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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
2) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยลักษณะการบริหารงานขององค์กร ลักษณะบุคลากร ลักษณะของสภาพแวดล้อม และลักษณะของนโยบายการ
บริหาร และการปฏิบัติงาน และ3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 112 คน ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน 56 คน และผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียน 56 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)  ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษามีการด าเนินการมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตามล าดับ 

2. ระดับปัจจัยที่ส่งผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะบุคลากร รองลงมาคือ ปัจจัยด้านลักษณะของนโยบายการบริหาร และการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านลักษณะ
ของสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านลักษณะการบริหารงานขององค์กร ตามล าดับ 
 3. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยต่าง ๆ ร่วมกันท านายการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเอกชนได้ร้อยละ 98.10  ที่ระดับนัยส าคัญ .05 สามารถเขียนสมการท านายในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้
ดังต่อไปนี ้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Y = -.360 (ปัจจัยด้านลักษณะการบริหารงานขององค์กร) + .382 (ปัจจัยด้านลักษณะของสภาพแวดล้อม) + .481 (ปัจจัยด้าน

ลักษณะของบุคลากร) + .539 (ปัจจัยด้านนโยบายการบริหาร และการปฏิบัติ) - .160 
 ค าส าคัญ : การประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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Abstract 
 The purposes of this research were to study 1) the level of factors affecting internal quality assurance of 
Basic Education Level of Private Schools in Bangkok. 2) the level of the internal quality assurance of Basic Education 
Level of Private Schools in Bangkok. 3) the factors affecting internal quality assurance of Basic Education Level of 
Private Schools in Bangkok. The sample size was 112 people which consisted of 56 school administrators and 91 
school staff accounted for the internal quality assurance        The instrument for data collection was the rating scale 

questionnaire with 5-level rating scales. Statistics used in data analysis were percentage (%), mean ( X ), standard 
deviation (S.D.) and multiple regressions of Stepwise regression method. 
 The research findings were found that 1) the level of the internal quality assurance of  Basic Education Level 
of Private Schools in Bangkok  was at high level. When individual aspects were considered, Implementation of the 
educational development plan was rated the most done, followed by the defining of educational standards and 
Providing systematic and continuous development of educational quality2) the level of factors affecting internal 
quality assurance of Basic Education Level of Private Schools in Bangkok was at high level. When individual aspects 
were considered, Personnal characteristics were rated the most done, followed by administrative and operational 
policy factors, Environmental factors and Organizational factors. 3) the factors affecting internal quality assurance of 
Basic Education Level of Private Schools in Bangkok were all factors have affecting internal quality assurance of Basic 
Education Level of Private Schools in Bangkok in overall. Its statistical significance was at .05 level. Effectiveness in the 
prediction was 98.10 percent. Which can be written as the following equation regression analysis.  
 Raw score regression equation: 
 Y = -.360 (Organizational factors) +  .382 (Environmental factors) +  .481 (Personnal characteristics) + .539 
(Administrative and operational policy factors) - .160 
 
Keywords: Internal Quality Assurance, Private Schools, Basic Education 
 
บทน า 
 

“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การ
กีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง” เป็นความมุ่ง
หมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  

นอกจากนั้น กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 กล่าวไว้ว่า ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับ และประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ ประกาศก าหนดพร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
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การประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2561) นอกจากนั้น เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานที่ดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพของสถานศึกษา
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

การจัดการศึกษาในสถานศึกษาเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครมีการแข่งขันในการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพค่อนข้างสูงทั้งนี้เนื่องจากในกรุงเทพมหานครมีสถานศึกษาเอกชนเป็นจ านวนมาก รวมทั้งผู้ปกครองต้องการให้บุตร
หลานได้รับการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนมีประสิทธิผล และประสบความส าเร็จ ในขณะเดียวกันก็มีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา (สุนีย์  ทองห่อ 2548: 21-22) ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพ
พบว่าส่วนใหญ่ใช้กรอบแนวคิดของ Steers (1977) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กรได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหารงานของ
องค์กร ปัจจัยด้านลักษณะของบุคลากร ปัจจัยด้านลักษณะสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านลักษณะนโยบายการบริหาร และการปฏิบัติโดย
พบว่าทั้ง 4 ปัจจัยส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เก็จกนก  เอื้อวงศ์, 2546; จินตนา  สระทองขาว, 2554; 
จิรนันท์  อารีรอบ, 2549; สุนีย์  ทองห่อ, 2548: 21 - 22; สุวรรณา  สังข์สุข, 2552 

อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังไม่พบว่ามีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจด าเนินการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ได้
ข้อมูลในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1.  เพื่อศึกษาระดับการด าเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อศึกษาระดับปัจจัยลักษณะการบริหารงานขององค์กร ลักษณะบุคลากร ลักษณะของสภาพแวดล้อม และลักษณะของ
นโยบายการบริหาร และการปฏิบัติงาน  

3.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  โรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษา
ต่อเนื่องกันในระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา 2562 จ านวน  65  
แห่ง  (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2562) กลุ่มตัวอย่าง เป็นโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับก่อนประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 56 แห่ง จากการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปของ Krecie and Morgan (1970) ใช้วิธีการสุ่มแบบมีระบบ (Systematic random sampling) 
จ าแนกตามสัดส่วนของขนาดโรงเรียนเป็น 3 ขนาด คือโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่  ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน เนื่องจากมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยจัดระบบการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จ านวน 56 คน กับครูผู้ปฏิบัติหน้าที่งาน
ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเป็นอย่างดีโดย
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ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในตามภารกิจ และโครงสร้างการบริหารโรงเรียนจ านวน 56 คน 
รวมทั้งสิ้น 112 คน 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
              ตัวแปรอิสระประกอบด้วย ปัจจัยลักษณะการบริหารงานขององค์กร ลักษณะบุคลากร ลักษณะของสภาพแวดล้อม และ
ลักษณะของนโยบายการบริหาร และการปฏิบัติงาน ตัวแปรตาม คือ การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชน ผู้วิจัย
ใช้กรอบแนวคิดตามกฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา 2561 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561) ที่ก าหนด
ขอบเขตการด าเนินงานประกันคุณภาพ 7 ภารกิจ ดังนี้ 1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา  3) การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้  4) การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  5) การติดตาม
ผลการด าเนินงานการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  6) การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองและจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเอง และ 7) การพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยนี้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ตอน 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานที่ปฏิบัติและขนาด
สถานศึกษา 
   ตอนที่ 2 แบบสอบถามการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยที่เกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในด้านลักษณะการ
บริหารงานขององค์กร ด้านลักษณะของบุคลากร ด้านลักษณะของสภาพแวดล้อม  ด้านลักษณะของนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 75 ขอ้ มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .98 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม พร้อมส่งแบบสอบถามถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทาง
ไปรษณีย์ น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อท าการวิเคราะห์ทางสถิติ แบบสอบถามส่งคืนจ านวน 
112 ฉบับ เป็นร้อยละ 100  และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการดังนี ้

  1. การวิเคราะห์ตอนที่ 1 เกี่ยวกับค่าสถิติพื้นฐานข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ เกี่ยวกับเพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด อายุ ต าแหน่งปัจจุบัน และขนาดโรงเรียน โดยใช้การหาค่าความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 2. การวิเคราะห์ตอนที่ 3 เกี่ยวกับค่าสถิติพื้นฐานของการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานครโดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

 3. การวิเคราะห์ตอนที่ 2 เกี่ยวกับค่าสถิติพื้นฐานของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

เอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 4. การวิเคราะห์ตอนที่ 4 เกี่ยวกับค่าสัมประสิทธิ์พหุคูณพยากรณ์ตัวแปรหรือท านาย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร ด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 
 
  1. การปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกรุงเทพมหานคร อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และด้านการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองและจัดส่งรายงานผลการ

ประเมินตนเอง ( X = 4.45, S.D = 0.68) รองลงมา คือด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( X = 4.43, S.D = 0.67) 

และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ( X = 4.36, S.D = 0.69) 
  2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านลักษณะของบุคลากร ( X = 4.42, S.D = 0.70) รองลงมา คือ ด้านลักษณะของนโยบายการบริหาร 

และการปฏิบัติ ( X = 4.39, S.D = 0.67) และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านลักษณะการบริหารงานขององค์กร ( X = 4.29, S.D = 
0.68) 
 3. ผลการวิเคราะห์ Multiple regression analysis องค์ประกอบตัวแปรทั้ง 4 องค์ประกอบจะพบว่าตัวแปรที่ท านายการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ในกรุงเทพมหานคร ได้ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ได้ร้อยละ 98.10 โดยพบว่าองค์ประกอบของตัวแปรที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ .05 โดยเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของตัวแปรที่มีอ านาจในการพยากรณ์การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เอกชน ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ดีที่สุดคือ ปัจจัยด้านนโยบายการบริหาร และ
การปฏิบัติ ปัจจัยด้านลักษณะของบุคลากร ปัจจัยด้านลักษณะของสภาพแวดล้อม และปัจจัยด้านลักษณะขององค์การตามล าดับ 
สามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
Y = -.360 (ปัจจัยด้านลักษณะการบริหารงานขององค์กร) + .382 (ปัจจัยด้านลักษณะของสภาพแวดล้อม) + .481 (ปัจจัยด้าน

