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บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยสวนบุคคล และระดับปจจัย
องคกรท่ีสงผลตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนจาอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 2) ศึกษาประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนจาอากาศ 3) เสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาระบบคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนจาอากาศ การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยศึกษา
กลุมตัวอยาง จํานวน 206 คน ขนาดกลุมตัวอยางไดมาดวยการคํานวณตามสูตรของทาโร
ยามาเน และเลือกมาแบบเจาะจงจากกลุมประชากรท่ีเปนขาราชการ ลูกจาง พนักงาน
ราชการ ของโรงเรียนจาอากาศจํานวน 426 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลโดยสถิติ
เชิงพรรณา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติพิสูจนสมมติฐานคือ
ทดสอบที และทดสอบเอฟ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน

ผลการศึกษาพบวา 1) ปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ ชั้นยศ การศึกษา ท่ีแตกตาง
กัน มีความพึงพอใจตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีไมตางกัน ระดับ
ปจจัยองคกรท่ีสงผลตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนจาอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัย
ท่ีสงผลตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนจาอากาศ ในระดับมาก
มีอยู 2 ดาน ไดแก ดานความผูกพันตอองคกร ดานสายงานท่ีปฏิบัติ เรียงตามลําดับ สวนอีก
2 ดาน คือดานการบริหาร ดานความรูความเขาใจ อยูในระดับปานกลาง 2) ประสิทธิผลการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนจาอากาศ ท้ัง 3 ดาน พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก
ไดแก คุณภาพดานบุคลากร ดานคุณภาพผูรับการศึกษา ดานคุณภาพการจัดการศึกษา
เรียงตามลําดับ 3) แนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนจาอากาศ
คือ (1) ดานการบริหาร ควรควรปรับวิสัยทัศนในการบริหาร (2) ดานสายงานท่ีปฏิบัติ ควรปรับ
สายงานท่ีปฏิบัติใหตรงกับความรูความสามารถของบุคคลากร (3) ดานผูรับการศึกษา ควรสราง
แรงจูงใจใหแกผูรับการศึกษาจัดหลักสูตรใหมีคุณภาพและมีความทันสมัย

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the level of personal

factors and organizational factors affecting the effectiveness of internal education
quality assurance of air technical training School under The Directorate of Education
and Training Command, 2) to study the effectiveness level of internal education
quality assurance of air technical training School and 3) to propose the appropriate
guidelines for quality and standard system development of air technical training
school under the Directorate of Education and Training Command. This study was a
quantitative approach and was conducted by studying 206 samples. The sample
size was computed by using Taro Yamane formula and purposively selected from
426 personnels, employees and government officers of the air technical training
school. The tool for data collection was a questionnaire and the data were
analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and pearson’s
product moment correlation coefficient

The research results were as follows: 1) the different personal factors;
namely, gender, age, rank and educational level had no relation with the
effectiveness of internal education quality assurance. The organization factors had
affected the effectiveness of internal education quality assurance in overall at high
level. The analysis in each aspect was found that the organization commitment and
working position were related with the effectiveness at high level while the
management and knowledge were related at a moderate level; 2) the effectiveness
level of internal education quality assurance was at high in three dimensions of
personnel aspect, quality of students and educational management quality, and
3) the proposed appropriate guidelines for quality and standard system
development comprising three dimensions as follows: (1) the management vision
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should be enhanced more appropriately, (2) the working position should be
adjusted to match with the personnel competency and (3) the student should be
inspired by the qualified and modern curriculum and instruction system.

คําสําคัญ
ปจจัยท่ีสงผล ประสิทธผิล การประกันคุณภาพการศึกษา

ความสําคัญของปญหา
กองทัพอากาศมีหนาท่ีเตรียมกําลังทางอากาศ เพ่ือการปองกันราชอาณาจักร และ

