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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อ

สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 
และเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีตาม  เพศ  ตําแหนง   เขตพื้นที่
การศึกษา  ประสบการณการบริหาร  และระดับการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน  กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแกผูบริหารสถานศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีจํานวน 396 คน   
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานตามหลักแหง
คุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี  ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .93 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที  และคาเอฟ  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่  .05   

 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี อยูในระดับมาก  โดยดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุดสาม
อันดับแรกไดแกดานกําจัดคําขวัญ   คานิยมและเปาหมายที่เล่ือนลอยหรือ เบี่ยงเบน อยูในระดับมาก  
สรางความตั้งใจ  อันมุงมั่นในการ ปรับปรุง / พัฒนา  ใหกับ บุคลากรทุกคน อยูในระดับมาก  และสราง
การยอมรับปรัชญา / แนวคิดใหม ๆ ของการการบริหารคุณภาพแกทุกคน  อยูในระดับมาก  สวนดานที่
มี คาเฉลี่ยต่ําสุดสามอันดันดับไดแก ดานสรางสภาวะผูนํา ผูตาม ใหเกิดขึ้นในทุกกิจกรรม อยูในระดับ
มาก  ดานกําจัดความกังวลเรื่องปริมาณผูเรียนหรือผลตอบแทนอันนอยนิด  อยูในระดับมาก  และดาน
ปรับปรุงระบบการจัดการองคกรอยางตอเนื่อง  อยูในระดับมาก   

 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                                
ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) , 3)   อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ 
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 2.  การเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีพบวา  โดยภาพรวมผูบริหาร
ที่อยูในเขตพื้นที่การศึกษาตางกัน มีระดับการศึกษาตางกัน  มีตําแหนงทางการบริหารตางกันและมี
ประสบการณในการบริหารตางกัน  เห็นวาระดับการดําเนินงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  สวนผูบริหารที่มีเพศตางกัน  เห็นวาระดับการดําเนินงานไมแตกตางกัน 

 
ABTRACT 

 

The purposes of  this research were  to study  and  compare the  level of  Performance  On 
Quality Rule To Support  Educational  Assurance in  Pathum Thani Educational Service Area  Schools  
by gender,  position, educational service Area, administrative experience and educational attainment,.  
The sample of this research were  396  school  sdministrators.  The questionnaire with reliability of   .93 
was used to collect data.  The statistics used in analyzing data were percentage, arithmetic mean, standard 
deviation,  t - test  and F - test. 

The finding were as follows : 
1.  The  level of  Performance  On Quality Rule To Support  Educational  Assurance in  

Pathum Thani Educational Service Area  Schools was high which the three highest means were eliminate 
slogans exhortations and tagets,   creating intend to adjust and development for every personel and 
creating to accept new philosophy or new ideas of quality administration for everyone.  While the three 
lowest means were creating leadership and follower for every activity,  eliminatge worrying about 
student quantity and income and continuous improvement administrative system.  However the level of 
Performance On Quality Rule To Support  Educational  Assurance in  Pathum Thani Educational Service 
Area  Schools for the said  area were  high.    

2.  Comparing the level of Performance  On Quality Rule To Support  Educational  Assurance 
in  Pathum Thani Educational Service Area  Schools found out that for the whole area the performance 
of the administrators who belong to different educational area, different educational level,  and different 
administrative experience  there were the significant differences at the level of .05  but for the different 
gender there was no significant difference. 
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ความสําคัญของปญหา 
การศึกษาเปนพื้นฐานที่สําคัญในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาตางๆ ที่

เกิดขึ้นในสังคม  กระบวนการทางการศึกษาชวยใหคนพัฒนาตนเองตลอดเวลา  เร่ิมจากการวางรากฐาน
ชีวิตตั้งแตปฐมวัย  จนสามารถพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพอยาง
มีความสุข  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  รวมกันเปนพลังในการสรางสรรคพัฒนาประเทศ
ใหเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป 

ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ  สงผลใหโลกยุคปจจุบันเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และการเมือง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ขับเคลื่อนอยางเสรี (free  flow)  ทางดานเศรษฐกิจ  ทําใหสภาพการแขงขันระหวางประเทศที่ประเทศ
แข็งแรงไมเทากันถูกบังคับใหแขงขันในระบบเศรษฐกิจนับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น  ประเทศที่สังคม
ออนแอจะตองเรงพัฒนาตนเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งเปนพื้นฐานการ
พัฒนาประเทศ  เพื่อความอยูรอดในสังคมโลก 

ประเทศไทยไดปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของสังคมไทยใหเปนสังคมฐานความรู
สอดคลองกับสังคมโลกาภิวัฒน  โดยการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 ขึ้น
เพื่อเปนกฎหมายแมบทในการบริหารและจัดการศึกษาตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ที่กําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาและสนับสนุนใหเอกชนจัด
การศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม  ปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกร
ทองถ่ินและเอกชน  โดยกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ  กําหนด
นโยบาย แผน  และมาตรฐานการศึกษา  รวมทั้งติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
โรงเรียน / สถานศึกษาทุกแหงจะตองจัดทําสาระของหลักสูตร  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ  และจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา  และ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ซ่ึงมาตรา 4  ในพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวไดใหความหมาย  
การประกันคุณภาพภายนอก  คือ  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก  อันไดแกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)  เพื่อเปนการประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
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ดังนั้น  ในการจัดการศึกษาโรงเรียนจะระบุวัตถุประสงคการประกันคุณภาพภายนอกโดย
ผานการประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา  อันหมายถึง  ความนาเชื่อถือ  ศรัทธา  ความมีช่ือเสียง
เปนที่ยอมรับของประชาชน  และเปนเครื่องหมายแหงคุณภาพไดจะตองอาศัยปจจัยโครงสรางของ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  3  ประการ  คือ  การควบคุมคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบ
ทบทวน  และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา   

ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญที่จะตองจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อ
ควบคุมตรวจสอบและประคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  วาไดจัดการเรียนการสอนและระบบการ
บริหารงานมีคุณภาพ  ไดมาตรฐานมากนอยเพียงใด  โดยบุคลากร  หนวยงานที่เกี่ยวของและสํานักงาน
รับรองมาตรฐาน  ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน )  ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจึงตองมีหลัก
แหงคุณภาพในโรงเรียน  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
คําสําคัญ   

หลักแหงคณุภาพ,  การประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

การดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพในการสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ปทุมธานี  แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคลของ
ผูบริหารและเขตพื้นที่การศึกษาหรือไม  อยางไร   
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 

2.  เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีตาม  เพศ  ตําแหนง ประสบการณการ
บริหาร ระดับการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน  และเขตพื้นที่การศึกษา     
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  ไดแกไดแกโรงเรียน  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 
จํานวน 119 โรงเรียน  เขต 2 จํานวน  77 โรงเรียน  รวมประชากรทั้งหมด  196  คน 

กลุมตัวอยาง  ไดแกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี  เขต 1 จํานวน 80  
โรงเรียน  และเขต 2 จํานวน  52  โรงเรียน  รวม 132  โรงเรียน โดยคํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน  
(ยุทธ   ไกยวรรณ, 2545) และเลือกผูบริหารโรงเรียน ๆ  ละ 3  คน คือผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รอง
ผูอํานวยการโรงเรียน  หรือผูรักษาการแทนผูอํานวยการโรงเรียน  1 คน และหัวหนากลุมสาระการเรยีนรู  
1  คน  รวมจํานวน  ผูบริหาร  396  คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น 

2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังนี้ มีลักษณะเปนแบบสอบถาม 

(Questionnaire)  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  แบงออกเปน  2  ตอน  คือ 
ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะของแบบตรวจ

รายการ ( Check – List ) 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกัน

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยยึด  หลักแหงคุณภาพ  
15  ขอ  (15  Quality   Principles) เพื่อการกระทําที่มุงสูคุณภาพ  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ  คือ  ผูบริหารมีการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพ
เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี           
มากที่สุด   มาก   ปานกลาง  นอย  และ นอยที่สุด 

