายในสายงานวชิาการ 27 19 
4.  ฝายในสายงานบริหาร 50 34 

รวม 185 127 
 

 
 1. ตัวแปรตน คือ 
  1.1  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา ประเภทบุคลากร สังกัด  
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
  1.2  ปจจัยองคกร ไดแก การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ นโยบายและการบริหาร 
การสื่อสารภายในองคกร 
  1.3  ปจจัยสนับสนุน ไดแก ความสําเร็จของงาน  การไดรับการยอมรับนับถือ  
ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  ความรับผิดชอบ  ความกาวหนาในตําแหนง  การปกครองบังคับบัญชา  
สภาพแวดลอมในการทํางาน  สัมพันธภาพในการทํางาน เงินเดือนและความม่ันคง 
 2. ตัวแปรตาม คือ การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา    
  2.1  การมีสวนรวมในการวางแผน  
  2.2  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
  2.3  การมีสวนรวมในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
  2.4  การมีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนา 
    

 
 เครื่องมือท่ีใช  คือ แบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใหผูตอบแบบสอบถาม
กรอกแบบสอบถามดวยตัวเอง เปนคําถามปลายปด และคําถามปลายเปด  เนื้อหาแบบสอบถาม
แบงเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  ขอมูลเก่ียวกับสวนบุคคล สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน   
6 ขอ 
 ตอนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา   ประกอบดวย 
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  ปจจัยองคกร จํานวน 10 ขอ 
  ปจจัยสนับสนุน จํานวน 27 ขอ    
 ตอนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
  การมีสวนรวมในการวางแผน จํานวน 3 ขอ 
  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน จํานวน 5 ขอ 
  การมีสวนรวมในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน จํานวน 5 ขอ 
  การมีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนา จํานวน จํานวน 4 ขอ 
 ตอนท่ี 4  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 คําถามในแบบสอบถามตอนท่ี 1-3 เปนคําถามปลายปด สําหรับคําถามในตอนท่ี 2-3 มี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (ratting scale) ของ Likert ซ่ึงมีระดับคะแนนแบงเปน  
5 ระดับ ดังนี้ 
  1.  คาระดับความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวน
รวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
  5  หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง เห็นดวยมาก 
  3  หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
  2  หมายถึง เห็นดวยนอย 
  1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 
  2.  คาระดับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
  5  หมายถึง มีสวนรวมมากที่สุด 
  4 หมายถึง มีสวนรวมมาก 
  3  หมายถึง มีสวนรวมปานกลาง 
  2  หมายถึง มีสวนรวมนอย 
  1 หมายถึง มีสวนรวมนอยท่ีสุด 
 ในแบบสอบถามตอนท่ี 2 และ 3 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายโดยนํา
คะแนนเฉลี่ยมาเปรียบเทียมกับเกณฑตามแนวคิดของBest (1991: 182 อางถึงใน ชวนชม ชินะตังกูร, 
2548: 104) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  คาเฉลี่ย 1.00-1.49 แสดงวา ปจจัยท่ีมีสัมพันธกับการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย 1.50-2.49  แสดงวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย 2.50-3.49  แสดงวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 3.50-4.49  แสดงวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  คาเฉลี่ย 4.50-5.00  แสดงวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด 
 

 
  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
โดยมีวิธีสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังนี้ 
 1.  ปรับปรุงจากแบบสอบถามของงานวิจัยท่ีเก่ียวของใหสอดคลองและครอบคลุม
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.  นําแบบสอบถามที่ไดเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกตอง และเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาแกไข 
 3.  คาความเชื่อม่ัน (reliability)  ผูวิจัยหาคาความเชื่อม่ันโดยนําแบบสอบถามท่ี
ปรับปรุงแลวไปทดสอบกับบุคลากรของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จํานวน 30 ราย 
แลวนํามาทดสอบหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยไดคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.98 
   

 
 แจกแบบสอบถามเปนเอกสารแกบุคลากรโดยตรง และขอความรวมมือใหบุคลากรชวย
ตอบแบบสอบถาม และสงกลับคืนใหผูวิจัย 
  

 
 เม่ือเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด ผูวิจัยตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ
ของแบบสอบถามทุกชุด จากนั้นจึงนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณท้ังหมดมาเขารหัส (Coding) แลว
ประมวลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร 
(SPSS/PC)  
 
  
 1.  วิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคล โดยใชคารอยละ (Percentage) 
 2.  วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยดานตาง ๆ กับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร  โดยวิธีวิเคราะหสัมประสิทธิ์แบบเพียรสัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบหาคาความสัมพันธของตัว
แปรสองตัวแปรท่ีเปนอิสระตอกัน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การวิจัย เรื่อง “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน” เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูศึกษาไดใชแบบสอบถาม 
เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล จากบุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ปการศึกษา 2554  
จํานวน  127  คน และทําการศึกษาโดยแบงเนื้อหาในสวนนี้ เปน 4 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 ตอนท่ี 3  การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตอนท่ี 4  การทดสอบสมมติฐาน 
 ตอนท่ี 5  ขอเสนอแนะในการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
1   

 การศึกษาในสวนนี้ เปนการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคลของ
ประชากรกลุมตัวอยาง  ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา ประเภทบุคลากร สังกัด  และระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ซ่ึงผลการวิเคราะหมีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5 รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร  
 

   
เพศ   
ชาย 56 44.09 
หญิง 71 55.91 

อายุ   
20 - 30 ป 28 22.05 
31 - 40 ป 57 44.88 
41 - 50 ป 17 13.39 
51 - 60 ป 25 19.69 
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ตารางท่ี 5 รอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร (ตอ) 
 

   
การศึกษา   
ต่ํากวาปริญญาตรี 10 7.87 
ปริญญาตร ี 20 15.75 
สูงกวาปริญญาตรี 97 76.38 

ประเภทบุคลากร   
กลุมผูบริหาร 14 11.02 
เจาหนาท่ีกลุมครู 52 40.94 
เจาหนาท่ีกลุมปฏิบัติการ 46 36.22 
ลูกจางสัญญารายป 15 11.81 

สังกัด   
สาขาวิชาในกลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี 36 28.35 
สาขาวิชาในกลุมสังคมศาสตรและภาษา 26 20.47 
ฝายในสายงานวิชาการ 24 18.90 
ฝายในสายงานบริหาร 41 32.28 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน   
0 - 5 ป 27 21.26 
6 - 10 ป 42 33.07 
10 ปข้ึนไป 58 45.67 

 127 100 
 

 จากตารางท่ี 5  ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญ เปนเพศหญิง  
คิดเปนรอยละ 55.91 เพศชาย รอยละ 44.09 
 อายุ พบวา  สวนใหญ มีอายุ 31 - 40 ป คิดเปน รอยละ 44.88 รองลงมา มีอายุ   
20 - 30 ป คิดเปน รอยละ 22.05 อายุ 51 - 60 ป รอยละ 19.69 และนอยท่ีสุด มีอายุ 41 - 50 ป 
คิดเปนรอยละ 13.39   
 การศึกษา  พบวา  สวนใหญ  มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปน รอยละ 
76.38 รองลงมา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน รอยละ 15.75 และนอยท่ีสุด มีการศึกษา
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 7.87 
 ประเภทบุคลากร พบวา สวนใหญ เปนเจาหนาท่ีกลุมครู คิดเปน รอยละ 40.94 
รองลงมา คือ เจาหนาท่ีกลุมปฏิบัติการ คิดเปน รอยละ 36.22 ลูกจางสัญญารายป  รอยละ 11.81 
และนอยท่ีสุด คือ กลุมผูบริหาร คิดเปนรอยละ 11.02 
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 สังกัด  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสังกัดฝายในสายงานบริหาร คิดเปน รอยละ 
32.28 รองลงมา สาขาวิชาในกลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี คิดเปน รอยละ 28.35 
สาขาวิชาในกลุมสังคมศาสตรและภาษา รอยละ 20.47 และนอยท่ีสุด สังกัดฝายในสายงานวิชาการ 
คิดเปน รอยละ 18.90   
 ระยะเวลาปฏิบัติงาน  พบวา  สวนใหญ ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 10 ป
ข้ึนไป คิดเปน รอยละ 45.67 รองลงมา คือ 6 - 10 ป คิดเปน รอยละ 33.07 และนอยท่ีสุด คือ 0 - 5 
ป คิดเปน รอยละ 21.26 
 

 2   
 
ตารางท่ี 6  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ

ดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
  

 x  S.D.  
  0.79  

1.  การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ 3.89 0.77 มาก 
ฝายบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศนองคกรท่ีชัดเจน 4.11 0.86 มาก 
มีหนวยงาน/บุคลากรท่ีรับผิดชอบดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางเหมาะสม 

3.87 0.90 มาก 

มีการกําหนดบทบาท/หนาท่ี/อํานาจของบุคลากร
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางชัดเจน 

3.69 0.92 มาก 

2.  นโยบายและการบริหารงาน 3.69 0.85 มาก 
มีการกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีชัดเจน 

3.87 0.95 มาก 

หนวยงานมีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.85 0.99 มาก 

หนวยงานมีการวางแผนเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ 

3.72 0.98 มาก 

มีการจัดอบรม/บรรยายทางวิชาการ เพ่ือใหความรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

3.34 0.98 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 6  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (ตอ) 

  
 x  S.D.  

