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คําสําคัญ : การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา 
            ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค : การบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ. วาท่ีพันตรี ดร.นพดล เจนอักษร และ รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัยชินะตังกูร. 420 หนา. 
  

การวิจัยน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน คือมีท้ังการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ   
โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อทราบองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต 2) เพื่อทราบความสัมพันธขององคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษา
สําหรับอนาคต 3) เพื่อยืนยันองคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต
ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 2,347 โรงเรียน การกําหนดขนาดตัวอยางไดมาโดยการเปดตาราง
เครซี่ และมอรแกน ไดตัวอยางจํานวน 330 โรงเรียน การเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการเลือกแบบหลายข้ันตอน 
ผูใหขอมูลประกอบดวยผูอํานวยการ สถานศึกษา และผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน รวม 660 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบสอบถามความคิดเห็น เก็บขอมูล
ระหวาง 10 พฤศจิกายน 2556 - 10 มกราคม 2557 สถิติท่ีใชในการวิจัยคือ คาความถ่ี คารอยละ คามัชฌิมเลข
คณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหปจจัยเชิงสํารวจ และสถิติวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ  

ผลการวิจัยพบวา 
1. องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคตประกอบดวย       

5 องคประกอบ คือ 1) การบริหารจัดการ 2) การวางแผน 3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 4) การนําผล       
การประเมินไปใช และ5) ภาวะผูนํา  

2.  องคประกอบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต เปน              
พหุองคประกอบท่ีมีความสัมพันธกัน 

 3. รูปแบบการบริหารจัดการการประกันคุณภาพสถานศึกษาสําหรับอนาคต  มีความเหมาะสม        
มีความเปนไปได มคีวามเปนประโยชนและมีความถูกตองครอบคลุมสอดคลองกับทฤษฎี หลักการและแนวคิด
ตามกรอบการวิจัย 
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 This study was conducted by using mixed method research, from quantitative and 

qualitative method. The purposes of this study were 1) to investigate the components of 

quality assurance management in schools for the future, 2) to investigate the relationship of 

the components of quality assurance management in schools for the future and 3) to 

confirm the components of quality assurance management in schools for the future. The 

population of this study were high schools and elementary schools under the office of the basic 

education totally 2,347 schools. The samples were 330 schools which determined by  Krejcie 

and Morgan table. The samples were selected by multi-stage sampling.  The respondents in each 

school were school director and a responsive person in school assurance totally 660 

respondents. The research instruments were questionnaire and opinionaire. The data collected 

between November 10, 2013 - January 10, 2014. The statistics used to analyzed the data were 

frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis and path 

analysis. 

 The findings were found as followings: 

 1. There were 5 components of quality assurance management in schools for the 

future; namely, 1) management, 2) planning, 3) performance evaluation, 4) implementation 

and 5) leadership. 

 2. The components of quality assurance management in schools for the future 

were multiple components which related with each others. 

 3. The model of quality assurance management in schools for the future was 

appropriated, possible, advantage, and accurated based on the theories, principles, and 

concepts of the research framework. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุงลวงดวยดีเพราะไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก ผูชวย
ศาสตราจารย วาท่ี พันตรี ดร.นพดล  เจนอักษร  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ  รอง
ศาสตราจารย ดร.ศิริชัย ชินะตังกูร  อาจารย ดร.พรศักด์ิ สุจริตรักษ และคณาจารยภาควิชาบริการ
การศึกษาทุกทานท่ีกรุณาใหคําปรึกษา  แนะนํา  สนับสนุน  ชวยเหลือ  ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ 
จนสําเร็จสมบูรณ  ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ พี่มนตรี ยาจันทร ท่ีใหความชวยเหลือในการวิเคราะหขอมูลและ
คําแนะนําสําหรับการศึกษาวิ จัย ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญทุกทาน รศ .ดร.
สรรเสริญ  ใหมชุม ผศ.ดร.ชูชีพ  เบียดนอก ซึ่งเปนเพื่อนรวมอุดมการณในฐานะผูประเมินภายนอก    
(สมศ.) ดร.เอกอมร เอี่ยมศิริรักษ ท่ีเปนท้ังผูทรงคุณวุฒิ เพื่อน และนองรวมงาน ผูอํานวยการโรงเรียน 
และผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีใหความอนุเคราะหในการ
ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีความสําคัญเปนอยางดียิ่งสําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ 
 ขอขอบพระคุณเพื่อนรวมรุนดุษฎีบัณฑิตรุน 8/2 ทุกทานท่ีใหความชวยเหลือเปนกําลังใจ
สําคัญใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี  
 สุดทายนี้ผูวิจัยสําเร็จการศึกษาไดดวยกําลังใจการชวยเหลือและการดูแลอยางดียิ่งจาก 
นางสาวนันทินี และนางสาวลัดดา ล้ิมประสงค ผูเปนพี่สาว คุณนาจรวยพร  ยงพันธกุล ผูมีอุปการคุณใน
ทุกๆ ดาน เพื่อนๆ นองๆ จากโรงเรียนจรวยพรวิทยา และขอมอบความสําเร็จครั้งนี้บูชาพระคุณของ 
คุณพอ คุณแม ผูซึ่งสงบสุขอยูในภพอันเปนนิรันดร และครูบาอาจารยทุกๆ ทานท่ีไดอบรมส่ังสอนมาจน
ทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จไดดวยดีในครั้งนี้  
 หากวิทยานิพนธเลมนี้เปนเครื่องหมายของความพยายาม ความมุงมั่น อดทน สูความสําเร็ จ
แลว ผูวิจัยขอเปนกําลังใจใหแกนองๆ ผูท่ีไมทอถอย และเปนความภาคภูมิใจแดดุษฎีบัณฑิตทุกทาน 
 

 

 

 

 

 

 

 


