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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตัวบงช้ีสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนายเรืออากาศ 
ประกอบดวย ตัวบงช้ีดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน ตัวบงช้ีดานการเรียนการสอนภาคทฤษฎีตัว
บงช้ีดานการฝกศึกษาวิชาการทหารและภาวะผูนํา ตัวบงช้ีดานกิจกรรมการพัฒนานักเรียนนายเรืออากาศ ตัวบงช้ีดานการ 
วิจัยและงานสรางสรรค ตัวบงช้ีดานการบริการทางวิชาการ ตัวบงช้ีดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร ตัวบงช้ีดานการบริหารจัดการและการเงิน/งบประมาณ ตัวบงช้ีดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
และตัวบงช้ีดานคุณภาพนายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
เปนผูบริหารและอาจารยประจําของโรงเรียนนายเรืออากาศ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสนทนากลุม (Focus 
group discussion) แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาตัวบงช้ี และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอตัวบงช้ี สถิติ     
ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาคะแนนเฉลี่ย ( x ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหขอมูลเพื่อ    
การพัฒนาตัวบงช้ีโดยการทดสอบที (One sample t–test) โดยกําหนดเกณฑการคัดเลือกตัวบงช้ีที่มีคาคะแนนเฉลี่ย ( x )   
สูงกวา 3.50 ขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติมาใชเปนตัวบงช้ี และการวิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอตัวบงช้ีโดยการทดสอบ
ที (One sample t–test) ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและอาจารยประจําของโรงเรียนนายเรืออากาศเห็นวามีจํานวนตัวบงช้ี 98 
ตัวที่มีความเหมาะสมที่จะใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรยีนนายเรืออากาศ และเห็นวาตัวบงช้ีสําหรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมที่จะใชประเมินคุณภาพการศึกษารายดานและโดยรวม  ทุกดานอยูใน
ระดับมาก เมื่อเทียบกับเกณฑพบวา ตัวบงช้ีทั้งรายดานและโดยรวมทุกดาน มีความเหมาะสมอยูในระดับสูงกวาเกณฑอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนตัวบงช้ีดานการวิจัยและงานสรางสรรคที่ไมพบวาสูงกวาเกณฑ จากการนําตัวบงช้ีที่ได
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จากการวิจัย จํานวน 98 ตัวบงช้ี ไปทดลองใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนายเรืออากาศ พบวา  
โรงเรียนนายเรืออากาศมีการดําเนินการตามตัวบงช้ีจํานวน 92 ตัวบงช้ี คิดเปนรอยละ 93.88 คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ ปการศึกษา 2551 มีความพึงพอใจกับตัวบงช้ีที่ไดจากการวิจัย ทั้งราย   
ดานและโดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก เมื่อเทียบกับเกณฑพบวา ตัวบงช้ีทั้งรายดาน และโดยรวมทุกดาน มีความพึงพอใจ     
สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
คําสําคัญ ตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายเรืออากาศ 
 
ABSTRACT 

This research aimed to develop indicators for the internal quality assessment of the Royal Thai Air Force 
Academy (RTAFA) in 10 major aspects: 1) philosophy, mission, objectives, and operation plans 2) teaching   
and learning 3) military training and academic leadership 4) air cadet development activities 5) research and 
creative work 6) academic services 7) arts, culture, and military tradition 8) management and finance/budget     
9) systems and quality assurance mechanisms and 10) quality of graduate air cadets from RTAFA.  The   
samples included 206 military executives and full-time lecturers of RTAFA.  The research instruments          
used were the focus group discussion technique, questionnaires for opinions on indicators application, and 
questionnaires for satisfaction level towards indicators applied for internal quality assessment at RTAFA. 
Statistical procedures used to analyze the data included mean, standard deviation, and t-test (one sample).  The 
sample’s opinions on indicators application and satisfaction level towards indicators used were analyzed and 
compared with a criterion of 3.50.  The indicators with a mean significantly higher than the criterion were 
selected as appropriate to be used at RTAFA. The findings of the study indicated that: According to military 
executives and full-time lecturers of RTAFA, 98 indicators in all 10 aspects of the internal quality assessment   
of RTAFA were appropriate to be employed at RTAFA, all indicators in each aspect held a high level of 
appropriateness.  When compared with a criterion of 3.50, almost all the indicators were significantly higher   
than the criterion except for the aspect of research and creative work which was not.  The application of all       
98 indicators for the internal quality assessment of RTAFA indicated that, evidently, RTAFA had been doing 
some activities to complete the mission in 92 indicators (93.88%). Internal quality assessment committees of 
RTAFA were satisfied with all the internal quality assessment indicators from all 10 aspects.  It was also found 
that their satisfaction levels for both overall and individual aspects were higher than the criterion at a .05 
significant level. 
 