3.  การสื่อสารภายในองคกร 3.33 0.92 ปานกลาง 
มีการสื่อสารขอมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางเปนระบบและชัดเจน 

3.41 0.96 ปานกลาง 

มีการใหความรู/เขาใจ แกบุคลากรในการ
ดําเนินงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางเหมาะสม 

3.37 0.95 ปานกลาง 

มีการจัดทําวารสารประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
เผยแพร สื่อสาร รวมท้ังเปนการใหความรูแก
บุคลากร 

3.20 1.08 ปานกลาง 

 3.87   
1.  ความสําเร็จของงาน 4.12 0.53 มาก 
สามารถทํางานไดสําเร็จตามเวลาท่ีกําหนด 4.24 0.66 มาก 
สามารถแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการทํางานไป
ไดดวยดี 

4.08 0.59 มาก 

งานท่ีไดปฏิบัติไดรับผลสําเร็จเปนอยางดี 4.06 0.63 มาก 
2.  การไดรับการยอมรับนับถือ 3.98 0.64 มาก 
ไดรับการยอมรับในการปฏิบัติงานจากหนวยงาน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

4.02 0.65 มาก 

ไดรับความเชื่อถือในดานความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

4.00 0.68 มาก 

ผลการปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับของผูบังคับบัญชา 3.93 0.73 มาก 
3.  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 3.92 0.89 มาก 
หนาท่ีและความรับผิดชอบตรงกับความรู
ความสามารถของตนเอง 

4.24 0.87 มาก 

งานท่ีทําเปดโอกาสใหใชความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.88 0.01 มาก 
งานท่ีทํามีอิสระในการตัดสินใจ ไดแสดงความรู
ความสามารถอยางเต็มท่ี 

3.64 1.15 มาก 
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ตารางท่ี 6  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (ตอ) 

  
 x  S.D.  

4.  ความรับผิดชอบ 4.37 0.62 มาก 
เอาใจใสกับงานในความรับผิดชอบอยางเต็ม
ความสามารถ 

4.63 0.52 มากท่ีสุด 

รูสึกผูกพันกับงานในหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ 4.29 0.83 มาก 
มีสวนรวมและรับผิดชอบในการปรับปรุงระบบงาน 4.18 0.93 มาก 

5.  ความกาวหนาในตําแหนง 3.80 0.93 มาก 
องคกรสงเสริม สนับสนุนใหศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู 

3.86 0.92 มาก 

ความกาวหนาในหนาท่ีการงานข้ึนอยูกับ
ความสามารถในการทํางานของตนเอง 

3.79 1.14 มาก 

6.  การปกครองและบังคับบัญชา 3.64 0.81 มาก 
ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับการดําเนินการดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

3.42 1.05 มาก 

การใหความสําคัญตอความคิดเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชากอนดําเนินการตางๆ 

3.52 1.04 มาก 

ผูบังคับบัญชาสงเสริมและใหโอกาสบุคลากรเขารับ
การฝกอบรมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.98 0.90 มาก 

7.  สภาพแวดลอมในการทํางาน 3.48 0.73 ปานกลาง 
สถานท่ีในการดําเนินงานมีความเหมาะสม 3.96 0.78 มาก 
บุคลากรมีการปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพ
การศึกษารวมกันอยางเต็มความสามารถ และ
ไมมีปญหาความขัดแยง 

3.43 0.93 ปานกลาง 

องคกรเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม 3.31 1.00 ปานกลาง 
มีการสรางขวัญและกําลังใจในการดําเนินงาน 3.24 0.94 ปานกลาง 

8.  สัมพันธภาพในการทํางาน 3.94 0.64 มาก 
มีความสัมพันธอันดีกับเพ่ือนรวมงาน 4.36 0.66 มาก 
มีการใหคํายกยองชมเชยแกบุคลากรเม่ือปฏิบัติงาน
ดานประกันคุณภาพการศึกษาสําเร็จตาม
เปาหมาย 

3.51 0.89 มาก 
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ตารางท่ี 6  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (ตอ) 

  
 x  S.D.  

9.  เงินเดือนและความม่ันคง 3.60 0.71 มาก 
ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีไดรับทําใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

3.75 0.88 มาก 

องคกรมีความม่ันคงมาก 3.78 0.79 มาก 
งานท่ีทําอยูมีความม่ันคงมาก 3.54 0.95 มาก 
องคกรมีการจัดสรรทุนสําหรับผูไปอบรมดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

3.33 0.97 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 6  พบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณในระดับมาก คือ ปจจัยองคกร  และปจจัย
สนับสนุน  เม่ือวิเคราะหเปนรายขอ  พบวา ปจจัยองคกร มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.64 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ 0.79  ในดานการกําหนดวสิัยทัศนและกลยุทธ  มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.89 ในประเด็น
ท่ีฝายบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศนองคกรท่ีชัดเจน  มีคาเฉลี่ย สูงสุด เทากับ 4.11 รองลงมา คือ มี
หนวยงาน/บุคลากรท่ีรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเหมาะสม  มีคาเฉลี่ย เทากับ 
3.87 สวนประเด็นท่ีมีความสําคัญตอการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เปน
ลําดับสุดทาย คือ มีการกําหนดบทบาท/หนาท่ี/อํานาจของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด เทากับ 3.69 
 ดานนโยบายและการบริหารงาน มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.69  พบวา  ในประเด็นการกําหนด
นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน  มีคาเฉลี่ย สูงสุด เทากับ 3.87  รองลงมา คือ 
หนวยงานมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  มีคาเฉลี่ย เทากับ 
3.85 ประเด็นท่ีหนวยงานมีการวางแผนเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ  
มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.72 สวนประเด็นท่ีเปนลําดับสุดทาย คือ มีการจัดอบรม/บรรยายทางวิชาการ 
เพ่ือใหความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง มีคาเฉลี่ย ต่ําสุด เทากับ 3.33  
 ดานการสื่อสารภายในองคกร มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.33  พบวา ประเด็นการมีการสื่อสาร
ขอมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและชัดเจน มีคาเฉลี่ย สูงสุด เทากับ 3.41 
รองลงมา คือ มีการใหความรู/เขาใจ แกบุคลากรในการดําเนินงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางเหมาะสม มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.37 สวนประเด็นลําดับสุดทาย คือ มีการจัดทําวารสาร
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเผยแพร สื่อสาร รวมทั้งเปนการใหความรูแกบุคลากร มีคาเฉลี่ย ตํ่าสุด 
เทากับ 3.20 
 ปจจัยสนับสนุน    มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.87 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.54  ใน
ดานความสําเร็จของงาน  มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.12   ประเด็นในเรื่องสามารถทํางานไดสําเร็จตามเวลา
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ท่ีกําหนด มีคาเฉลี่ย สูงสุด เทากับ 4.24 รองลงมา คือ สามารถแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการทํางาน
ไปไดดวยดี มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.08 สวนประเด็นลําดับสุดทาย คือ งานที่ไดปฏิบัติไดรับผลสําเร็จเปน
อยางดี มีคาเฉลี่ย ต่ําสุด เทากับ 4.06 
 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ   มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.98 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอ 
พบวา ประเด็นท่ีไดรับการยอมรับในการปฏิบัติงานจากหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ มีคาเฉลี่ย สูงสุด 
เทากับ 4.02 รองลงมา คือ ไดรับความเชื่อถือในดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 
เทากับ 4.00 สวนประเด็นลําดับสุดทาย คือ ผลการปฏิบัติงานเปนท่ียอมรับของผูบังคับบัญชา  
มีคาเฉลี่ย ต่ําสุด เทากับ 3.93 
 ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.92 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอ พบวา 
ประเด็นในเรื่องหนาท่ีและความรับผิดชอบตรงกับความรูความสามารถของตนเอง มีคาเฉลี่ย สูงสุด 
เทากับ 4.24 รองลงมา คือ งานท่ีทําเปดโอกาสใหใชความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.88 
สวนประเด็นลําดับสุดทาย คือ งานท่ีทํามีอิสระในการตัดสินใจ ไดแสดงความรูความสามารถอยาง
เต็มท่ี มีคาเฉลี่ย ต่ําสุด เทากับ 3.64 
 ดานความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.37 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประเด็น
การเอาใจใสกับงานในความรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ มีคาเฉลี่ย สูงสุด  เทากับ 4.63  
รองลงมา คือ รูสึกผูกพันกับงานในหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.29 สวนประเด็นลําดับ
สุดทาย คือ มีสวนรวมและรับผิดชอบในการปรับปรุงระบบงาน มีคาเฉลี่ย ต่ําสุด เทากับ 4.18 
 ดานความกาวหนาในตําแหนง มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.80 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอ พบวา 
ประเด็นองคกรสงเสริม สนับสนุนใหศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมพูนความรู มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.86  มากกวา
ประเด็นความกาวหนาในหนาท่ีการงานข้ึนอยูกับความสามารถในการทํางานของตนเอง มีคาเฉลี่ย 
เทากับ 3.74  
 ดานการปกครองและบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.64 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอ 
พบวา ประเด็นผูบังคับบัญชาสงเสริมและใหโอกาสบุคลากรเขารับการฝกอบรมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีคาเฉลี่ย สูงสุด เทากับ 3.98 รองลงมา คือ การใหความสําคัญตอความคิดเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชากอนดําเนินการตางๆ มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.52 สวนประเด็นลําดับสุดทาย คือ 
ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญตอการดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ย  ตํ่าสุด 
เทากับ 3.42   
 ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.48 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอ 
พบวา ประเด็นในเรื่องเก่ียวกับสถานที่ในการดําเนินงานมีความเหมาะสม มีคาเฉลี่ย สูงสุด  เทากับ 
3.96  รองลงมา คือ บุคลากรมีการปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพการศึกษารวมกันอยางเต็ม
ความสามารถ และไมมีปญหาความขัดแยง มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.43 ประเด็นองคกรเปดโอกาสให 
ทุกคนมีสวนรวม อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.31 สวนประเด็นลําดับสุดทาย คือ มีการ
สรางขวัญและกําลังใจในการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ย ต่ําสุด เทากับ 3.24  
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ดานสัมพันธภาพในการทํางาน มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.94 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอ พบวา 
ประเด็นในเรื่องเก่ียวกับการมีความสัมพันธอันดีกับเพ่ือนรวมงาน มีคาเฉลี่ยมากกวาการใหคํายกยอง
ชมเชยแกบุคลากรเม่ือปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพการศึกษาสําเร็จตามเปาหมาย มีคาเฉลี่ย เทากับ 
4.36 และ 3.51 ตามลําดับ 
 ดานเงินเดือนและความม่ันคง มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.60 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอ พบวา 
ประเด็นในเรื่ององคกรมีความม่ันคงมาก มีคาเฉลี่ย สูงสุด  เทากับ 3.78 รองลงมา คือ ประเด็น
เก่ียวกับผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีไดรับทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.75 งานท่ีทํา
อยูมีความม่ันคงมาก  มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.54 สวนประเด็นลําดับสุดทาย คือ องคกรมีการจัดสรรทุน
สําหรับผูไปอบรมดานประกันคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ย ต่ําสุด เทากับ 3.33  
 

