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  การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตาม

กฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร และวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ารด าเนินการ

ประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครประสบ

ความส าเร็จ จากประชากรโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานครท่ีประสบความส าเร็จในการประกนั

คุณภาพภายในโดยไดรั้บการประเมินภายนอกและไดรั้บรองมาตรฐานการศึกษาในระดบัดีและดี

มาก ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มผูอ้  านวยการและผูรั้บผิดชอบงานประกนัคุณภาพของโรงเรียนเอกชน  

จ านวน 346 คน เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลตอบแบบสอบถามท่ีเป็นแบบมาตรวดัประมาณค่า 5 ระดบั มีค่า

ความเช่ือมัน่ .837 และใชว้ิธีการสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบยืนยนัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินการ

ประกนัคุณภาพภายในดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน วิเคราะห์ความสัมพนัธ์และวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และสรุปเน้ือหาจากการสมัภาษณ์  

ผลการวิจยัพบวา่  

1. สภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนเขต 

กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( = 4.44) เม่ือพิจารณาเรียงล าดบัรายดา้น  พบว่า การ

จดัท ารายงานประจ าปี( = 4.52) ด าเนินการมากท่ีสุด รองลงมา คือ การจดัท าแผนพฒันาการจดั

การศึกษา( = 4.50) และการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ( = 4.47)  

ง 



2. ปัจจยัท่ีส่งผลให้การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียน

เอกชนประสบความส าเร็จ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีอ านาจการพยากรณ์ปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงให้ประสบความส าเร็จไดร้้อยละ 

69.50 เรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปหานอ้ย  6 ปัจจยั  คือ 1) การปรับตวัเขององคก์ารและการ

ริเร่ิมส่ิงใหม่ 2) สภาพแวดลอ้มทางสังคม 3)โครงสร้างองคก์าร 4) วฒันธรรมองค์การ 5) 

กระบวนการติดต่อส่ือสารและ 6) สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ  

             สามารถเขียนสมการพยากรณ์ปัจจยัท่ีส่งผลให้การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตาม
กฎกระทรวงประสบความส าเร็จในรูปคะแนนดิบได ้ คือ 

Ytot   =  1.070+.134X15+.148X4+.115X1+.164X6 +.123X13+.086 X3 หมายความว่า  เม่ือเพิ่ม
หรือลดปัจจยัดา้นการปรับตวัและริเร่ิมส่ิงใหม่ขององคก์าร (X15)  สภาพแวดลอ้มทางสังคม(X4)  
โครงสร้างองคก์าร(X1) วฒันธรรมองคก์าร(X6)  กระบวนการติดต่อส่ือสาร(X13)และสภาพแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจ(X3) โดยควบคุมสภาพการด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงไวใ้ห้
คงท่ีแลว้  ก็จะส่งผลให้การด าเนินการประกนัคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชน
ประสบความส าเร็จในระดบัเพิ่มข้ึนหรือลดลงไปในทิศทางเดียวกนั   

ค าส าคญั : ปัจจยั  ความส าเร็จ  การประกนัคุณภาพภายใน  โรงเรียนเอกชน  
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This research aimed to examine the implementation of internal quality assurance in 

accordance with the ministerial regulations of private schools in Bangkok and analyze factors that 

contribute to their success. From a number of 282 private schools succeeded in external quality 

assurance and received educational accreditation with “good” and “very good” levels, 346 

informants as School Directors and Quality Assurance Officers were assessed using a 5-scale 

questionnaire with a reliability of 0.837 and interviewed to verify factors affecting the 

implementation.  Data were subject to correlation, multiple regressions analysis by computer 

software and summary of content from interview. 

The research found that : 

1. The implementation of internal quality assurance in accordance with the ministerial 

regulations of private schools in Bangkok had a high average rating (  = 4.44). When individual 

aspects were considered, the preparation of annual reports were rated the most done (  = 4.52), 

followed by the execution of study management plan (  = 4.50) and the defining of educational 

standards (  = 4.47). 

ฉ 



2. Factors contributing to the success of the implementation of internal quality assurance 

in accordance with the ministerial regulations of private schools achieved a statistical significance 

level of .05.The predictive power of model indicated six factors that predicted an implementation 

success of 69.50% ranking from the most to the least importance: 1) organization adaptation and 

innovation,2) social environment,3)organization structure,4)organizational culture, 5) process 

communications and 6) economic environment. 

An equation was developed to predict factors that contribute to the successful 

implementation of internal quality assurance in accordance with ministerial regulations in the 

form of raw scores as follows: 

Ytot =  1.070+.134X15+.148X4+.115X1+.164X6+.123X13+.086.X3 whereby  an increase or 

decrease of factors: organization adaptation and innovation (X15), social environment (X4), 

organization structure (X1), organizational culture (X6), process communications (X13), and 

economic environment (X3) when the implementation of internal quality assurance in accordance 

with the ministerial regulations was constantly controlled. This resulted in an increase or decrease 

success of implementation of internal quality assurance in accordance with the ministerial 

regulations of private schools in the same direction. 

Keywords : Factors, Success, Internal quality assurance, Private school   
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  วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์อย่างยิ่งจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
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ขอ้เสนอแนะ  ประเมินและรับรองรายงานวิจยั  ดว้ยความตั้งใจและมีเมตตาอยา่งกลัยาณมิตร ส่งผล
ให้การด าเนินการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วง  สามารถจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชน นอกจากน้ีขอขอบพระคุณท่านดร.สมศกัด์ิ  ดลประสิทธ์ กรรมการท่ี
ปรึกษาร่วม  ท่ีกรุณาให้ขอ้คิดเห็นและค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวิจยั  ผูว้ิจยัขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี   

  ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.วิเชียร   ชิวพิมาย   ดร.คมศร  วงศรั์กษา  ดร.พีรศกัด์ิ  
รัตนะ ดร.วิษณุ ทรัพยส์มบติั  และดร.ชนาธิป  ทุย้แป ท่ีกรุณาใหค้วามอนุเคราะห์รับเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
และผูท้รงคุณวฒิุใหค้  าแนะน าและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

    ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย   ตันติเมธ   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย        
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เป็นกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งกรุณาไดใ้ห้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ท าให้
วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

     ขอขอบพระคุณท่านผูบ้ริหารและผูรั้บผิดชอบงานประกนัคุณภาพของโรงเรียนเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  กรุณาใหท้ดลองใชเ้คร่ืองมือ  ตอบแบบสอบถามและ
ใหข้อ้มูลในการวิจยั  ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีเป็นก าลงัใจและใหค้วามช่วยเหลือในการท าวิทยานิพนธ์
น้ีส าเร็จไปดว้ยดี 
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