2.1  การหาคาความเที่ยงตรงในเนื้อหาของเครื่องมือ  (Validity)   
ศึกษานิยาม  ทฤษฎี  เอกสาร  ตํารา  และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา กําหนดกรอบโครงสรางเนื้อหาของแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงคของการวิจัย  แลวนํามาสรางแบบสอบถาม  โดยแบงออกเปน  2  ตอน  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะของแบบ
ตรวจรายการ (Check – List) 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยยึดหลักแหงคุณภาพ  
15  ขอ  (15 Quality   Principles) เพื่อการกระทําที่มุงสูคุณภาพ  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด  
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นําแบบสอบถามเสนอประธานและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ

เนื้อหา  ภาษา  สํานวนที่ใชในแบบสอบถามและนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน  5  ทาน  เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

2.2  การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)   
นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขครั้งสุดทายเรียบรอยแลว  ไปทดลองใช  (Try  out)  

กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย  จํานวน  30  คน 
นําแบบสอบถามที่ รับกลับคืนมาวิ เคราะห  หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach alpha Coefficient) (ยุทธ  
ไกยวรรณ  2545  : 174)  ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ  0.93   
 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลของวิจัยคร้ังนี้สามารถสรุปไดดังนี้ 
การดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี พบวาอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกไดแกดานกําจัดคําขวัญ  คานิยมและเปาหมายที่
เล่ือนลอยหรือ เบี่ยงเบน อยูในระดับมาก  สรางความตั้งใจ   อันมุงมั่นในการ ปรับปรุง / พัฒนา  
ใหกับ บุคลากรทุกคน อยูในระดับมาก  และสรางการยอมรับปรัชญา / แนวคิดใหม ๆ ของการการ
บริหารคุณภาพแกทุกคน อยูในระดับมาก  สวนดานที่มี คาเฉลี่ยต่ําสุดสามอันดันดับไดแกดานสราง
สภาวะผูนํา   ผูตาม  ใหเกิดขึ้นในทุกกิจกรรม อยูในระดับมาก  ดานกําจัดความกังวลเรื่องปริมาณ
ผูเรียนหรือผลตอบแทนอันนอยนิด  อยูในระดับมาก  และดานปรับปรุงระบบการจัดการองคกร
อยางตอเนื่อง  อยูในระดับมาก   

เมื่อพิจารณาตามเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  พบวา 
ผูบริหารที่อยูในเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 เห็นวาการดําเนินงานตามหลักแหง

คุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกไดแก
ดานทําลายสิ่งที่เปนอุปสรรคกีดขวางความรวมมือระหวางกันและกันอยูในระดับมาก  ดานสรางความ
ตั้งใจ   อันมุงมั่นในการ ปรับปรุง / พัฒนา  ใหกับ บุคลากรทุกคน  อยูในระดับมาก  และดานสรางการ
ยอมรับปรัชญา / แนวคิดใหม ๆ ของการบริหารคุณภาพแกทุกคน อยูในระดับมาก  สวนดานที่มี 
คาเฉลี่ยต่ําสุดสามอันดันดับไดแกดานสรางสภาวะผูนํา  ผูตาม  ใหเกิดขึ้นในทุกกิจกรรมอยูในระดับ
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มาก  ดานกําจัดความกังวลเรื่องปริมาณผูเรียนหรือผลตอบแทนอันนอยนิด  อยูในระดับมาก  และดาน
ทําทุกอยางเพื่อใหทุกคนมีความสุขในงานที่มีหลักการคุณภาพ  อยูในระดับ 

ผูบริหารที่อยูในเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 เห็นวาการดําเนินงานตามหลักแหง
คุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกไดแก
ดานกําจัดสิ่งกีดขวางความภาคภูมิใจของทุกคน  อยูในระดับมาก  ดานกําจัดความกลัวทั้งหมดทั้งปวง
ใหหมดไป  อยูในระดับมากและดานกําจัดคําขวัญ   คานิยมและเปาหมายที่เล่ือนลอยหรือ เบี่ยงเบน            
อยูในระดับมากสวนดานที่มี คาเฉลี่ยต่ําสุดสามอันดันดับไดแกดานสรางสภาวะผูนํา  ผูตาม ใหเกิดขึ้น
ในทุกกิจกรรม อยูในระดับมาก  ดานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและทําการฝกอบรมอยาง เปนระบบอยู
ในระดับมาก   

การเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  พบวา 

1)  การเปรียบเทียบตามเพศ  ผูบริหารเพศชายและเพศหญิงเห็นวาระดับการดําเนินงาน
ตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  ยกเวนดานกําจัดสิ่งกีดขวางความ
ภาคภูมิใจของทุกคนผูบริหารที่มีเพศตางกันเห็นวาระดับการดําเนินงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

2)  การเปรียบเทียบเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 เห็นวาระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริม
การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  โดยภาพรวมและ
ดานสรางการยอมรับปรัชญา / แนวคิดใหม ๆ ของการบริหารคุณภาพแกทุกคน ดานปรับปรุงระบบการ
จัดการองคกรอยางตอเนื่อง  ดานทําการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ  ดานสรางสภาวะผูนํา ผูตาม ใหเกิดขึ้น
ในทุกกิจกรรม  ดานทําลายสิ่งที่เปนอุปสรรคกีดขวางความรวมมือระหวางกันและกัน ดานกําจัดความ
กังวลเรื่องปริมาณผูเรียนหรือผลตอบแทนอันนอยนิด  ดานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและทําการ
ฝกอบรมอยาง เปนระบบ  ดานลงมือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงและทําทุกอยาง
เพื่อใหทุกคนมีความสุขในงานที่มีหลักการคุณภาพ ผูบริหารในเขต 1 และเขต 2 เห็นวาระดับการปฏิบัติ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ  ผูบริหารในเขต 1 และเขต 2 เห็นวา
ระดับการดําเนินงานไมแตกตางกัน  
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3)  การเปรียบเทียบตามระดับการศึกษา  ผูบริหารที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา
ปริญญาตรี  เห็นวาระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและดานสรางความตั้งใจ                   
อันมุงมั่นในการ ปรับปรุงพัฒนา  ใหกับ บุคลากรทุกคน ดานยุติการควบคุมคุณภาพโดยอาศัยการ
ตรวจสอบเปนหลัก  ดานยุติวิธีดําเนินการจัดการศึกษาที่ยึดหลักการ ตัดสินที่คุณภาพดานใดดานหนึ่ง  
ดานปรับปรุงระบบการจัดการองคกรอยางตอเนื่อง  ดานทําการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ  ดานจัดความ
กลัวทั้งหมดทั้งปวงใหหมดไป  ดานทําลายสิ่งที่เปนอุปสรรคกีดขวางความรวมมือระหวางกันและกัน  
ดานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและทําการฝกอบรมอยาง เปนระบบ  และดานทําทุกอยางเพื่อใหทุกคนมี
ความสุขในงานที่มีหลักการคุณภาพแตกตางอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  สวนดานอื่น ๆ  ผูบริหารที่
มีระดับการศึกษาแตกตางกันเห็นวาระดับการดําเนินงานไมแตกตางกัน  