3  
 
ตารางท่ี 7   คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
  

 x  S.D.  
 3.18 0.97  

1.  เขารวมประชุมระดมความคิดเห็นในการสรางมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภารศึกษา 

3.22 0.99 ปานกลาง 

2. เขารวมประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดเปาหมาย
ตัวชี้วัดตามองคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.19 1.03 ปานกลาง 

3.  เขารวมประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือคนหาปญหาใน
การประกันคุณภาพการศึกษา 

3.12 0.99 ปานกลาง 

 3.38 1.03  
1. ปฏิบัติงานโดยอาศัยแนวทางตามแผนการประกัน
คุณภาพของหนวยงาน 

3.52 0.93 มาก 

2. ใหความรวมมือจัดสงขอมูลรายงานผลการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 

3.52 1.02 มาก 

3. จัดเก็บรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดทํา
สารสนเทศเบื้องตน 

3.36 1.01 ปานกลาง 

4. รวมดําเนินการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของ
หนวยงาน 

3.39 1.22 ปานกลาง 

5. จัดทําคูมือปฏิบัติงาน เพ่ือเปนเอกสารสนับสนุนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 

3.12 1.10 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 7   คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา (ตอ) 

  
 x  S.D.  

 2.82 0.81  
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเอง ตามแนวทาง
ประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 

2.80 0.81 ปานกลาง 

2. เขารวมประชุมเพ่ือวางแนวทาง/วิธีการประเมินคุณภาพ
ของหนวยงาน 

3.15 1.02 ปานกลาง 

3. รวมตรวจสอบความสอดคลองและความถูกตองของ
เอกสารประเมินตนเองกับเอกสารหลักฐานอางอิงใน
หนวยงาน 

2.98 0.96 ปานกลาง 

4. รวมประชุมหารือเพ่ือเตรียมการและลงมติสรุปการ
ประเมินตนเองของหนวยงาน 

2.95 1.04 ปานกลาง 

5. เปนผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
หนวยงาน 

1.71 0.69 นอย 

  0.97  
1. นําผลจากการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติงานของตนเอง 

3.55 1.04 มาก 

2. นําผลการประเมินมาปรับปรุงเปาหมายตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติงานสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาในระยะ
ตอไป 

3.54 1.02 มาก 

3. ปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดของงานในความรับผิดชอบ
ของตนเองทันทีเม่ือทราบผลการตรวจสอบประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

3.39 1.07 ปานกลาง 

4. มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานของ
หนวยงาน ตามองคประกอบดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3.28 1.11 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 7 พบวา บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดานการวางแผน ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.18 และมีสวน
รวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ทุกๆ ประเด็น ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะหเปน
รายขอ พบวา ประเด็นท่ีบุคลากร มีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มากท่ีสุด คือ 
เขารวมประชุมระดมความคิดเห็นในการสรางมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ย 
สูงสุด 3.22 รองลงมา คือ เขารวมประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดตาม



60 

องคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.19 สวนประเด็นท่ีบุคลากรมีสวน
รวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา นอยท่ีสุด คือ เขารวมประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือ
คนหาปญหาในการประกันคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ย ตํ่าสุด กับ 3.12 
 ดานการดําเนินงาน พบวา บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดานการดําเนินงาน ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.38 
เม่ือวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประเด็นท่ีบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา มากท่ีสุด คือ ปฏิบัติงานโดยอาศัยแนวทางตามแผนการประกันคุณภาพของหนวยงาน 
และใหความรวมมือจัดสงขอมูลรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหนวยงาน มีคาเฉลี่ย สูงสุด 3.52 โดยมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
ในระดับมาก รองลงมา คือ รวมดําเนินการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของหนวยงาน  
มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.39  โดยมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับปานกลาง  
ประเด็นท่ีบุคลากรมีสวนรวมในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานเพ่ือจัดทําสารสนเทศ
เบื้องตน มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.36  โดยมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับ
ปานกลาง สวนประเด็นท่ีบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา นอยท่ีสุด คือ 
จัดทําคูมือปฏิบัติงานเพ่ือเปนเอกสารสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน มีคาเฉลี่ย ต่ําสุด เทากับ 3.12 โดยมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในระดับปานกลาง 
 ดานการตรวจสอบผลการดําเนินงาน พบวา บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
มีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ในระดับ
ปานกลาง มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.82 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประเด็นท่ีบุคลากรมีสวนรวมใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มากท่ีสุด คือ เขารวมประชุมเพ่ือวางแนวทาง/วิธีการ
ประเมินคุณภาพของหนวยงาน มีคาเฉลี่ยสูงสุด เทากับ 3.15 โดยมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ รวมตรวจสอบความสอดคลองและความถูกตอง
ของเอกสารประเมินตนเองกับเอกสารหลักฐานอางอิงในหนวยงาน  มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.98  โดยมี
สวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับปานกลาง  ประเด็นรวมประชุมหารือ
เพ่ือเตรียมการและลงมติสรุปการประเมินตนเองของหนวยงาน  มีคาเฉลี่ย เทากับ 2.95  โดยมีสวน
รวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับปานกลาง  ประเด็นตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของตนเอง ตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน มีคาเฉลี่ย 2.80 โดยมีสวนรวมใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับปานกลาง สวนประเด็นท่ีบุคลากรมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา นอยท่ีสุด คือ เปนผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
หนวยงาน มีคาเฉลี่ย ต่ําสุด เทากับ 1.71 โดยมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในระดับนอย 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ดานการปรับปรุงและพัฒนา พบวา บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีสวนรวมใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการปรับปรุงและพัฒนา ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 
เทากับ 3.44 เม่ือวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ประเด็นท่ีบุคลากร มีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา มากท่ีสุด คือ นําผลจากการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน
ของตนเอง มีคาเฉลี่ย สูงสุด 3.55 โดยมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับ
มาก  รองลงมา คือ นําผลการประเมินมาปรับปรุงเปาหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติงานสําหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระยะตอไป มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.54 โดยมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในระดับมาก ประเด็นปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดของงานในความรับผิดชอบของ
ตนเองทันทีเม่ือทราบผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.39 โดยมีสวน
รวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับปานกลาง สวนประเด็นท่ีบุคคลกร มีสวน
รวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา นอยท่ีสุด คือ มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการ
ดําเนินงานของหนวยงาน ตามองคประกอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา มีคาเฉลี่ย ตํ่าสุด 3.28 
โดยมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 8   คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยภาพรวม 
 

 x  S.D.  
1. การมีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนา 3.44 0.97 ปานกลาง 
2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน 3.38 1.03 ปานกลาง 
3. การมีสวนรวมการวางแผน 3.18 0.97 ปานกลาง 
4. การมีสวนรวมในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 2.82 0.81 ปานกลาง 

รวม 3.20 0.85 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 8   พบวา บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ มีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวม ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.20 และมีสวนรวมใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในทุกๆ ดาน ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะหเปนรายดาน 
พบวา บุคลากร มีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการปรับปรุงและพัฒนา 
มากที่สุด มีคาเฉลี่ย สูงสุด 3.44 รองลงมา คือ ดานการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.38 บุคลากรมี
สวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการวางแผน  มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.18 และ
บุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
นอยท่ีสุด มีคาเฉลี่ย ต่ําสุด เทากับ 2.82  
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  ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 .1  เพศมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 Ho: เพศไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 H1: เพศมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
ตารางท่ี 9  แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
 

 r Sig    
การวางแผน -.024 .785 ไมสัมพันธ - - 
การดําเนินงาน -.083 .353 ไมสัมพันธ - - 
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน -.078 .385 ไมสัมพันธ - - 
การปรับปรุงและพัฒนา -.081 .368 ไมสัมพันธ - - 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 9 ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางเพศกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  พบวา  เพศไมมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียน
มหิดลวทิยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน โดยมีคา Sig มากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน Ho ปฏิเสธสมมติฐาน 
H1  
 
   อายุมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 Ho: อายุไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 H1: อายุมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ตารางท่ี 10  แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยอายุกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 r Sig    

การวางแผน .113 .206 ไมสัมพันธ - - 
การดําเนินงาน .074 .411 ไมสัมพันธ - - 
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน .049 .588 ไมสัมพันธ - - 
การปรับปรุงและพัฒนา .049 .587 ไมสัมพันธ - - 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 10 ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางอายุกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  พบวา  อายุไมมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน โดยมีคา Sig มากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน Ho ปฏิเสธสมมติฐาน 
H1  
 
   การศึกษามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
 Ho: การศึกษาไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 H1: การศึกษามีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
ตารางท่ี 11 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยการศึกษากับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
 

 r Sig    
การวางแผน .224 .012* สัมพันธ เดียวกัน ต่ํา 
การดําเนินงาน .297 .001* สัมพันธ ตรงขาม ต่ํา 
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน .277 .002* สัมพันธ เดียวกัน ต่ํา 
การปรับปรุงและพัฒนา .367 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 11  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการศึกษากับการมีสวนรวมใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  พบวา  การศึกษา
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มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน โดยมีคา Sig นอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน Ho ยอมรับสมมติฐาน 
H1  หมายความวา  การศึกษามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ  พบวา  การศึกษามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในดานการมีสวน
รวมการวางแผน  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน การมีสวนรวมการตรวจสอบผลการดําเนินงาน  
การมีสวนรวมการปรับปรุงและพัฒนา ในทิศทางเดียวกัน  ซ่ึงมีความสัมพันธในเชิงบวก  โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  ระดับต่ํา  และปานกลาง  คือ  .224, . 297, 277  และ .367 ตามลําดับ 
  
   ประเภทบุคลากรมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
 Ho: ประเภทบุคลากรไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 H1: ประเภทบุคลากรมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
ตารางท่ี 12  แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยประเภทบุคลากรกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 r Sig    
การวางแผน -.375 .000* สัมพันธ ตรงขาม เชิงลบ 
การดําเนินงาน -.351 .000* สัมพันธ ตรงขาม เชิงลบ 
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน -.376 .000* สัมพันธ ตรงขาม เชิงลบ 
การปรับปรุงและพัฒนา -.379 .000* สัมพันธ ตรงขาม เชิงลบ 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 12 ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางประเภทบุคลากรกับการมีสวนรวม
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  พบวา  ประเภท
บุคลากรมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน โดยมีคา Sig นอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน Ho ยอมรับ
สมมติฐาน H1  หมายความวา  ประเภทบุคลากรมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
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 เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ  พบวา  ประเภทบุคลากรมีความสัมพันธกับการมีสวน
รวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในดานการมี
สวนรวมการวางแผน  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  การมีสวนรวมการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน  และการมีสวนรวมการปรับปรุงและพัฒนา ในทิศทางตรงขาม  โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r)  ในเชิงลบ  คือ  -.375, -.351, -.376  และ -.379 ตามลําดับ 
 
   สังกัดมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 Ho: สังกัดไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 H1: สังกัดมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
ตารางท่ี 13  แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสังกัดกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
 

 r Sig    
การวางแผน -.386 .000* สัมพันธ ตรงขาม เชิงลบ 
การดําเนินงาน -.401 .000* สัมพันธ ตรงขาม เชิงลบ 
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน -.372 .000* สัมพันธ ตรงขาม เชิงลบ 
การปรับปรุงและพัฒนา -.442 .000* สัมพันธ ตรงขาม เชิงลบ 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 13  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางสังกัดกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  พบวา  สังกัดมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน  โดยมีคา Sig นอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน Ho ยอมรับ
สมมติฐาน H1  หมายความวา  สังกัดมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ  พบวา  สังกัดมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในดานการมีสวนรวม
การวางแผน  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  การมีสวนรวมการตรวจสอบผลการดําเนินงาน  และ
การมีสวนรวมการปรับปรุงและพัฒนา ในทิศทางตรงขาม  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  ในเชิง
ลบ  คือ  -.386, -.401, -.372  และ -.442 ตามลําดับ 
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   ระยะเวลาปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
 Ho: ระยะเวลาปฏิบัติงานไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 H1: ระยะเวลาปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
ตารางท่ี 14 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยระยะเวลาปฏิบัติงานกับการมีสวนรวมในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 r Sig    
การวางแผน .229 .010* สัมพันธ เดียวกัน ต่ํา 
การดําเนินงาน .133 .135 ไมสัมพันธ - - 
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน .145 .103 ไมสัมพันธ - - 
การปรับปรุงและพัฒนา .108 .226 ไมสัมพันธ - - 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 14 ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางระยะเวลาปฏิบัติงานกับการมีสวน
รวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  พบวา  
ระยะเวลาปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ในดานการมีสวนรวมการวางแผน  โดยมีคา Sig นอยกวา 0.05 
จึงปฏิเสธสมมติฐาน Ho ยอมรับสมมติฐาน H1  และระยะเวลาปฏิบัติงานไมมีความสัมพันธกับการมี
สวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ในดาน
การมีสวนรวมการดําเนินงาน   การมีสวนรวมการตรวจสอบผลการดําเนินงาน  และการมีสวนรวม
การปรับปรุงและพัฒนา โดยมีคา Sig มากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน Ho ปฏิเสธสมมติฐาน H1  
หมายความวา  ระยะเวลาปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ในดานการมีสวนรวมการวางแผน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และระยะเวลาปฏิบัติงานไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในดานการมีสวนรวม
การดําเนินงาน  การมีสวนรวมการตรวจสอบผลการดําเนินงาน  และการมีสวนรวมการปรับปรุงและ
พัฒนา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ  พบวา  ระยะเวลาปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับการมี
สวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในดาน
การมีสวนรวมการวางแผน  ในทิศทางเดียวกัน  ซ่ึงมีความสัมพันธในเชิงบวก  โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r)  ระดับต่ํา  คือ  .010 
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2  ปจจัยองคกรมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 .1  การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 Ho: การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 H1: การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ตารางท่ี 15  แสดงความสัมพันธระหวางการกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธกับการมีสวนรวมในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 r Sig    
การวางแผน .470 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การดําเนินงาน .599 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน .504 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การปรับปรุงและพัฒนา .519 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 15 ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ
กับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
พบวา  การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน โดยมีคา Sig นอยกวา 0.05 
จึงปฏิเสธสมมติฐาน Ho ยอมรับสมมติฐาน H1  หมายความวา  การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เ ม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ   พบวา  การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ มี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ ในดานการมีสวนรวมการวางแผน  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  การมีสวน
รวมการตรวจสอบผลการดําเนินงาน  และการมีสวนรวมการปรับปรุงและพัฒนา ในทิศทางเดียวกัน 
ซ่ึงมีความสัมพันธในเชิงบวก  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระดับปานกลาง  คือ  .470, .599, 
.504  และ .519 ตามลําดับ 
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 .2  นโยบายและการบริหารงานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 Ho: นโยบายและการบริหารงานไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 H1: นโยบายและการบริหารงานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ตารางท่ี 16  แสดงความสัมพันธระหวางนโยบายและการบริหารงานกับการมีสวนรวมในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 r Sig    
การวางแผน .556 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การดําเนินงาน .665 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน .565 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การปรับปรุงและพัฒนา .560 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 16  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางนโยบายและการบริหารงานกับ
การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
พบวา  นโยบายและการบริหารงานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน โดยมีคา Sig นอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน Ho ยอมรับสมมติฐาน H1  หมายความวา  นโยบายและการบริหารงานมีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ  พบวา  นโยบายและการบริหารงานมีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ใน
ดานการมีสวนรวมการวางแผน  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  การมีสวนรวมการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน  และการมีสวนรวมการปรับปรุงและพัฒนา ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงมีความสัมพันธในเชิง
บวก โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  ระดับปานกลาง  คือ  .556, .665, .565  และ .560 
ตามลําดับ 
 .3  การสื่อสารภายในองคกรมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 Ho: การสื่อสารภายในองคกรไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 H1: การสื่อสารภายในองคกรมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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ตารางท่ี 17 แสดงความสัมพันธระหวางการสื่อสารภายในองคกรกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 r Sig    
การวางแผน .482 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การดําเนินงาน .604 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน .566 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การปรับปรุงและพัฒนา .522 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 17 ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการสื่อสารภายในองคกรกับการมี
สวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  พบวา  
การสื่อสารภายในองคกรมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน โดยมีคา Sig นอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
Ho ยอมรับสมมติฐาน H1  หมายความวา  การสื่อสารภายในองคกรมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ  พบวา  การสื่อสารภายในองคกรมีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ใน
ดานการมีสวนรวมการวางแผน  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  การมีสวนรวมการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน  และการมีสวนรวมการปรับปรุงและพัฒนา ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงมีความสัมพันธในเชิง
บวก โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  ระดับปานกลาง  คือ  .482, .604, .566  และ .522 
ตามลําดับ 
 

  ปจจัยสนับสนุนมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 .1  ความสําเร็จของงานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 Ho: ความสําเร็จของงานไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 H1: ความสําเร็จของงานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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ตารางท่ี 18 แสดงความสัมพันธระหวางความสําเร็จของงานกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 r Sig    

การวางแผน .093 .301 ไมสัมพันธ - - 
การดําเนินงาน .082 .358 ไมสัมพันธ - - 
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน .030 .737 ไมสัมพันธ - - 
การปรับปรุงและพัฒนา .189 .033* สัมพันธ เดียวกัน ต่ํา 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 18 ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความสําเร็จของงานกับการมีสวน
รวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  พบวา  
ความสําเร็จของงานไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ในดานการมีสวนรวมการวางแผน  การมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน  และการมีสวนรวมการตรวจสอบผลการดําเนินงาน  โดยมีคา Sig มากกวา 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐาน Ho ปฏิเสธสมมติฐาน H1  และความสําเร็จของงานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ในดานการมี
สวนรวมการปรับปรุงและพัฒนา  โดยมีคา Sig นอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน Ho ยอมรับ
สมมติฐาน H1 หมายความวา  ความสําเร็จของงานไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในดานการมีสวนรวม
การวางแผน  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  และการมีสวนรวมการตรวจสอบผลการดําเนินงาน  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และความสําเร็จของงานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในดานการมีสวน
รวมการปรับปรุงและพัฒนา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ  พบวา  ความสําเร็จของงานมีความสัมพันธกับการมี
สวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ในดาน
การมีสวนรวมการปรับปรุงและพัฒนา  ในทิศทางเดียวกัน  ซ่ึงมีความสัมพันธในเชิงบวก  โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  ระดับต่ํา  คือ .189  
 
 .2  การไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 Ho: การไดรับการยอมรับนับถือไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 H1: การไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตารางท่ี 19 แสดงความสัมพันธระหวางการไดรับการยอมรับนับถือกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 r Sig    

การวางแผน .333 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การดําเนินงาน .293 .001* สัมพันธ เดียวกัน ต่ํา 
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน .195 .028* สัมพันธ เดียวกัน ต่ํา 
การปรับปรุงและพัฒนา .380 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 19  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการไดรับการยอมรับนับถือกับ
การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
พบวา  การไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน โดยมีคา Sig นอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน Ho ยอมรับสมมติฐาน H1  หมายความวา  การไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ  พบวา  การไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
ในดานการมีสวนรวมการวางแผน  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  การมีสวนรวมการตรวจสอบผล
การดําเนินงาน  และการมีสวนรวมการปรับปรุงและพัฒนา ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงมีความสัมพันธใน
เชิงบวก โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  ระดับปานกลาง และระดับตํ่า  คือ .333, .293, .195 
และ .380 ตามลําดับ  
 