ดําเนินการเก่ียวกับการใชกําลังกองทัพอากาศตามอํานาจหนาท่ีของกระทรวงกลาโหม ตาม
หนาท่ีท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ ปพ.ศ. 2550 มาตรา 77 ดวยบทบาทสําคัญในการปกปอง
นานฟาไทยไปพรอม ๆ กับการสงเสริมการพัฒนาประเทศทําใหกองทัพอากาศตองมีการ
พัฒนาองคกรในทุก ๆ ดาน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายใหเกิดประสิทธิผล
ตรงความตองการ มีคุณภาพเปนท่ียอมรับ ไมเฉพาะ การพัฒนาใหมียุทโธปกรณท่ีมีความ
ทันสมัยเทานั้น หากแตตองพัฒนาบุคคลากรเพ่ือใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศนกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศมีหนาท่ี วางแผนการ
ปฏิบัติ อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา การฝกอบรม
แกกําลังพลของกองทัพอากาศ ตามท่ีกองทัพอากาศกําหนด และการอนุศาสนาจารย รวมท้ัง
ตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ ดานการศึกษาและการฝก และการอนุศาสนาจารยมี
เจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ โรงเรียนจาอากาศหนวยข้ึนตรง
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปนโรงเรียนเหลาและโรงเรียนสายวิทยาการท่ีผลิตบุคลากรสาย
วิทยาการตาง ๆ เพ่ือเปนบุคลากร ปฏิบัติงานตอบสนองวิสัยทัศนกองทัพอากาศ โรงเรียน
จาอากาศ เปนสถาบันการศึกษาหลักข้ันตนของกองทัพอากาศ ท่ีผลิตนายทหารประทวน
ใหกับสวนราชการตาง ๆ ของกองทัพอากาศ และนอกกองทัพอากาศท่ีฝากผลิตเปนครั้ง
คราว ตลอดท้ังใหการศึกษาอบรมขาราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตรท้ังใน
และนอกกองทัพอากาศตามแตกองทัพอากาศจะกําหนด

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
1. ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยองคกรสงผลตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในโรงเรียนจาอากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศหรือไม
2. ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนจาอากาศ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเปนอยางไร
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล และปจจัยองคกรท่ีสงผลตอประสิทธิผลการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียน

จาอากาศกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

ใหเกิดประสิทธิผลตามวิสัยทัศนของกองทัพอากาศ

วิธีดําเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เปนการศึกษารวบรวมขอมูลจาก

เอกสารตาง ๆ ท้ังท่ีเปนทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ ประสิทธิผล ความรูความรู
เขาใจ ความพึงพอใจการประเมินผลโครงการแบบตาง ๆ และการบริหารและจัดหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนจาอากาศ

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaires)
รวบรวมขอมูลดานการบริหาร สายงานท่ีปฏิบัติ ความรูความเขาใจ ความผูกพันตอองคกรของ
บุคลากรในโรงเรียนจาอากาศวามีความสัมพันธตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รวมท้ังปญหา อุปสรรคตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานตามคุณภาพและ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจาอากาศพิจารณาดําเนินการเพ่ือให
เกิดประสิทธิผลตามนโยบายของกองทัพอากาศตอไป

กลุมตัวอยาง
วิธีการเลือกตัวอยางมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

โดยอาศัยการพิจารณาจากลักษณะท่ีเหมาะสมของขาราชการในแตละหนวยงานของ
โรงเรียนจาอากาศ ประชากรท่ีใชในการศึกษาและเก็บขอมูล เปนบุคลากรในสวนราชการ
โรงเรียนจาอากาศ ท้ังหมด จํานวน 426 นายคัดเลือกมาจํานวน 206 นาย

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของขาราชการโรงเรียนจาอากาศ

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พบวา ขาราชการโรงเรียนจาอากาศสวนใหญเปนเพศชาย
คิดเปนรอยละ 61.2 และ เพศหญิง คิดเปนรอยละ 38.8 มีอายุระหวาง 30-40 ป คิดเปน
รอยละ 42.2 รองลงมาคือ อายุต่ํากวา 30 ป คิดเปนรอยละ 40.3 รองลงมาอีกคือ อายุ
ระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 14.1 และอายุ 51 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 3.4 สวนใหญมี
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ชั้นยศระดับ จ.ต.-พ.อ.อ. คิดเปนรอยละ 41.7 รองลงมาคือ ร.ต.-ร.อ. คิดเปนรอยละ 34.0
รองลงมาอีกคือ น.ต.-น.อ. คิดเปนรอยละ 14.1 และลูกจาง คิดเปนรอยละ 10.1 มีการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 70.4 รองลงมาคือ ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 23.3 และ
ต่ํากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 6.3

การวิเคราะหเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศปจจัยองคกรในภาพรวมพบวา ความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ( X =3.68) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความผูกพันตอ
องคกรเฉลี่ยสูงท่ีสุดโดยระดับความคิดเห็นอยูท่ีระดับมาก ( X =4.20) และสายงานท่ีปฏิบัติมี
คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดโดยระดับความคิดเห็นอยูท่ีระดับปานกลาง ( X =3.28)

ดานการบริหาร พบวา โดยภาพรวมขาราชการมีความคิดเห็นวาปจจัยดานการ
บริหารสงผลตอประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมาก ( X =3.52)
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีขาราชการเห็นวาสงผลตอประสิทธิภาพการประกัน
คุณภาพการศึกษาสูงสุดคือ กระจายไปสูหนวยงานอ่ืน ๆ อยางท่ัวถึงและเปนธรรม ในระดับ
มาก ( X =3.65) รองลงมาคือ ความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมใน
ระดับมาก ( X =3.56) สวนขอท่ีขาราชการเห็นวาสงผลตอประสิทธิภาพการประกันคุณภาพ
การศึกษานอยท่ีสุดคือ วิสัยทัศนในการบริหารโรงเรียน ในระดับมาก ( X =4.07)

ดานสายงานท่ีปฏิบัติ พบวา โดยภาพรวมขาราชการมีความคิดเห็นวาปจจัยดาน
สายงานท่ีปฏิบัติสงผลตอประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมาก
( X =3.68) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีขาราชการเห็นวาสงผลตอประสิทธิภาพการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสูงสุดคือ สามารถอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานได ในระดับมาก
( X =3.80) รองลงมาคือ สายงานท่ีปฏิบัติตรงกับความรูความสามารถในระดับมาก
( X =3.72) สวนขอท่ีขาราชการเห็นวาสงผลตอประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา
นอยท่ีสุดคือ คิดวาตําแหนงงานท่ีปฏิบัติมีการแบงงานอยางเหมาะสม ในระดับมาก
( X =3.56)

ดานความผูกพันตอองคกร พบวา โดยภาพรวมขาราชการมีความคิดเห็นวาปจจัย
ดานความผูกพันตอองคกรสงผลตอประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับ
มาก ( X =3.70) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีขาราชการเห็นวาสงผลตอ
ประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาสูงสุดคือ ไมมีความคิดท่ีจะลาออกภายใน 1-2 ป
ในระดับมาก ( X =3.95) รองลงมาคือ มีความภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนจา
อากาศ ในระดับมาก ( X =3.75) สวนขอท่ีขาราชการเห็นวาสงผลตอประสิทธิภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษานอยท่ีสุดคือ ทราบถึงปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียน
จาอากาศ ในระดับมาก ( X =3.50)
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ดานความรูความเขาใจตอนโยบาย พบวา โดยภาพรวมขาราชการมีความคิดเห็น
วาปจจัยดานความรูความเขาใจตอนโยบายสงผลตอประสิทธิภาพการประกันคุณภาพ
การศึกษา อยูในระดับปานกลาง ( X =3.17) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีขาราชการ
เห็นวาสงผลตอประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาสูงสุดคือ ระบบการวัดผล และ
ประเมินผลไดมาตรฐานและ มีประสิทธิภาพ ในระดับปานกลาง ( X =3.36) รองลงมาคือ
มีความเขาใจในการจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง ในระดับปานกลาง ( X =3.32) สวนขอท่ี
ขาราชการเห็นวาสงผลตอประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษานอยท่ีสุดคือ ทราบถึง
กระบวนการ และวิธีการดําเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในระดับมาก
( X =3.94)

การวิเคราะหประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนจาอากาศ
พบวา โดยภาพรวมขาราชการมีความพึงพอใจตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา
อยูในระดับมาก ( X =3.62) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย
ดานท่ีขาราชการพึงพอใจสูงสุดคือ คุณภาพของบุคคลากร ( X =3.65) รองลงมาคือ คุณภาพ
ผูรับการศึกษา ( X =3.64) และคุณภาพการจัดการศึกษา ( X =3.58) ตามลําดับ