4)  การเปรียบเทียบตามตําแหนง  ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานีที่มีตําแหนง ตางกัน เห็นวาระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  โดยภาพรวม
และรายดานมีระดับการดําเนินงานไมแตกตางกัน  ยกเวนดานยุติวิธีดําเนินการจัดการศึกษาที่ยึด
หลักการ ตัดสินที่คุณภาพดานใดดานหนึ่งและดานกําจัดคําขวัญ   คานิยมและเปาหมายที่เล่ือนลอย
หรือ เบี่ยงเบน ผูบริหารที่มีตําแหนงตางกันเห็นวามีระดับการดําเนินงานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5) การเปรียบเทียบตามประสบการณในการบริหารงาน  ผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีที่มีประสบการณในการบริหารงานตางกัน เห็นวาระดับการ
ดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  โดยภาพรวมและดานยุติวิธีดําเนินการจัดการศึกษาที่ยึด
หลักการตัดสินที่คุณภาพดานใดดานหนึ่ง  ดานปรับปรุงระบบการจัดการองคกรอยางตอเนื่อง   ดาน
สรางสภาวะผูนํา   ผูตาม  ใหเกิดขึ้นในทุกกิจกรรม  ดานทําลายสิ่งที่เปนอุปสรรคกีดขวางความ
รวมมือระหวางกันและกัน  ดานกําจัดคําขวัญ   คานิยมและเปาหมายที่เล่ือนลอยหรือ เบี่ยงเบน  ดาน
กําจัดความกังวลเรื่องปริมาณผูเรียนหรือผลตอบแทนอันนอยนิด  ดานลงมือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผล
สําเร็จของการเปลี่ยนแปลงและดานทําทุกอยางเพื่อใหทุกคนมีความสุขในงานที่มีหลักการคุณภาพ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวนดานอื่น ๆ  ผูบริหารที่มีประสบการณในการ
บริหารงานตางกัน เห็นวาระดับการดําเนินงานไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
การดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  โดยภาพรวมและรายดาน ทั้ง 15 ดาน ไดแก  การสราง
ความตั้งใจ อันมุงมั่นในการปรับปรุง / พัฒนาใหกับบุคลากรทุกคน  การสรางการยอมรับปรัชญา / 
แนวคิดใหม ๆ ของการการบริหารคุณภาพแกทุกคน   การยุติการควบคุมคุณภาพ โดยอาศัยการ
ตรวจสอบเปนหลัก  การยุติวิธีดําเนินการจัดการศึกษาที่ยึดหลักการตัดสินที่คุณภาพดานใดดานหนึ่ง  
การปรับปรุงระบบการจัดการองคกรอยางตอเนื่อง  การทําการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ การสรางสภาวะ
ผูนํา   ผูตาม  ใหเกิดขึ้นในทุกกิจกรรม  การกําจัดความกลัวทั้งหมดทั้งปวงใหหมดไป  การทําลายสิ่งที่
เปนอุปสรรคกีดขวางความรวมมือระหวางกันและกัน  การกําจัดคําขวัญ   คานิยมและเปาหมายที่เล่ือน
ลอยหรือเบี่ยงเบน การกําจัดความกังวลเรื่องปริมาณผูเรียน  หรือผลตอบแทนอันนอยนิด  การกําจัดสิ่ง
กีดขวางความภาคภูมิใจของทุกคน  การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร   และทําการฝกอบรมอยางเปนระบบ  
การลงมือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จของการเปลี่ยนแปลง  และการทําทุกอยางเพื่อใหทุกคนมี
ความสุขในงานที่มีหลักการคุณภาพ  พบวา 

ความคิดเห็นของผูบริหารตอการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี อยูในระดับมาก  โดยดานที่มี
คาเฉล่ียสูงสุดสามอันดับแรกไดแกดานกําจัดคําขวัญ   คานิยมและเปาหมายที่เล่ือนลอยหรือ เบี่ยงเบน 
อยูในระดับมาก  สรางความตั้งใจ   อันมุงมั่นในการ ปรับปรุง / พัฒนา  ใหกับ บุคลากรทุกคน อยูใน
ระดับมาก  และสรางการยอมรับปรัชญา / แนวคิดใหม ๆ ของการบริหารคุณภาพแกทุกคน อยูในระดับ
มาก  สวนดานที่มี คาเฉลี่ยต่ําสุดสามอันดันดับไดแกดานสรางสภาวะผูนํา ผูตาม  ใหเกิดขึ้นในทุก
กิจกรรม อยูในระดับมาก  ดานกําจัดความกังวลเรื่องปริมาณผูเรียนหรือผลตอบแทนอันนอยนิด  อยูใน
ระดับมาก  และดานปรับปรุงระบบการจัดการองคกรอยางตอเนื่อง  อยูในระดับมาก  ทั้งนี้เปนเพราะวา
ผูบริหารเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่ทุกโรงเรียนตองปฏิบัติเปนประจําอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลา  การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการวางกรอบแนวการดําเนินงานและกําหนด
ทิศทางใหผูบริหารตองดําเนินการตามกรอบที่กําหนด  ในประเด็นที่ผูบริหารดําเนินงานตามหลักแหง
คุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสามอันดันแรกนั้นจะเห็นไดวาผูบริหาร
ตองการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานใหแกบุคลากร  ปรับทัศนคติ ใหบุคลากรยอมรับปรัชญาและ
แนวคิดใหม ๆ  และนํามาใชในการเรียนการสอน  สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุดสามอันดับนั้นเปน
เพราะวาผูบริหารพยายามสรางสภาวะผูนํา  ผูตาม  กําจัดความกังวลเรื่องปริมาณนักเรียนและการ
ปรับปรุงระบบการจัดการองคกรอยางตอเนื่องนั้น   เปนการปรับเปลี่ยนและสรางทัศนคติเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ  ซ่ึงการการปรับเปลี่ยนและสรางทัศนคตินั้นเปนกิจกรรมที่ตองใชเวลาและความ
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อดทนในการดําเนินงาน  อยางไรก็ตาม  ผูบริหารก็ไดดําเนินงานทั้งสามกิจกรรมนั้นอยูในระดับ
มากเชนกัน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สามารถ  สืบสําราญ  (2544) ซ่ึงศึกษาเรื่องการปฏิบัติและ
ปญหาการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตนแบบการประเมินภายใน  สังกัดสํานักงาน
สํานักงานประถมศึกษา  จังหวัดขอนแกน  พบวาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุก
ขั้นตอน   

การเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  พบวา 

1)  การเปรียบเทียบตามเพศ  ผูบริหารเพศชายและเพศหญิงเห็นวาระดับการดําเนินงาน
ตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี  โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  ยกเวนดานกําจัดสิ่งกีดขวาง
ความภาคภูมิใจของทุกคนผูบริหารที่มีเพศตางกันเห็นวาระดับการดําเนินงานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงตางก็ให
ความสําคัญในดานการประกันคุณภาพการศึกษาเชนเดียวกัน 

2) การเปรียบเทียบตามเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2  เห็นวาระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพ           
เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  
โดยภาพรวมและดานสรางการยอมรับปรัชญา / แนวคิดใหม ๆ ของการบริหารคุณภาพแกทุกคน 
ดานปรับปรุงระบบการจัดการองคกรอยางตอเนื่อง  ดานทําการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ  ดานสราง
สภาวะผูนํา   ผูตาม  ใหเกิดขึ้นในทุกกิจกรรม  ดานทําลายสิ่งที่เปนอุปสรรคกีดขวางความรวมมือ
ระหวางกันและกัน  ดานกําจัดความกังวลเรื่องปริมาณผูเรียนหรือผลตอบแทนอันนอยนิด  ดานจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรและทําการฝกอบรมอยาง เปนระบบ  ดานลงมือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จของ
การเปลี่ยนแปลงและทําทุกอยางเพื่อใหทุกคนมีความสุขในงานที่มีหลักการคุณภาพ  ผูบริหารในเขต 1 
และเขต 2 เห็นวาระดับการปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนดานอื่น ๆ  
ผูบริหารในเขต 1 และเขต 2 เห็นวาระดับการดําเนินงานไมแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหาร
โรงเรียนที่อยูในเขต 1 อยูในพื้นที่ที่มีความเจริญ อยูในยานธุรกิจ  การประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ  
เพื่อนํามาใชในการดําเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาจึงสะดวกและรวดเร็วกวาผูบริหาร
โรงเรียนที่อยูในเขต 2 
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3)  การเปรียบเทียบตามระดับการศึกษา  ผูบริหารที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา
ปริญญาตรี  เห็นวาระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  โดยภาพรวมและดานสรางความตั้งใจอัน
มุงมั่นในการ ปรับปรุงพัฒนา  ใหกับ บุคลากรทุกคน  ดานยุติการควบคุมคุณภาพโดยอาศัยการ
ตรวจสอบเปนหลัก  ดานยุติวิธีดําเนินการจัดการศึกษาที่ยึดหลักการ ตัดสินที่คุณภาพดานใดดานหนึ่ง  
ดานปรับปรุงระบบการจัดการองคกรอยางตอเนื่อง   ดานทําการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ  ดานจัดความ
กลัวทั้งหมดทั้งปวงใหหมดไป  ดานทําลายสิ่งที่เปนอุปสรรคกีดขวางความรวมมือระหวางกันและกัน  
ดานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและทําการฝกอบรมอยาง เปนระบบ  และดานทําทุกอยางเพื่อใหทุกคนมี
ความสุขในงานที่มีหลักการคุณภาพแตกตางอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวนดานอื่น ๆ  ผูบริหารที่
มีระดับการศึกษาแตกตางกันเห็นวาระดับการดําเนินงานไมแตกตางกัน  ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารที่มี
การศึกษาแตกตางกัน  ยอมมีความคิด  ทฤษฎี  และหลักเกณฑ ในการบริหารการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ตางกันตามพื้นฐานระดับการศึกษาของแตละคน 