 .3  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 Ho: ลักษณะงานที่ปฏิบัติไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 H1: ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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ตารางท่ี 20 แสดงความสัมพันธระหวางลักษณะงานท่ีปฏิบัติกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 r Sig    

การวางแผน .406 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การดําเนินงาน .435 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน .258 .003* สัมพันธ เดียวกัน ต่ํา 
การปรับปรุงและพัฒนา .415 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 20  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะงานท่ีปฏิบัติกับการมีสวน
รวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  พบวา  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน โดยมีคา Sig นอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน Ho 
ยอมรับสมมติฐาน H1  หมายความวา  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ  พบวา  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมีความสัมพันธกับการมี
สวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ในดาน
การมีสวนรวมการวางแผน  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  การมีสวนรวมการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน  และการมีสวนรวมการปรับปรุงและพัฒนา ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงมีความสัมพันธในเชิง
บวก โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  ระดับปานกลาง และระดับตํ่า  คือ .406, .435, .258 และ 
.415 ตามลําดับ  
 
 .   ความรับผิดชอบมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 Ho: ความรับผิดชอบไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 H1: ความรับผิดชอบมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ตารางท่ี 21 แสดงความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
 r Sig    

การวางแผน .348 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การดําเนินงาน .406 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน .285 .001* สัมพันธ เดียวกัน ต่ํา 
การปรับปรุงและพัฒนา .483 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 21  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบกับการมีสวนรวม
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  พบวา  ความ
รับผิดชอบมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากร
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน  โดยมีคา Sig นอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน Ho ยอมรับ
สมมติฐาน H1  หมายความวา  ความรับผิดชอบมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ  พบวา  ความรับผิดชอบมีความสัมพันธกับการมีสวน
รวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ในดานการ
มีสวนรวมการวางแผน  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  การมีสวนรวมการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน  และการมีสวนรวมการปรับปรุงและพัฒนา ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงมีความสัมพันธในเชิง
บวก โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  ระดับปานกลาง และระดับตํ่า  คือ .348, .406, .285 และ 
.483 ตามลําดับ  
 
 .5  ความกาวหนาในตําแหนงมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 Ho: ความกาวหนาในตําแหนงไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 H1: ความกาวหนาในตําแหนงมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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ตารางท่ี 22 แสดงความสัมพันธระหวางความกาวหนาในตําแหนงกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 r Sig    

การวางแผน .327 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การดําเนินงาน .359 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน .224 .011* สัมพันธ เดียวกัน ต่ํา 
การปรับปรุงและพัฒนา .362 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 22 ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความกาวหนาในตําแหนงกับการมี
สวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  พบวา  
ความกาวหนาในตําแหนงมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน  โดยมีคา Sig นอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
Ho ยอมรับสมมติฐาน H1  หมายความวา  ความกาวหนาในตําแหนงมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ  พบวา  ความกาวหนาในตําแหนงมีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
ในดานการมีสวนรวมการวางแผน  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  การมีสวนรวมการตรวจสอบผล
การดําเนินงาน  และการมีสวนรวมการปรับปรุงและพัฒนา ในทิศทางเดียวกัน  ซ่ึงมีความสัมพันธใน
เชิงบวก  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  ระดับปานกลาง  และระดับตํ่า  คือ .327, .359, .224 
และ .362 ตามลําดับ  
 
 .6  การปกครองและบังคับบัญชามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 Ho: การปกครองและบังคับบัญชาไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 H1: การปกครองและบังคับบัญชามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตารางท่ี 23 แสดงความสัมพันธระหวางการปกครองและบังคับบัญชากับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 r Sig    

การวางแผน .401 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การดําเนินงาน .483 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน .362 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การปรับปรุงและพัฒนา .350 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 23 ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการปกครองและบังคับบัญชากับ
การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
พบวา  การปกครองและบังคับบัญชามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน โดยมีคา Sig นอยกวา 0.05 
จึงปฏิเสธสมมติฐาน Ho ยอมรับสมมติฐาน H1  หมายความวา  การปกครองและบังคับบัญชามี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ  พบวา  การปกครองและบังคับบัญชามีความสัมพันธ
กับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
ในดานการมีสวนรวมการวางแผน  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  การมีสวนรวมการตรวจสอบผล
การดําเนินงาน  และการมีสวนรวมการปรับปรุงและพัฒนา ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงมีความสัมพันธใน
เชิงบวก โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  ระดับปานกลาง  คือ .401, .483, .362 และ .350 
ตามลําดับ  
 
 .7  สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 Ho: สภาพแวดลอมในการทํางานไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 H1: สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตารางท่ี 24 แสดงความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 r Sig    

การวางแผน .376 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การดําเนินงาน .439 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน .379 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การปรับปรุงและพัฒนา .361 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 24  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานกับ
การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
พบวา  สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน โดยมีคา Sig นอยกวา 0.05 
จึงปฏิเสธสมมติฐาน Ho ยอมรับสมมติฐาน H1  หมายความวา  สภาพแวดลอมในการทํางานมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ  พบวา  สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ใน
ดานการมีสวนรวมการวางแผน  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  การมีสวนรวมการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน  และการมีสวนรวมการปรับปรุงและพัฒนา ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงมีความสัมพันธในเชิง
บวก โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  ระดับปานกลาง  คือ .376, .439, .379 และ .361 
ตามลําดับ  
 
 .8  สัมพันธภาพในการทํางานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 Ho: สัมพันธภาพในการทํางานไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 H1: สัมพันธภาพในการทํางานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
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ตารางท่ี 25 แสดงความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในการทํางานกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 r Sig    

การวางแผน .181 .042* สัมพันธ เดียวกัน ต่ํา 
การดําเนินงาน .260 .003* สัมพันธ เดียวกัน ต่ํา 
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน .187 .035* สัมพันธ เดียวกัน ต่ํา 
การปรับปรุงและพัฒนา .150 .092 ไมสัมพันธ - - 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 25  ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพในการทํางานกับการ
มีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
พบวา  สัมพันธภาพในการทํางานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ในดานการมีสวนรวมการวางแผน  การมีสวน
รวมในการดําเนินงาน  และการมีสวนรวมการตรวจสอบผลการดําเนินงาน    โดยมีคา Sig นอยกวา 
0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน Ho ยอมรับสมมติฐาน H1  และสัมพันธภาพในการทํางานไมมีความสัมพันธ
กับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
ในดานการมีสวนรวมการปรับปรุงและพัฒนา โดยมีคา Sig มากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน Ho 
ปฏิเสธสมมติฐาน H1  หมายความวา  สัมพันธภาพในการทํางานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมใน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ในดานการมีสวน
รวมการวางแผน  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  และการมีสวนรวมการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และสัมพันธภาพในการทํางานไมมีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
ในดานการมีสวนรวมการปรับปรุงและพัฒนา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ  พบวา  สัมพันธภาพในการทํางานมีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
ในดานการมีสวนรวมการวางแผน  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  และการมีสวนรวมการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงาน  ในทิศทางเดียวกัน  ซ่ึงมีความสัมพันธในเชิงบวก โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
(r)  ระดับต่ํา  คือ .181, .260  และ .187 ตามลําดับ  
 
 .9  เงินเดือนและความม่ันคงมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

Ho: เงินเดือนและความม่ันคงในการทํางานไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

H1: เงินเดือนและความม่ันคงในการทํางานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตารางท่ี 26 แสดงความสัมพันธระหวางเงินเดือนและความม่ันคงกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 r Sig    
การวางแผน .445 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การดําเนินงาน .483 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การตรวจสอบผลการดําเนินงาน .362 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
การปรับปรุงและพัฒนา .416 .000* สัมพันธ เดียวกัน ปานกลาง 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 26 ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางเงินเดือนและความม่ันคงกับการมี
สวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  พบวา  
เงินเดือนและความม่ันคงมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน โดยมีคา Sig นอยกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
Ho ยอมรับสมมติฐาน H1  หมายความวา  เงินเดือนและความม่ันคงมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 เม่ือพิจารณาระดับความสัมพันธ  พบวา  เงินเดือนและความม่ันคงมีความสัมพันธกับ
การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ใน
ดานการมีสวนรวมการวางแผน  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  การมีสวนรวมการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน  และการมีสวนรวมการปรับปรุงและพัฒนา ในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงมีความสัมพันธในเชิง
บวก โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  ระดับปานกลาง  คือ .445, .483, .362  และ .416 
ตามลําดับ  
 

 
 จากการวิเคราะหขอเสนอแนะในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ  เก่ียวกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามไดให
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.  การปฏิบัติงานในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณขาดความชัดเจน  เนื่องจากการไดรับรูขอมูลขาวสารของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
คือ เจาหนาท่ีหรือครูท่ีอยูใตบังคับบัญชาไดรับขอมูลขาวสารไมท่ัวถึง  โดยเฉพาะในเร่ืองท่ีเจาหนาท่ี
หรือครูตองปฏิบัติ ทําใหเจาหนาท่ีหรือครูสงงานลาชาไมทันกําหนด  เพราะไดรับขอมูลในเวลาท่ีใกล
กําหนดสงงาน 
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 2.  บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไมเขาใจในการประกันคุณภาพการศึกษาวา 
มีขอบเขต  ความหมายอยางไร  ทําใหบุคลากรไมสามารถปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.  การปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนควร
ขยายความรวมมือและสรางความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  หรือสรางเครือขายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในองคกรใหมากข้ึน 

   ส
ำนกัหอ
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5 

 
   