ดานคุณภาพการจัดการศึกษา พบวา โดยภาพรวมขาราชการมีความพึงพอใจตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการจัดการศึกษา อยูในระดับมาก ( X =3.58)
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีขาราชการพึงพอใจสูงสุดคือ จํานวนครู -อาจารย
เหมาะสมกับจํานวน นจอ. ในระดับมาก ( X =3.65) รองลงมาคือ หลักสูตรท่ีใชไดมาตรฐาน
เปนท่ียอมรับ ในระดับมาก ( X =3.60) สวนขอท่ีขาราชการพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ เครื่องมือ
การเรียนการสอนอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชในระดับมาก ( X =3.52) ตามลําดับ

ดานคุณภาพผูรับการศึกษา พบวา โดยภาพรวมขาราชการมีความพึงพอใจตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา ดานผูรับการศึกษา อยูในระดับมาก ( X =3.64)
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีขาราชการพึงพอใจสูงสุดคือ นจอ. สามารถบอกหนาท่ี
ของตนเองในโรงเรียนจาอากาศไดในระดับมาก ( X =3.67) รองลงมาคือ นจอ. ปฏิบัติตนอยู
ในระเบียบวินัยของโรงเรียน จาอากาศกับคะแนนเฉลี่ยของ นจอ. ท่ีสําเร็จการศึกษา
(สัดสวนเทากัน) ในระดับมาก ( X =3.65) สวนขอท่ีขาราชการ พึงพอใจนอยท่ีสุดคือ นจอ.
สามารถปฏิบัติงานในสายวิทยาการของตนได กับจํานวน นจอ. ท่ีไมผานเกณฑของโรงเรียน
จาอากาศ (สัดสวนเทากัน) ในระดับมาก ( X =3.63) ตามลําดับ

ดานคุณภาพของบุคลากร พบวา โดยภาพรวมขาราชการมีความพึงพอใจตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา ดานคุณภาพของบุคลากร อยูในระดับมาก
( X =3.65) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีขาราชการพึงพอใจสูงสุดคือ แบงปนความรู
หรือถายทอดประสบการณในระดับมาก ( X =3.78) รองลงมาคือ มีความรูความสามารถใน
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งานของตนเอง กับพอใจผลการประเมินตนเองในวงรอบท่ีผานมา (สัดสวนเทากัน) ในระดับ
มาก ( X =3.65) สวนขอท่ีขาราชการพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ พอใจผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในวงรอบท่ีผานมา ในระดับมาก ( X =3.59) ตามลําดับ

ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของขาราชการโรงเรียนจาอากาศตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือจําแนกตามเพศผลการเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของขาราชการโรงเรียนจาอากาศตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เม่ือจําแนกตามเพศในภาพรวมพบวา มีคาความนาจะเปนเทากับ 0.270
ซ่ึงมากกวา 0.05 (0.270 > 0.05) แสดงวา ขาราชการท่ีมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ ไมตางกัน

ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของขาราชการโรงเรียนจาอากาศตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือจําแนกตามอายุผลการเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของขาราชการโรงเรียนจาอากาศตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เม่ือจําแนกตามอายุ ในภาพรวมพบวา มีคาความนาจะเปนเทากับ 0.073
ซ่ึงมากกวา 0.05 (0.073 > 0.05) แสดงวา ขาราชการท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ ไมตางกัน

ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของขาราชการโรงเรียนจาอากาศตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือจําแนกตามชั้นยศผลการเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของขาราชการโรงเรียนจาอากาศตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เม่ือจําแนกตามชั้นยศ ในภาพรวมพบวา มีคาความนาจะเปนเทากับ 0.748
ซ่ึงมากกวา 0.05 (0.748 > 0.05) แสดงวา ขาราชการท่ีมีชั้นยศตางกัน มีความพึงพอใจตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนจาอากาศกรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ ไมตางกัน

ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของขาราชการโรงเรียนจาอากาศตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือจําแนกตามวุฒิการศึกษา ในภาพรวม
พบวา มีคาความนาจะเปนเทากับ 0.128 ซ่ึงมากกวา 0.05 (0.128 > 0.05) แสดงวา
ขาราชการท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศไมตางกัน

ผลการวิเคราะหปจจัยองคกร มีความสัมพันธตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของโรงเรียนจาอากาศ พบวา การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระไดแก ปจจัยดานองคกร ประกอบดวย ดานการบริหาร ดานสายงานท่ีปฏิบัติ
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ดานความผูกพันตอองคกร ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา กับตัวแปรตามคือ ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียน
จาอากาศ พบวา ตัวแปรดานอิสระ ท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 มีท้ังหมด 4 ตัว โดยเรียงตามระดับความสัมพันธไดดังนี้ ดานการบริหาร (r=.327)
ดานสายงานท่ีปฏิบัติ (r=.302) ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย การประกันคุณภาพ
การศึกษา (r=.288) ดานความผูกพันตอองคกร (r=.185) และเม่ือพิจารณา คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวาง ตัวแปรปจจัย ท้ัง 4 ตัว พบวา สวนมีระดับความสัมพันธ กันในระดับท่ี
คอนขางต่ํา (r < 0.7) ซ่ึงเปนไปตามขอตกลง ในการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ

ผลการวิเคราะหตัวแปรท่ีมีประสิทธิภาพในการทํานายประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนจาอากาศ เพ่ือเปนการวิเคราะหวา มีตัวแปรใดบางท่ี
สามารถทํานายไดโดยตัวแปรท่ีนํามาวิเคราะห หรือตัวแปรตนคือ ปจจัยดานองคกร
ประกอบดวย ดานการบริหาร (X1) ดานสายงานท่ีปฏิบัติ (X2) ดานความผูกพันตอองคกร
(X3) ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (X4) ท้ังนี้
เพ่ือศึกษาวามีองคประกอบใดจะสามารถพยากรณ ประสิทธิผล การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของโรงเรียนจาอากาศได ผูวิจัยทําการวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุแบบมีข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) พบวา ตัวแปรท่ี
สามารถทํานายประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนจาอากาศ
ไดแก ตัวแปร ดานการบริหาร (X1) ดานความรูความเขาใจฯ (X4) และดานสายงานท่ีปฏิบัติ
(X2) โดย ตัวแปรดานการบริหาร (X1) เปนตัวทํานายตัวแรกท่ีเขาสมการทํานาย โดยทํานาย
ไดรอยละ 10.7 ตัวแปรท่ีสองท่ีเขาสมการทํานายคือ ดานความรูความเขาใจฯ (X4) ซ่ึงเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การทํานายสูงข้ึนเปนรอยละ 17.9 และตัวแปรท่ีสุดทายท่ีเขาสมการทํานาย
คือ ตัวแปร ดานสายงานท่ีปฏิบัติ (X2) ซ่ึงเพ่ิมประสิทธิภาพการทํานาย เปนรอยละ 21.2
จะเห็นไดวา มีตัวแปรท่ีสามารถทํานายประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนจาอากาศ ได 3 ตัวแปร ดังนี้ ตัวแปรท่ีสามารถทํานายประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนจาอากาศ ไดมากท่ีสุด คือความรูความเขาใจเก่ียวกับ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา (X4) มีคา Beta เทากับ .256 รองลงมาคือ ดานการ
บริหาร (X1) มีคา Beta เทากับ .243 และดานสายงานท่ีปฏิบัติ (X2) มีคา Beta เทากับ .196
แสดใหเห็นวา บุคลากรกองทัพอากาศท่ีเห็นดวยกับการบริหารสูง มีความรูความเขาใจฯ
สูง และเห็นดวยกับสายงานท่ีปฏิบัติสูงจะทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาของ
กองทัพอากาศมีประสิทธิผลท่ีสูงข้ึน

โดยสรุปตัวแปร ตัวแปรท่ีสามารถทํานายประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนจาอากาศ คือความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบายการประกัน
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คุณภาพการศึกษา (X4) มีดานการบริหาร (X1) และดานสายงานท่ีปฏิบัติ (X2) สามารถ
รวมกันทํานายประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนจาอากาศ
โดยสามารถรวมกันทํานายไดรอยละ 21.2

การวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

ขอเสนอแนะดานการบริหาร พบวา โดยภาพรวมขาราชการมีขอเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดานการบริหาร อยูในระดับปานกลาง
( X =3.15) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีขาราชการเห็นดวยสูงสุดคือ ควรปรับ
วิสัยทัศนในการบริหารโรงเรียนจาอากาศในระดับปานกลาง ( X =3.23) รองลงมาคือ
ควรกําหนดโครงสรางการบริหารและระบบบริการใหชัดเจนกวานี้ ในระดับปานกลาง
( X =3.20) สวนขอท่ีขาราชการเห็นดวยนอยท่ีสุดคือ ควรจัดระบบบริหารทรัพยากรใหมี
หลักเกณฑถูกตองและเหมาะสม ในระดับปานกลาง ( X =3.06)

ขอเสนอแนะดานสายงานท่ีปฏิบัติ พบวา โดยภาพรวมขาราชการมีขอเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดานสายงานท่ีปฏิบัติ อยูในระดับ
ปานกลาง ( X =3.23) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีขาราชการเห็นดวยสูงสุดคือ
ควรปรับสายงานท่ีปฏิบัติใหตรงกับความรูความสามารถของบุคลากร ในระดับปานกลาง
( X =3.29) รองลงมาคือ ควรลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานนี้ ในระดับปานกลาง ( X =3.26)
สวนขอท่ีขาราชการเห็นดวยนอยท่ีสุดคือ ควรปรับตําแหนงงานปฏิบัติใหเหมาะสม ในระดับ
ปานกลาง ( X =3.18)

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาวเิคราะหผูวิจัยไดนําประเด็นสําคัญมาอภิปราย ดังนี้
ปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ ชั้นยศ การศึกษา ท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจตอ

ประสิทธิผล การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีไมตางกัน ระดับปจจัยองคกรท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนจาอากาศ ในระดับมากมีอยู
2 ดาน ไดแก ดานความผูกพันตอองคกร ดานสายงานท่ีปฏิบัติ เรียงตามลําดับ สวนอีก
2 ดาน คือดานการบริหาร ดานความรูความเขาใจ อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ
สํานักงานทดสอบทางการศึกษา (กรมวิชาการ, 2544) ท่ีวาเปาหมายสูงสุดของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาคือการมุงเนนใหบุคคลากรในองคกรมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานดานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยทุกฝายท่ีเก่ียวของท่ัวท้ังสถานศึกษาดังนั้น
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ภายหลังการวางแผน และการดําเนินการแลวจะตองแสดงความสําเร็จของผลการดําเนินงาน
ระบุสิ่งท่ีตองปรับปรุงแลววางแผนใหมและนําสูการปฏิบัติใหม และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สมชาย ใจเท่ียง (2545) ท่ีไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพ และปญหาการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานครโดยพบวาการ
จัดทําระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานตาง ๆ และสารสนเทศเก่ียวกับการศึกษาเปน
ไปอยางมีคุณภาพ สงผลตอการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดานการ
บริหารจากผลการวิจัย มีลักษณะคลายคลึงกับผลงานวิจัยของ ฉัตรชัย ตะปนตา (2554)
ท่ีพบวา ปจจัยดานการบริหารสงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 6 จังหวัดนครราชสีมามีการ
ดําเนินการอยูในระดับมาก เชนกัน ดานความรูความเขาใจตอนโยบายสอดคลองกับสมชาย
ใจเท่ียง (2545) ไดทําการวิจัยเพ่ือศึกษาสภาพและปญหาการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรม สามัญศึกษากรุงเทพมหานคร พบวา สถานศึกษามีการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาหลักมีเครื่องมือและระบบการวัดประเมินผลการเรียนรู ท่ี
ครอบคลุมตามเกณฑอยางเดนชัดสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับปานกลาง

การวิเคราะหเก่ียวกับประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
จาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ท้ัง 3 ดาน ดานคุณภาพการจัดการศึกษา
ดานคุณภาพผูรับการศึกษา ดานคุณภาพบุคคลากรผลการวิจัยวิเคราะห ไดวาโรงเรียน
จาอากาศ โดยภาพรวมขาราชการมีความพึงพอใจตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยดาน
ท่ีขาราชการพึงพอใจสูงสุดคือ คุณภาพของบุคคลากร รองลงมาคือ คุณภาพผูรับการศึกษา
และคุณภาพการจัดการศึกษา ตามลําดับ สอดคลองกับงานวิจัยของ ประสาร แบงเพชร
(2548) เรื่องการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ดานคุณภาพของบุคลากรอยูใน
ระดับมาก ระดับการมีสวนรวมของครูในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในภาพรวมท้ัง 6 ข้ันตอนอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย
ดังนี้ ข้ันการดําเนินงานตามแผน ข้ันการวางแผน ข้ันการเตรียมการ ข้ันการจัดทํารายงาน
ประจําปข้ันการตรวจสอบและประเมินผล และข้ันการนําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน

ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของขาราชการโรงเรียนจาอากาศตอ
ประสิทธิผล การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือจําแนกตามเพศผลการเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจของขาราชการโรงเรียนจาอากาศตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เม่ือจําแนกตามเพศ อายุ ในภาพรวมพบวา ขาราชการท่ีมีเพศตางกันมี
ความพึงพอใจตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนจาอากาศ
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กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ไมตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปวรรัตน เลิศสวรรณเสรี
(2552) ไดทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
บุคลากรวิทยาลัยราชพฤก พบวา เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวม ไมมีความแตกตางกัน

ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของขาราชการโรงเรียนจาอากาศตอ
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือจําแนกตามชั้นยศ ในภาพรวมพบวามี
คาความนาจะเปนเทากับ 0.748 ซ่ึงมากกวา 0.05 (0.748 > 0.05) แสดงวา ขาราชการท่ีมี
ชั้นยศตางกัน วุฒิการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ไมตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ นางสาวปวรรัตน  เลิศสวรรณเสรี
(2552) ไดทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤก พบวา ผูท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญา
ตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความพึงพอใจตอการ
ปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
สวนผูท่ีเปนสายอาจารยมีความพึงพอใจ มากกวาระดับ .05 สวนผูท่ีมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมมีความแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช
ดานคุณภาพการจัดการศึกษา ควรกําหนดโครงสรางการบริหาร และระบบบริการ

ใหชัดเจนกวานี้
1. แผนปฏิบัติงานควรเริ่มจากการจัดปฏิทินการศึกษา วางสูแผนปฏิบัติการประจํา

โดยการมีสวนรวมของผูบริหารครู คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคคลากรท่ีเก่ียวของกับ
งานดานการศึกษาการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว อยางมีระบบ มีการตรวจสอบประเมินผล
การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีผูบริหาร เปน ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ มีคณะกรรมการนิเทศติดตามตรวจสอบอยางไมเปนทางการเพ่ือทราบปญหา
อุปสรรค เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานตอไป

2. การประเมินผลผูเรียนยังตองเก่ียวของกับหลักการสําคัญคือ ดานคุณภาพผูรับ
การศึกษา ควรใชวิธีการท่ีหลากหลายในการประเมินผูเรียน ท้ังนี้เนื่องจากผูเรียนมีถนัด
ความสามารถ แตกตางกันไป หากใชรูปแบบการประเมิน รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงอยาง
เดียวจะทําใหผลการประเมินท่ีไดไมสามารถวัดระดับของผูเรียนท่ีมีความแตกตางกันไดดีพอ
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3. มุงเนนการประกันคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษาทําการประเมินผลภายใน
ทุกและรายงานผลการประเมินตอตนสังกัดและสาธารณชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันตอ
ประชาชน โดยสงเสริมใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีในสวนปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีสวนรวมในการเก็บขอมูลเพ่ือพัฒนาองคการ โดยการรวบรวมขอมูลจาก
บุคคลภายนอก ประชุมหารือ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาบทบาท ภารกิจ ของหนวยงาน

4. มีการจัดอบรม เผยแผระเบียบงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหแก
เจาหนาท่ีเพ่ือความเขาใจท่ีถูกตองและตรงกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
จาอากาศในการปฏิบัติงาน และลดความคลาดเคลื่อนหรือเขาใจผิดในดานความรูความเขาใจ
ตอนโยบาย