ลักษณะของบุคลากร) + .539 (ปัจจัยด้านนโยบายการบริหาร และการปฏิบัติ) - .160 
 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z= -.347 (ปัจจัยด้านลักษณะการบริหารงานขององค์กร) + .379 (ปัจจัยด้านลักษณะของสภาพแวดล้อม) + .455 (ปัจจัยด้าน
ลักษณะของบุคลากร) + .510 (ปัจจัยด้านนโยบายการบริหาร และการปฏิบัติ) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
          1.  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาภาพรวม และรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ มากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากันสองด้าน คือ ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และด้านการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองและจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเอง รองลงมา คือด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการ
จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของนราจันทร์  กิตติคุณ (2553) ได้ศึกษาสภาพ 
และปัญหาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าสภาพการบริหารงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาทั้ง 8 ด้าน ในภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน คือ ด้านการจัดระบบบริหาร และสารสนเทศ 
ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ด้านการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ด้านการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี และ
ด้านการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุวรรณา  สังข์สุข (2552) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ในภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
คือ ด้านการจัดระบบบริหาร และสารสนเทศ ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ด้านการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้าน
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี และด้านการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  และปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 
ปัจจัยด้านนโยบายการบริหาร และการปฏิบัติ ปัจจัยด้านลักษณะขององค์การ ปัจจัยด้านลักษณะของบุคลากร และปัจจัยด้านลักษณะ
ของสภาพแวดล้อมตามล าดับ 
          2.  ระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาภาพรวม และรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
และเมื่อพิจารณารายด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านลักษณะของบุคลากร รองลงมา คือ ด้านลักษณะของนโยบายการ
บริหาร และการปฏิบัติ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านลักษณะการบริหารงานขององค์กร ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรทางการศึกษา
ได้เล็งเห็นความส าคัญและมีความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพภายนอกและการประกันคุณภาพ
ภายในว่าเป็นระบบการท างานที่ด าเนินการได้ตามภารกิจปกติ มีเป้าหมายคือ การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา และความส าเร็จใน
การประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงโรงเรียนได้ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรษวรรณ บันลือฤทธิ์ (2553: 164) พบว่า ระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในอยู่ในระดับมาก 3 อันดับ คือ ปัจจัยด้านภาวะผู้น า ด้านการเมือง ด้านวัฒนธรรมองค์กร และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา 
เทียมทิพร และคณะ (2555: 79) พบว่า ระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับมากเรียงล าดับ คือ 
ด้านลักษณะผู้บริหาร ด้านการบริหารจัดการ ด้านลักษณะบุคลากร ด้านลักษณะทรัพยากร และ ด้านลักษณะวัฒนธรรมองค์กร 
          3.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ข้อค้นพบจากการวิเคราะห์การถดถอยพหคูณ เพื่อหาตัวแปรปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ในกรุงเทพมหานครในภาพรวมโดยน าตัวแปรปัจจัยเข้าสมการทั้ง 4 ตัวแปรพบว่าตัวแปรทั้ง 4 สามารถอธิบายความแปรปรวนได้
ร้อยละ 98.1 และมีอิทธิพลต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานครให้ประสบความส าเร็จได้โดยภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เรียงตามล าดับความส าคัญของปัจจัย คือ1).ปัจจัยด้านนโยบายการบริหาร และการปฏิบัติ 2).ปัจจัยด้านลักษณะของบุคลากร 3).ปัจจัย
ด้านลักษณะของสภาพแวดล้อม และ 4).ปัจจัยด้านลักษณะการบริหารงานขององค์กรตามล าดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณฐ
มนวรรณ ศิริสุขชัยวุฒ (2550) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยรวมต่อ คุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านบุคลากร และปัจจัยด้านทรัพยากร และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จินตนา สระทองขาว (2554) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผล ต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน โดยเรียงตามล าดับความสัมพันธ์จากมากไปน้อยดังนี้ 
ด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ด้านลักษณะขององค์การ ด้านลักษณะบุคลากรและด้านลักษณะสภาพแวดล้อม อย่างมี นัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของมยุรี แพร่หลาย (2554) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานประกันคุณภาพ
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การศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า 1) ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ปัจจัยด้านลักษณะของสภาพแวดล้อมและปัจจัย
ด้านลักษณะของโรงเรียนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ต่อการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิถยา  งามสมเกล้า (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ระดับสถาบัน) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยองค์การมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ระดับสถาบัน) ตัวแปรที่มีอ านาจในการพยากรณ์
ผลลัพธ์ของความส าเร็จ ได้แก่  ปัจจัยองค์การด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ลักษณะสภาพแวดล้อม ลักษณะบุคลากร และ
ลักษณะองค์การ ตามล าดับ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับเจนจบ  หาญกลับ และสุภัทรา  เอื้อวงศ์ (2559) ที่
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร ประสบความส าเร็จ เรียงล าดับ
ความส าคัญ คือ การปรับตัวและริเริ่มสิ่งใหม่ขององค์การ สภาพแวดล้อมทางสังคม การจัดโครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การ 
กระบวนการติดต่อสื่อสารและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
                 1.1 จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาภาพรวมและรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ 
มาก และเมื่อพิจารณารายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือด้านลักษณะของบุคลากร รองลงมา คือ ด้านลักษณะของนโยบายการ
บริหาร และการปฏิบัติ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านลักษณะการบริหารงานขององค์กร ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรให้
ความส าคัญกับสภาพแวดล้อม และการบริหารงานขององค์กรให้มากขึ้น ในการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน การวางแผน
ร่วมกัน และก าหนดบทบาทของบุคลากรในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม และ
ทันสมัยแก่บุคลากร การสนับสนุนการใช้สื่อ นวัตกรรมที่เหมาะสม และสนับสนุนให้บุคลากรน าสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
                1.2 จากการศึกษา พบว่า การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาภาพรวมและรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ มาก และเมื่อ
พิจารณารายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และด้านการจัดท ารายงานผล
การประเมินตนเองและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง รองลงมา คือด้านการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง  ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกๆ ด้านมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง ควรมีการศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเพื่อน ามาวางแผนในการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
                1.3 จากผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านลักษณะการบริหารงานขององค์กรส่งผลกัน
ต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ในกรุงเทพมหานคร ส่งผลในทางตรงกันข้ามกับปัจจัยอื่นๆ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนควรค านึงแนวทางการบริหารในการ
ก าหนดแนวปฏิบัติของงานฝ่ายต่างๆ การก าหนดขอบข่ายความรับผิดชอบของบุคลากร การแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีความรู้ ความเหมาะสมกับความสามารถ มีโครงสร้างการบริหารงานที่สอดคล้องกับภารกิจงาน และ
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เอื้อต่อการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมกันคิด ร่วมกันท า และการตัดสินใจร่วมกัน โดยให้เป็นไปตามบริบทสถานศึกษา รวมถึงมีการ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน เพื่อน าผลไปพัฒนา และส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความช านาญเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
                 2.1 เนื่องจากการศึกษาวิจัยปัจจัยส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ได้ท าการศึกษาปัจจัยการบริหารจ านวน 4 ปัจจัย 
ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะการบริหารงานขององค์กร ด้านลักษณะบุคลากร ด้านลักษณะของสภาพแวดล้อม ด้านลักษณะของนโยบายการ
บริหารและการปฏิบัติงาน จึงควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน 
เช่น ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านการปรับตัวขององค์กร เพื่อให้สถานศึกษาน าไปใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาเอกชนได้ต่อไป 
                 2.2 ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยส่งผลต่อการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจได้ข้อค้นพบที่แตกต่างกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่อาจมีความลุ่มลึกกว่า เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ส่งต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในที่ลึกซึ้ง และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเป็นประโยชน์ได้มาก
ยิ่งขึ้น 
                2.3 ควรท าการศึกษาวิจัยข้อมูลโดยแยกตามขนาดสถานศึกษา หรือเปรียบเทียบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยแยกตามขนาดของสถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียด หรืออาจท าให้พบข้อค้นพบที่เป็นประโยชน์ หรือมี
ความเป็นลักษณะเฉพาะตามแต่ละขนาดของสถานศึกษา หรือพบผลกระทบทางลบของตัวแปรที่อาจเกิดขึ้น เพื่อน ามาปรับปรุง และ
พัฒนาการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จ 
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