 
 การวิจัย  เรื่อง “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน” เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บขอมูลในปการศึกษา 
2554   โดยแจกแบบสอบถามใหผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ประจําป
การศึกษา 2554  โดยการสุมตัวอยางใชความนาจะเปน จากสูตรคณิตศาสตรของ ทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane)  โดยกําหนดความเชื่อม่ัน 95% จํานวน 127 คน  หลังจากนั้นจึงนําขอมูลมา
วิเคราะหสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC for Windows  
มีวัตถุประสงคของการศึกษา ดังตอไปน้ี 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 2.  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 

 
 จากผลการศึกษา พบวา  บุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณท่ีตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญ เปนเพศหญิง  มีอายุระหวาง 31 - 40 ป   มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี  เปนเจาหนาท่ี
กลุมครู  สังกัดฝายในสายงานบริหาร และปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณตั้งแต 10 ปข้ึนไป   
 

 
 จากผลการศึกษา พบวา  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ คือ ปจจัยองคกร และปจจัย
สนับสนุน มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมาก  
โดยปจจัยองคกรในดานการกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ  และดานนโยบายและการบริหารงาน   
มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับมาก  ในดาน
การสื่อสารภายในองคกร มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในระดับปานกลาง 
 ปจจัยสนับสนุน  ในดานความสําเร็จของงาน  การไดรับการยอมรับนับถือ  ลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติ  ความรับผิดชอบ  ความกาวหนาในตําแหนง  การปกครองและบังคับบัญชา  สภาพแวดลอม
ในการทํางาน  สัมพันธภาพในการทํางาน   ดานเงินเดือนและความม่ันคง  มีความสัมพันธตอการมี
สวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับมาก 

   ส
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 จากผลการศึกษา พบวา  ระดับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงระดับการมี
สวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวางแผน  การดําเนินงาน  การตรวจสอบ
ผลการดําเนินงาน  และดานการปรับปรุงและพัฒนา  อยูในระดับปานกลาง 
 การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการวางแผน ในประเด็น
การเขารวมประชุมระดมความคิดเห็นในการสรางมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา    การเขา
รวมประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดตามองคประกอบของการประกันคุณภาพ
การศึกษา  และประเด็นการเขารวมประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือคนหาปญหาในการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ระดับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ  อยูในระดับปานกลาง 
 การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินงาน  ประเด็น
การปฏิบัติงานโดยอาศัยแนวทางตามแผนการประกันคุณภาพของหนวยงาน และใหความรวมมือ
จัดสงขอมูลรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  
ระดับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของเจาหนาท่ีโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ  อยูในระดับมาก  ประเด็นการจัดเก็บรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงานเพ่ือจัดทําสารสนเทศ
เบื้องตน  การรวมดําเนินการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของหนวยงาน  และการจัดทําคูมือ
ปฏิบัติงานเพ่ือเปนเอกสารสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  ระดับ
การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  
อยูในระดับปานกลาง 
 การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน  ประเด็นตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองตามแนวทางประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงาน  การเขารวมประชุมเพ่ือวางแนวทาง/วิธีการประเมินคุณภาพของหนวยงาน  การรวม
ตรวจสอบความสอดคลองและความถูกตองของเอกสารประเมินตนเองกับเอกสารหลักฐานอางอิงใน
หนวยงาน  และรวมประชุมหารือเพ่ือเตรียมการและลงมติสรุปการประเมินตนเองของหนวยงาน  
ระดับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ  อยูในระดับปานกลาง  ประเด็นการเปนผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
หนวยงาน  ระดับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ  อยูในระดับนอย 
 การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการปรับปรุงและพัฒนา  
ประเด็นการนําผลจากการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานของตนเอง และ
ประเด็นการนําผลการประเมินมาปรับปรุงเปาหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติงานสําหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระยะตอไป  ระดับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  อยูในระดับมาก  ประเด็นการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดของงาน
ในความรับผิดชอบของตนเองทันทีเม่ือทราบผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา และ
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ประเด็นการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  อยูในระดับปานกลาง 
 

 
 จากผลการทดสอบสมมติฐาน  พบวา   
  1.  ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
  1.1 เพศไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน 
  1.2 อายุไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน 
  1.3 การศึกษามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน 
  1.4 ประเภทบุคลากรมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน 
  1.5 สังกัดมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน 
  1.6 ระยะเวลาปฏิบัติงานมีความมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ในดานการมีสวนรวม
การวางแผน  และระยะเวลาปฏิบัติงานไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ในดานการมีสวนรวมการดําเนินงาน  
การมีสวนรวมการตรวจสอบผลการดําเนินงาน  และการมีสวนรวมการปรับปรุงและพัฒนา 
  2.  ปจจัยองคกรมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของเจาหนาท่ีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
  2.1 การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน 
  2.2 นโยบายและการบริหารงานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน 
  2.3 การสื่อสารภายในองคกรมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน 
  3.  ปจจัยสนับสนุนมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของเจาหนาท่ีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
  3.1 ความสําเร็จของงานไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ในดานการมีสวนรวมการ
วางแผน  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  และการมีสวนรวมการตรวจสอบผลการดําเนินงาน  
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ความสําเร็จของงานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ในดานการมีสวนรวมการปรับปรุงและพัฒนา 
  3.2 การไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน 
  3.3 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน 
  3.4 ความรับผิดชอบมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน 
  3.5 ความกาวหนาในตําแหนงมีความสัมพันธ กับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน 
  3.6 การปกครองและบังคับบัญชามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน 
  3.7 สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน 
  3.8 สัมพันธภาพในการทํางานมีความสัมพันธ กับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ในดานการมีสวนรวม
การวางแผน  การมีสวนรวมในการดําเนินงาน  และการมีสวนรวมการตรวจสอบผลการดําเนินงาน  
สัมพันธภาพในการทํางานไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ในดานการมีสวนรวมการปรับปรุงและพัฒนา 
  3.9 เงินเดือนและความม่ันคงมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ท้ัง 4 ดาน 
 