ดานคุณภาพผูรับการศึกษา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพดาน
การดําเนินงานในการจัดการศึกษา การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาการเรียนรูใหแก นจอ.
สรางเครื่องมือ และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสํารวจเลือกใชใหสอดคลองกับปญหาท่ี
ตองการ วางแผน แกไขหรือพัฒนา (Plan) จัดทําแผนการเรียนรูโดยกําหนดเปาประสงค คือ
ประสิทธิภาพของ นจอ. หรือลักษณะพ่ึงประสงคตามท่ี โรงเรียนจาอากาศตองการ ตองเนน
ความสําคัญท้ังความรู  คุณธรรม เนนใหนักเรียนปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสังคม
ประเทศชาติมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย และเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม
กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่อง
ตอไปนี้

1. ความรูเรื่องเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก
ครอบครัวชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรความเปนมาของ
สังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข ตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม เนนใหนักเรียนปฏิบัติตนเปนประโยชน
ตอสังคม ประเทศชาติ

2. ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังความรูความเขาใจ
และประสบการณ เ รื่ องการจั ดการ  การบํ า รุ งรั กษาและการ ใช ประโยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน

3. ความรูเก่ียวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และ
การประยุกตใชภูมิปญญา

4. จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได
คิดเปนทําเปนรักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
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ดานคุณภาพของบุคลากร
1. การเตรียมการเพ่ือพัฒนาบุคลากรในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

โดยการสงบุคลากรเขารับการอบรม ใหผูบริหารเปนผูใหการอบรม และการศึกษาดูงานจาก
สถาบันอ่ืนๆ ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2. จัดใหมีการพัฒนาบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual
Development Plan : ID PLAN) โดยจะตองผานกระบวนการประเมินสมรรถนะท่ี
ประกอบดวย การประเมินตนเอง รวมกับเพ่ือนรวมงานหรือผูบังคับบัญชารวมประเมิน
นําผลสรุปผล วาสมรรถนะใดท่ีจําเปนตองพัฒนาและสมรรถนะใดท่ีไมจําเปนตองพัฒนา
ตอจากนั้นนํามาจัดอันดับสมรรถนะท่ีจําเปนตองพัฒนา พรอมใหเหตุผลประกอบวาการ
พัฒนาสมรรถนะดังกลาวจะสงผลอยางไร ตอคุณภาพของนักเรียน หนวยงาน ชุมชน วงการ
วิชาชีพ หรือตนเอง เปนตน หลักการจัดอันดับความสําคัญ สมรรถนะท่ีจําเปนเรงดวนใน
การพัฒนาของครูคือ สงผลตอคุณภาพของนักเรียนเปนหลัก สําหรับตอตนเองควรเปนอันดับ
สุดทาย จากนั้นนําไปสูการเขียนแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล โดยใหนําเสนอรูปแบบ วิธีการ
พัฒนาในแตละสมรรถนะ หลาย ๆ รูปแบบเพ่ือเปนทางเลือกในการพัฒนา พรอมกับกําหนด
ชวงระยะเวลาท่ีจะพัฒนา (เริ่มตนและสิ้นสุด) ในการปฏิบัติงาน ถาบุคคลใดเปนบุคคลท่ีมี
คุณภาพหรือทางการ (วิชาการ) จะเรียกวา มีสมรรถนะ (Competency) (ความสามารถของ
บุคคลในทุก ๆ ดาน ท้ังดานความรู ความคิด ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะ คุณธรรม
ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานใหบรรลุไดอยางมีประสิทธิภาพ) ท่ีสูงยอมสงผลตอคุณภาพของ
งานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ดังนั้นควรมี
การศึกษาเชิงลึกในสวนอ่ืนเพ่ิมเติม เฉพาะปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนจาอากาศเทานั้น

2. การวิจัยเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปนการศึกษาเฉพาะ ขาราชการ ลูกจาง
พนักงานราชการ โรงเรียนจาอากาศเทานั้น ควรขยายกลุมศึกษาไปยังกลุมอ่ืน ๆ เพ่ือใหได
ขอมูลท่ีมากข้ึน
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