4)  การเปรียบเทียบตามตําแหนง  ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานีที่มีตําแหนงตางกัน เห็นวาระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  โดยภาพรวม
และรายดานมีระดับการดําเนินงานไมแตกตางกัน  ยกเวนดานยุติวิธีดําเนินการจัดการศึกษาที่ยึด
หลักการ ตัดสินที่คุณภาพดานใดดานหนึ่งและดานกําจัดคําขวัญ   คานิยมและเปาหมายที่เล่ือนลอย
หรือ เบี่ยงเบน  ผูบริหารที่มีตําแหนงตางกันเห็นวามีระดับการดําเนินงานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารสวนใหญมีความเขาใจในหลักการการ
ประกันคุณภาพจึงดําเนินการในระดับที่ไมแตกตางกันในกิจกรรมหลาย ๆ  กิจกรรม 

5) การเปรียบเทียบตามประสบการณในการบริหารงาน ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีที่มีประสบการณในการบริหารงานตางกัน เห็นวาระดับการดําเนินงาน
ตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี  โดยภาพรวมและดานยุติวิธีดําเนินการจัดการศึกษาที่ยึดหลักการตัดสินที่
คุณภาพดานใดดานหนึ่ง  ดานปรับปรุงระบบการจัดการองคกรอยางตอเนื่อง   ดานสรางสภาวะผูนํา   
ผูตาม  ใหเกิดขึ้นในทุกกิจกรรม  ดานทําลายสิ่งที่เปนอุปสรรคกีดขวางความรวมมือระหวางกันและ
กัน  ดานกําจัดคําขวัญ   คานิยมและเปาหมายที่เล่ือนลอยหรือ เบี่ยงเบน  ดานกําจัดความกังวลเรื่อง
ปริมาณผูเรียนหรือผลตอบแทนอันนอยนิด  ดานลงมือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จของการ
เปลี่ยนแปลงและดานทําทุกอยางเพื่อใหทุกคนมีความสุขในงานที่มีหลักการคุณภาพ   แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  สวนดานอื่น ๆ  ผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหารงานตางกัน 
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เห็นวาระดับการดําเนินงานไมแตกตางกัน   ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารไมวาจะมีประสบการณในการ
บริหารมากหรือนอยจําเปนตองมีความรู  ความเขาใจ  และทักษะในการดําเนินงานเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา  เพราะในปจจุบันการประกันคุณภาพการศึกษาถือวาเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู
ความสําเร็จของการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามวุฒิภาวะของผูเรียนแตละคน 
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ผูบริหารควรรักษาหรือพัฒนาระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริม
การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ใหอยูใน
ระดับที่สูงขึ้น  โดยเฉพาะดานการกําจัดคําขวัญ   คานิยมและเปาหมายที่เล่ือนลอยหรือ เบี่ยงเบน อยู
ในระดับมาก  สรางความตั้งใจ   อันมุงมั่นในการ ปรับปรุง / พัฒนา  ใหกับ บุคลากรทุกคน และ
สรางการยอมรับปรัชญา / แนวคิดใหม ๆ ของการการบริหารคุณภาพแกทุกคน  

2.  ผูบริหารควรใหความสําคัญและเรงพัฒนาการดําเนินงานในดานการสรางสภาวะผูนํา   
ผูตาม  ใหเกิดขึ้นในทุกกิจกรรม  ดานการกําจัดความกังวลเรื่องปริมาณผูเรียนหรือผลตอบแทนอัน
นอยนิด   และดานการปรับปรุงระบบการจัดการองคกรอยางตอเนื่อง 
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