 
 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ผูวิจัยไดนําประเด็นท่ีพบมาอภิปราย  ไดดังนี้ 
 จากการศึกษา  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุระหวาง  
31- 40 ป  มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี  ระดับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา อยูในระดับปานกลาง  ท้ังในดานการวางแผน  การดําเนินงาน  การตรวจสอบผล
การดําเนินงาน  และดานการปรับปรุงและพัฒนา  ท้ังนี้เนื่องจาก การปฏิบัติงานในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณขาดความชัดเจน  เนื่องจากบุคลากรท่ีอยู
ใตบังคับบัญชาไดรับรูขอมูลขาวสารไมท่ัวถึง  โดยเฉพาะในเรื่องท่ีบุคลากรตองปฏิบัติหรือสงงาน ทํา
ใหงานลาชาไมทันกําหนด  เพราะไดรับขอมูลในเวลาที่ใกลกําหนดสงงาน    บุคลากรของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณบางสวนยังไมเขาใจในการประกันคุณภาพการศึกษาวามีขอบเขต  ความหมาย
อยางไร  ทําใหบุคลากรไมสามารถปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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 ผลการวิจัยดังกลาวยังสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤติยาภรณ ตันปา (2552) ไดศึกษา
เรื่อง การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา  ผูใหขอมูลมีอายุเฉลี่ย 30 ป และสวนใหญเพศหญิงมากกวา
เพศชาย มีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโทมากท่ีสุด  สําหรับการศึกษาการมีสวนรวมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร ตามกระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
ท้ัง 4 ดาน อันไดแก การวางแผน  การปฏิบัติ  การตรวจสอบ  และการปรับปรุงแกไข ผลการวิจัย 
พบวา บุคลากรระบุวามีสวนรวมในระดับปานกลาง  สอดคลองกับงานวิจัยของ สาวิตรี  ไชยสมบัติ 
(2552) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาลัยราชภัฏยะลา  ซ่ึงผลการวิจัย พบวา  ระดับการมีสวนรวม ของบุคลากรในการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  แตกตางกับงานวิจัยของ
อรัญญา  บําเพ็ญแพทย (2547)  ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา  ผลการวิจัย พบวา  ระดับการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของบุคลากรโดยรวมมีสวนรวมอยูในระดับมาก  แตกตางกับงานวิจัยของ 
พิมลพรรณ  คุณสิทธิ์ (2549)  ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยจูงใจ กับการมีสวนรวมในการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนาน 
ผลการวิจัยพบวา  ระดับการมีสวนรวมของพยาบาลวิชาชีพในการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลอยูในระดับมาก  และแตกตางกับงานวิจัยของ นงเยาว  วิมานทอง (2546)  ไดศึกษาเรื่อง 
การมีสวนรวมของบุคลากรในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ  ผลการวิจัยพบวา  การมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  ผูมี
หนาท่ีเก่ียวของเปนเพียงผูสนองนโยบายเพ่ือไปปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ตามท่ีผูบริหารระดับสูงเปน 
ผูกําหนด  โดยผูบริหารยังคงใชอํานาจในการตัดสินใจและสั่งการใหบุคลากรปฏิบัติ 
 ปจจัยสวนบุคคล  ดานเพศและอายุไมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาท้ัง 4 ดาน เนื่องจากกระบวนการวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบผล
การดําเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนา บุคลากรของโรงเรียนทุกคนตองเขารวมการประชุมระดม
ความคิดและดําเนินการในกระบวนการตาง ๆ ตามท่ีโรงเรียนกําหนดและมอบหมาย 
 ดานการศึกษามีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ัง 4 ดาน โดยบุคลากรท่ีมีการศึกษาในระดับสูง (สูงกวาปริญญาตรี) จะมีสวนรวมในการ
วางแผน การตรวจสอบผลการดําเนินงานและการปรับปรุงและพัฒนามากกวาบุคลากรท่ีมีการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีและต่ํากวาปริญญาตรี เนื่องจากบุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีจะ
มีวิสัยทัศนและมุมมองท่ีกวางไกลกวา  สวนดานการดําเนินงาน บุคลากรท่ีมีการศึกษาระดับตํ่ากวา
ปริญญาตรีและระดับปริญญาตรีจะมีสวนรวมมากกวาท่ีมีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี เนื่องจาก
บุคลากรท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีและปริญญาตรีจะดําเนินการในระดับปฏิบัติการตามท่ีไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาและผูบริหาร 
  ดานประเภทบุคลกรและสังกัด มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ท้ัง 4 ดาน ในทิศทางตรงขาม เนื่องจากประเภทบุคลากรท่ีตางกันและ
สังกัดท่ีตางกันทําใหภารกิจท่ีไดรับมอบหมายมีความเฉพาะในงานท่ีรับผิดชอบแตกตางกัน 
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 ดานระยะเวลาการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดานการวางแผน โดยบุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกวา 10  ปข้ึนไป 
จะมีสวนรวมในการวางแผนมากกวาบุคลากรท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ํากวา 10 ป แตไมมี
ความสัมพันธกับการมีสวนในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดานการดําเนินงาน การ
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนา เนื่องจากการดําเนินงานดานดังกลาวบุคลากร
ทุกคนจะมีสวนรวมตามท่ีโรงเรียนไดมอบหมาย 
 ปจจัยองคกร  เปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับมาก  แสดงวา  ผูบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีการกําหนดวิสัยทัศน
และกลยุทธท่ีชัดเจน  มีหนวยงานหรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง
เหมาะสม  และมีการกําหนดบทบาท  หนาท่ี  และอํานาจของบุคลากรในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน  มีการกําหนดนโยบายและการบริหารดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีชัดเจน  มีการสื่อสารภายในองคกรอยางเปนระบบ  มีการอบรมใหความรูแกบุคลากร
เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ทําใหบุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดรับรู  และมี
ความเขาใจในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ปจจัยสนับสนุน  เปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับมาก  แสดงวา  บุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมาก  โดยมีปจจัยสนับสนุนเปนปจจัยท่ีกระตุนให
บุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ไดแก  ความสําเร็จของงานไดรับผลสําเร็จเปน
อยางดี  การไดรับการยอมรับนับถือจากผูบังคับบัญชา  หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  และการไดรับ
ความเชื่อถือในดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  เปนงานท่ีบุคลากรมี
หนาท่ีและความรับผิดชอบตรงกับความสามารถของตนเอง  เปนงานท่ีเปดโอกาสใหใชความคิดริเริ่ม
สรางสรรค  เปนงานท่ีมีอิสระในการตัดสินใจไดแสดงความรูความสามารถอยางเต็มท่ี  บุคลากรเอาใจ
ใสกับงานในความรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ  รูสึกผูกพันกับงานในหนาท่ีท่ีปฏิบัติ  บุคลากรมี
ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีการงานโดยข้ึนอยูกับความสามารถในการทํางานของตนเอง  และ
องคกรสงเสริม  สนับสนุนใหศึกษาตอเพ่ิมพูนความรู  ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญตอความคิดเห็น
ของผูใตบังคับบัญชากอนดําเนินการตางๆ  สถานท่ีในการดําเนินงานมีความเหมาะสม  องคกรมีการ
สรางขวัญและกําลังใจในการดําเนินงาน  บุคลากรมีความสัมพันธอันดีกับเพ่ือนรวมงาน  ผลตอบแทน
และสวัสดิการท่ีบุคลากรไดรับทําใหบุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  งานท่ีทําอยูบุคลากรมีความรูสึกวา
มีความม่ันคงมาก  และองคกรก็มีความม่ันคงมากดวยเชนกัน  ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีสองปจจัยของ 
Herberg’s (Two Factors Theory)  (โฆษิต  อินทวงศ 2543: 4)  เปนปจจัยสนับสนุนการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงาน เปนปจจัยท่ีจะคํ้าจุนใหแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา  คือ  
ปจจัยจูงใจหรือปจจัยตัวกระตุน (Motivation Factor)  เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับงานโดยตรงเพ่ือจูงใจ
ใหคนชอบและรักงานปฏิบัติ เปนการกระตุนใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองคการ  ให
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ปจจัยจูงใจจึงเปนตัวกระตุนท่ีจะนํามาใชในการชักจูงใหคน
เขามีสวนรวมในการปฏิบัติงานใหดีข้ึน  ไดแก  ความสําเร็จของงาน คือ การท่ีบุคคลสามารถทํางานได
เสร็จสิ้นและประสบความสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการแกไขปญหาตาง ๆ การรูจักปองกัน
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ปญหาท่ีจะเกิดข้ึน เมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จของงาน 
นั้น ๆ  การไดรับการยอมรับนับถือ คือ การไดรับการยอมรับนับถือไมวาจากผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน 
ผูใตบังคับบัญชา และบุคคลอ่ืนๆ การยอมรับนี้อาจจะอยูในรูปของการยกยองชมเชยแสดงความยินดี 
การใหกําลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดที่บอกถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือไดทํางานอยางหนึ่ง
อยางใดบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย  ลักษณะของงานท่ี
ปฏิบัติ คือ งานที่นาสนใจ งานท่ีตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรคทาทายใหตองลงมือปฏิบัติ หรือ
เปนงานท่ีมีลักษณะสามารถกระทําไดตั้งแตตนจนจบโดยลําพังแตผูเดียว  ความรับผิดชอบ คือ ความ
พึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานใหมๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบได
เต็มท่ี ตลอดจนมีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน  ความกาวหนาในตําแหนง คือ ไดรับการเลื่อน
ตําแหนงสูงข้ึนของบุคคลในองคการ การมีโอกาสไดศึกษาเพ่ือหาความรูเพ่ิมเติมหรือไดรับการ
ฝกอบรม  และปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยอนามัย (Maintenance Factor)  เปนปจจัยปองกันไมใหคน
เกิดความไมพอใจในงานท่ีปฏิบัติอยู  ไดแก  นโยบายและการบริหารงาน นับวาเปนความสําคัญยิ่ง
สําหรับองคกร เพราะนโยบายและการบริหารหมายถึงความสามารถในการจัดลําดับเหตุการณตาง ๆ 
ของการทํางานท่ีสะทอนใหเห็นถึงนโยบายของหนวยงาน การบริหารงาน การจัดระบบงานของ
ผูบังคับบัญชา การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย  การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง 
การท่ีผูบังคับบัญชาสามารถวิเคราะหความสามารถของผูทํางานได กระจายงาน การมอบอํานาจ 
ความยุติธรรม  สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง สภาพท่ีเหมาะสมในการทํางาน  ไดแก 
สภาพแวดลอมภายนอกองคการ เชน เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การศึกษา กลุมผลประโยชน พันธมิตร
ขององคการ สวนสภาพแวดลอมภายในองคการ ไดแก บรรยากาศ สถานท่ีทํางาน เครื่องมือเครื่องใช 
วัสดุอุปกรณ ความสะดวกสบายในการทํางาน สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตาง ๆ 
ตลอดจนครอบคลุมถึงความสมดุลของปริมาณงานกับบุคลากร  สัมพันธภาพในการทํางาน หมายถึง 
ความสัมพันธ การมีปฏิสัมพันธของบุคคลกับคนอ่ืน ๆ ไดแก ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตาง ๆ การรวมมือปฏิบัติงาน การชวยเหลือ การสนับสนุน การ
ปรึกษาหารือ  เงินเดือนและความม่ันคง หมายถึง ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการปฏิบัติงาน ตลอดท้ัง
ความม่ันคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 

 
 จากผลการวิจัย  เรื่อง “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน”     
 1.  จากการวิจัย พบวา  ปจจัยองคกรปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับมาก  ซ่ึงประกอบไปดวย  การกําหนดวิสัยทัศนและกล
ยุทธ  นโยบายและการบริหารงาน   ดังนั้นโรงเรียนควรมีการทบทวน วิเคราะห ปรับปรุงการกําหนด
นโยบายเปาหมาย  นโยบายและการบริหารงาน ดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนสวนหนึ่งกับ
กระบวนการบริหารอยางมีคุณภาพ ท้ังในระยะสั้นและในอนาคต   โดยมีกระบวนการบริหารจัดการท่ี
ชัดเจนและเปนระบบ ท้ังในระยะสั้นและในอนาคต  มีหนวยงานหรือบุคลากรท่ีรับผิดชอบและการ
กําหนดบทบาทหนาท่ีท่ีเหมาะสม  เปดโอกาสใหบุคลากรไดเสนอขอคิดเห็นในการกําหนดนโยบาย 
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ตัวชี้วัด การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผน การดําเนินการ  การติดตาม
ประเมินผล และชวยกันปรับปรุงพัฒนา โดยทํางานเปนทีม  เพ่ือใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพของโรงเรียนทุกข้ันตอน    สวนดานการสื่อสารภายในองคกรเปนปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับปานกลาง แตก็มี
ความสําคัญในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากร  ซ่ึงบุคลากรของโรงเรียนบางสวนยังไม
เขาใจในการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนควรมีระบบการติดตอสื่อสารที่ดี คือ มีขอมูลขาวสาร
ท่ีชัดเจน ทันเหตุการณ เชน มีการจัดอบรมเก่ียวกับดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงผูบริหาร
ตองปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรในโรงเรียนทุกฝายมองเห็นคุณคา และมีความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับ
การประกันคุณภาพ  มีการจัดทําและปรับปรุงวารสารการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเผยแพร   
มีการประชาสัมพันธผานกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง  จึงจะชวยใหบุคลากรเกิดการรับรูและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ทําใหการทํางานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.  จากการวิจัย พบวา  ปจจัยสนันสนุน มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในระดับมาก  พบวามีสวนสําคัญท่ีจะชวยสรางแรงจูงใจและกอใหเกิดความพึง
พอใจในการทํางานท่ีดีดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนั้นโรงเรียนควรเรงสงเสริมดานขวัญ 
กําลังใจ การใหรางวัล มีการสนับสนุนเสริมสรางความสัมพันธระหวางบุคลากร ปลูกจิตสํานึกเพ่ือ
กระตุนใหบุคลากรมีความปรารถนาท่ีจะเขามามีสวนรวมในในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษามากข้ึน 
 3.  จากการวิจัย พบวา ระดับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และพบวาประเด็นการเปนผูตรวจประเมินคุณภาพภายในของ
หนวยงาน ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับนอย   ดังนั้นโรงเรียนอาจตองทบทวนวาควรมีการแตงตั้ง
บุคลากรของโรงเรียนมาเพ่ือตรวจประเมินการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใหมีการสลับ
ปรับเปลี่ยนกรรมการในแตละป  เพ่ือกระตุนใหเกิดการพัฒนา และจะไดขอมูลยอนกลับสะทอนให
เห็นถึงขอแกไขปรับปรุงและพัฒนาและเพ่ือเตรียมพรอมรับการประเมินจากหนวยงานภายนอก  
 

 
 1.  การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะบุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ การวิจัยในครั้ง
หนาควรมีการศึกษาการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอ่ืนเพ่ือเปรียบเทียบระหวาง
โรงเรียน  เพ่ือจะไดขอมูลท่ีไดมาปรับปรุงการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.  การวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยในครั้งหนาควรมีการศึกษาถึงปจจัยภายนอก ท่ีสงผลตอ
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  เพ่ือนําผลท่ีไดมาวิเคราะหในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตอไป 
 3.  การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ การดําเนินการศึกษาครั้งตอไปควรทําการ
วิจัยเชิงคุณภาพ  เพ่ือวิเคราะหขอมูลในเชิงลึก  
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 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาโทร สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน (MPPM)  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตตลิ่งชัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ องคการมหาชน” ขอมูลท่ีไดรับจะนําไปใชประโยชนเพ่ือ
การศึกษาเทานั้น และไมกระทบตอผูตอบแบบสอบถามแตประการใด จึงขอความกรุณาตอบ
แบบสอบถามใหตรงกับขอเท็จจริงตามความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
 แบบสอบถามมีท้ังหมด 4 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2   ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
 ตอนท่ี 3  การมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตอนท่ี 4  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 
 ขอขอบคุณท่ีทานใหความรวมมือ และสละเวลาในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับ
การศึกษาครั้งนี้ 
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1   

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาหัวขอท่ีตรงกับสถานภาพของทานมากท่ีสุด 
 
1.  เพศ   
    ชาย      หญิง 
 
2.  อายุ   
    20 – 30 ป      31 – 40 ป 
    41 – 50 ป      51 – 60 ป 
 
3.  การศึกษา 
    ต่ํากวาปริญญาตรี     ปริญญาตรี       สูงกวาปริญญาตรี 
 
4.  ประเภทบุคลากร 
    กลุมผูบริหาร     เจาหนาท่ีกลุมครู 
    เจาหนาท่ีกลุมปฏิบัติการ    ลูกจางสัญญารายป 
 
5.  สังกัด 
   สาขาวิชาในกลุมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  (สาขาวิชาคณิตศาสตร 
สาขาวิชา    คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาชีววิทยา) 
   สาขาวิชาในกลุมสังคมศาสตรและภาษา (สาขาวิชาสังคมศึกษาและศิลปะ สาขาวิชา
พลานามัย สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาตางประเทศ) 
   ฝายในสายงานวิชาการ (ฝายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝายวิเทศสัมพันธ         
ฝายวิชาการ  โครงการบริการวิชาการ) 
   ฝายในสายงานบริหาร (รองผูอํานวยการ  ผูตรวจสอบภายใน  ฝายอํานวยการ   ฝาย
คลังและพัสดุ  ฝายกิจการหอพัก  ฝายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ) 
 
6.  ระยะเวลาปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
    0 - 5 ป     6 – 10 ป      10 ปข้ึนไป 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



96 

2   
 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองคะแนนท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด ซ่ึงมีคา
คะแนนดังนี้ 

 5  หมายถึง      เห็นดวยมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง     เห็นดวยมาก 
 3  หมายถึง      เห็นดวยปานกลาง 
 2  หมายถึง     เห็นดวยนอย 
 1 หมายถึง     เห็นดวยนอยท่ีสุด 
 

 
 

 
5 4 3 2 1 

      
      

1.1  ฝายบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศนองคกรที่ชัดเจน      
1.2  มีหนวยงาน/บุคลากรที่ รับผิดชอบดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางเหมาะสม      

1.3  มีการกําหนดบทบาท/หนาที่ / อํานาจของบุคลากรในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน      

      
2.1  มีการกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน      
2.2  มีการจัดอบรม/บรรยายทางวิชาการ เพื่อใหความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง      

2.3  หนวยงานมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา      

2.4  หนวยงานมีการวางแผนเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
อยางเปนระบบ      

      
3.1  มีการสื่อสารขอมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปน
ระบบและชัดเจน      

3.2  มีการใหความรู/เขาใจ แกบุคลากรในการดําเนินงานเก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางเหมาะสม      

3.3  มีการจัดทําวารสารประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเผยแพร สื่อสาร 
รวมทั้งเปนการใหความรูแกบุคลากร      
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1.1  งานที่ทานไดปฏิบัติไดรับผลสําเร็จเปนอยางดี      
1.2  ทานสามารถแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในการทํางานไปไดดวยดี      
1.3  สามารถทํางานไดสําเร็จตามเวลาท่ีกําหนด      
2.        
2.1  ผลการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชา      
2.2  ทานไดรับการยอมรับในการปฏิบัติงานจากหนวยงานอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวของ      

2.3  ทานไดรับความเชื่อถือในดานความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน      

3.        
3.1  หนาที่และความรับผิดชอบตรงกับความรูความสามารถของทาน      
3.2  งานที่ทําเปดโอกาสใหใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค      
3.3  งานที่ทํามีอิสระในการตัดสนิใจ ไดแสดงความรูความสามารถอยาง
เต็มที่      

      
4.1  ทานรูสึกผูกพันกับงานในหนาที่ที่ตองปฏิบัติ      
4.2  ทานเอาใจใสกับงานในความรับผิดชอบอยางเต็มความสามารถ      
4.3  ทานมีสวนรวมและรับผิดชอบในการปรับปรุงระบบงาน      

      
5.1  ความกาวหนาในหนาที่การงานข้ึนอยูกับความสามารถในการ
ทํางานของทาน      

5.2  องคกรสงเสริม สนับสนุนใหศึกษาตอเพื่อเพิ่มพูนความรู      
6.        
6.1  ผูบังคับบัญชาสงเสริมและใหโอกาสบคุลากรเขารับการฝกอบรมใน
การประกันคุณภาพการศึกษา      

6.2  การใหความสําคัญตอความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชากอน
ดําเนินการตางๆ      

6.3  ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญกับการดําเนินการดานประกัน
คุณภาพการศึกษา      
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7.        
7.1  สถานที่ในการดําเนินงานมีความเหมาะสม      
7.2  บุคลากรมีการปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพการศึกษารวมกัน
อยางเต็มความสามารถ และไมมีปญหาความขัดแยง      

7.3  มีการสรางขวัญและกําลังใจในการดําเนินงาน      
7.4  องคกรเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม      
8.        
8.1  ทานมีความสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงาน      
8.2  มีการใหคํายกยองชมเชยแกบุคลากรเม่ือปฏิบัติงานดานประกัน
คุณภาพการศึกษาสําเร็จตามเปาหมาย      

9.        
9.1  ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ทานไดรับทําใหทานมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน      

9.2  องคกรมีการจัดสรรทุนสําหรับผูไปอบรมดานประกันคุณภาพ
การศึกษา      

9.3  งานที่ทําอยูมีความม่ันคงมาก      
9.4  องคกรมีความมั่นคงมาก      
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คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองคะแนนท่ีตรงกับการมีสวนรวมของทานมากท่ีสุด ซ่ึงมีคา

คะแนนดังนี้ 
 5  หมายถึง     มีสวนรวมมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง     มีสวนรวมมาก 
 3  หมายถึง     มีสวนรวมปานกลาง 
 2  หมายถึง    มีสวนรวมนอย 
 1 หมายถึง    มีสวนรวมนอยท่ีสุด 
 

  
5 4 3 2 1 

      
1.1  เขารวมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อคนหาปญหาในการประกันคุณภาพ
การศึกษา      

1.2  เขารวมประชุมระดมความคิดเห็นในการสรางมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภารศึกษา      

1.3  เขารวมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดตาม
องคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา      

      
2.1  ปฏิบัติงานโดยอาศัยแนวทางตามแผนการประกันคุณภาพของหนวยงาน      
2.2  จัดเก็บรวบรวมขอมูลผลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดทําสารสนเทศเบื้องตน      
2.3  ใหความรวมมือจัดสงขอมูลรายงานผลการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน      

2.4  รวมดําเนินการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของหนวยงาน      
2.5  จัดทําคูมือปฏิบัติงาน เพื่อเปนเอกสารสนับสนุนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน      

      
3.1  เขารวมประชุมเพื่อวางแนวทาง/วิธีการประเมินคุณภาพของหนวยงาน      
3.2  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเอง ตามแนวทางประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน      

3.3  รวมตรวจสอบความสอดคลองและความถูกตองของเอกสารประเมิน
ตนเองกับเอกสารหลักฐานอางอิงในหนวยงาน      

3.4  รวมประชุมหารือเพื่อเตรียมการและลงมติสรุปการประเมินตนเองของ
หนวยงาน      

3.5  เปนผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน      
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4.1  ปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดของงานในความรับผดิชอบของตนเองทันทีเมื่อ
ทราบผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษา      

4.2  นําผลจากการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานของ
ตนเอง      

4.3  นําผลการประเมินมาปรับปรุงเปาหมายตัวชี้วัดการปฏิบัติงานสําหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระยะตอไป      

4.4  มีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานของหนวยงาน ตาม
องคประกอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา      

 
4   
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