Key words Educational indicators, Educational internal quality assessment, Royal Thai Air Force Academy

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

การจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาถือเปน
บทบาทและหนาที่ที่สําคัญอยางยิ่งของสถาบันอุดมศึกษา
ทุกแหงตามที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวดที่ 6 วาดวยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยในมาตรา 47 ไดกําหนดให
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก และในมาตรา 48 ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัด
และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา    
ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยว 
ของและตองทําการเปดเผยตอสาธารณชน และเพื่อการ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก (สํานักงานคณะ-
กรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542, 24–25) ดังนั้น การ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจึงเปนระบบและ
กลไกที่ยึดหลักการความเปนอิสระ (Institutional auto-
nomy) และเสรีภาพทางวิชาการ (Academic freedom)     
ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการ  
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ตองการมุงเนนและสรางให 
สถาบันอุดมศึกษามีเอกลักษณตามภารกิจ เพื่อนําสูความ



หลากหลายเพราะมีความเปนอิสระเปนฐานสนับสนุน 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 
2547, 21) 

ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาของ ชุตินันท  อิทธิรัตนา (2546, บทคัด- 
ยอ) ที่ไดวิจัยรูปแบบการจัดการการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  พบวา 
องคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย คือ หลัก  
การและแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพ และแนวทาง
การประเมินคุณภาพในอนาคต ดังนั้น การกําหนดมาตร-
ฐานการศึกษาจึงตองเปนหลักที่สามารถใชในการเทียบ 
เคียงเพ่ือการสงเสริม กํากับ ตรวจสอบ และประเมินผล
สถาบันอุดมศึกษาได ซึ่งสอดคลองกับที่สํานักงานคณะ-
กรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. และสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
หรือ สมศ. ไดระบุหลักการกําหนดตัวบงช้ีในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาดานตัวบงช้ีวา จะตองแสดงใหเห็นถึง
ปจจัย กระบวนการ และผลของการจัดการศึกษาที่สอด-
คลอง กับความมุงหมายและหลักการตามมาตรฐานอุดม- 
ศึกษา ซึ่งหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ 
ไดกําหนดขึ้น และตัวบงช้ีตองกระตุนใหสถาบันเกิดการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอยางตอเนื่อง (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550, 10; สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547, 1–2) 

จากการศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานเกี่ยว 
กับการประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาในประเด็น
ที่เกี่ยวของกับตัวบงช้ีคุณภาพสําหรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน พบวา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(2550, 5) ไดทําการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
พบวา ตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพภายในตามที่ สกอ. 
กําหนดขึ้น คณะตองการใหมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่ม   
เติมตัวบงช้ี เพื่อใหมีความเหมาะสมกับการดําเนินงานของ
คณะใหมากขึ้น เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ในดานตางๆ ที่คณะไดรับผิดชอบ สอดคลองกับที่สํานัก
ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2550, 2) ได
ทําการศึกษาทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา ตัว
บงช้ีที่ใชในการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบ

คุณภาพที่ สกอ. กําหนดขึ้นมีดัชนีและเกณฑการประเมิน 
ที่ยังไมเหมาะสมเนื่องจากมีมาตรฐานสูงเกินไปกวาที่
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการไดทั้งหมด รวมทั้งขาดตัวบงช้ีที่
เหมาะสมกับเอกลักษณของหนวยงาน และขาดตัวบงช้ี    
ในเชิงมูลคาหรือผลกระทบที่มีตอสังคม (Impact factor) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาวิชาดานเกษตรศาสตรที่มหา-
วิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนการสอนและมีผลงานทาง
วิชาการในดานดังกลาวมากมาย สอดคลองกับที่ รัชตวรรณ  
กาญจนปญญาคม และ กองกิติ  พูสวัสดิ์ (2545, บทคัดยอ) 
ที่ไดวิจัยการพัฒนาดัชนีและเกณฑการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาเพ่ือมุงสู
ความเปนเลิศ ผลการวิจัยพบวา การประเมินคุณภาพภายใน
ของคณะวิชาโดยใชองคประกอบคุณภาพของ สกอ. ที่เปน
ตัวบงช้ีเชิงคุณภาพ (Qualitative) จะไมสามารถเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินการของแตละสาขาวิชาหรือใชในการติดตาม
การปรับปรุงการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาได ดัง 
นั้น คณะวิชาจึงควรไดมีตัวบงช้ีเพื่อทําการประเมินในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) เพื่อใชควบคูกับตัวบงช้ีเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) และควรมีการเพิ่มเติมตัวบงช้ีที่เหมาะสมกับ
สภาพการดําเนินงานเพื่อแสดงถึงความเปนเลิศในคณะวิชา 
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยของ สุทธิธัช  คนกาญจน (2547, 
บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนาตัวบงช้ีคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐพบวา การประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาใหมีประสิทธิภาพนั้น หนวยงานที่ เกี่ยวของควร
กําหนดวิธีการตางๆ ที่ใชวัดในระบบการตรวจเยี่ยมสถาบัน 
อุดมศึกษา ทั้งนี้การกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีตองมี
ความครอบคลุมทุกดาน และเหมาะสมกับบริบทและ
ลักษณะของสถาบัน และมีความทันสมัยกับสภาวการณ
ปจจุบัน สอดคลองกับที่ อดุลย  วิริยะเวชกุล (2541, 92) ที่
ไดกลาวไววา การกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของแตละสถาบันและแตละสาขาวิชาชีพไมจําเปนตอง
เหมือนกันและยอมมีความแตกตางกันตามลักษณะและ
บริบทของสถาบัน 

โรงเรียนนายเรืออากาศ เปนสถาบันการศึกษาเฉพาะ
ทาง ระดับอุดมศึกษา สังกัดกองทัพอากาศ มีภารกิจในการ
เพื่อผลิตบุคคล/พลเรือนเพื่อเขารับราชการเปนนายทหาร
ช้ันสัญญาบัตรใหแกกองทัพอากาศ จากการศึกษาปญหา
ในภาพรวมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนนายเรืออากาศ พบวา ผูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ



ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตองการใหการประเมิน
คุณภาพการศึกษาแยกการประเมินออกเปน 2 สวนอยาง
ชัดเจน กลาวคือ ควรมีการประเมินในดานวิชาการ และควร
มีการประเมินในดานการฝกศึกษา/การฝกอบรมคุณลักษณะ
ทางทหาร สําหรับปญหาของการประเมินคุณภาพการศึกษา
เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานและตัวบงช้ีที่ สกอ. และ สมศ. 
กําหนดขึ้นพบวา ตัวบงช้ีบางตัวไมสามารถประเมินคุณภาพ
ไดตามบริบทของโรงเรียนไดอยางครอบคลุมเทาใดนัก 
เชน ผลจากการประเมินที่เสนอแนะใหโรงเรียนนายเรือ-
อากาศทําการวิเคราะหความตองการดานบุคลากรในระยะ
สั้นและระยะยาว เพื่อรองรับและทดแทนกําลังพลที่จะ
เกษียณอายุราชการ แตเนื่องจากการวิเคราะหดังกลาวเปน
หนาที่ของกรมกําลังพลทหารอากาศ โรงเรียนนายเรือ-
อากาศ จะเปนเพียงหนวยงานที่ผลิตกําลังพลตามความ
ตองการของกองทัพอากาศ ซึ่งมิไดเปนหนวยงานที่ทํา
หนาที่กําหนดความตองการดังกลาว นอกจากนี้ผลจากการ
ประเมินยังไดเสนอแนะใหโรงเรียนนายเรืออากาศกําหนด
แผนการดําเนินงานของสถาบันในดานตางๆ อยางละเอียด
ใหครอบคลุมพันธกิจ แตในความเปนจริงโรงเรียนจะ
กําหนดแผนการดําเนินงานของสถาบันไวในภาพรวมเทา 
นั้น เนื่องจากโรงเรียนนายเรืออากาศเปนสถาบันอุดม 
ศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะและมีขอปฏิบัติในดานตางๆ ตาม
วัฒนธรรมแบบธรรมเนียมทหารที่มีความแตกตางจาก
สถาบันอุดมศึกษาทั่วไป จึงทําใหกิจกรรมบางประเภท 
อาจมิไดระบุไวในแผนการดําเนินงาน เชน กิจกรรมการ
บริการทางวิชาการ กิจกรรมการอนุรักษศิลปะและวัฒน-
ธรรม เปนตน ดังนั้น จึงเปนเหตุผลหน่ึงที่ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการตามขอเสนอแนะตามตัวบงช้ีดังกลาวได      
ครบถวน และประเด็นสุดทายจากผลการประเมินพบวา 
โรงเรียนนายเรืออากาศยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับตัวบงช้ี
ที่จะแสดงใหเห็นถึงคุณลักษณะเฉพาะทางทหาร  การ
พยายามใชมาตรฐานและตัวบงช้ีแบบเดียวกับการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วไปนั้นเปนการ “เดินผิดลู” 
ซึ่งนอกจากจะไมสามารถแสดงประสิทธิภาพการจัดการ 
ศึกษาแบบเฉพาะทางของทหารไดแลว ยังอาจสงผลให
สูญเสียอัตลักษณในภายหลัง ทําใหการจัดการศึกษาไมอาจ
สอดรับกับปรัชญาของการจัดการศึกษาของทหารได ผล
การประเมินดังกลาวจึงเสนอแนะใหมีการเรงรัดและสราง
ความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวบงช้ีที่แสดงอัต-

ลักษณหรือความเปนตัวตนที่แทจริงของทหาร ดังนั้น จาก
ผลการประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นวา สกอ. และ สมศ. 
เห็นดวยและสนับสนุนใหโรงเรียนนายเรืออากาศไดมี  
การกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีที่สามารถประเมินคุณ-
ลักษณะเฉพาะของโรงเรียนไดอยางแทจริงตามบริบท  
และสภาพการดําเนินงานของสถาบัน (กรมยุทธศึกษา
ทหาร, 2549, 2; กรมยุทธศึกษาทหาร, 2551, 50) นอกจาก-
นี้ ยังพบปญหาเกี่ยวกับการรายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงช้ีตางๆ เชน ปญหาการรายงานผลการดําเนินงาน 
ตามตัวบงช้ีดานจํานวนผลงานวิจัยของโรงเรียนนายเรือ-
อากาศ เนื่องจากปจจุบันโรงเรียนยังมีจํานวนผลงานวิจัย
ในปริมาณนอยและงานวิจัยสวนใหญจะเปนงานนวัต-
กรรมและงานสรางสรรคเปนหลัก  ทําใหไมสามารถ
รายงานผลการดําเนินงานดังกลาวไดอยางสมบูรณ เชน 
เดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วไป ปญหาการรายงานผล 
การดําเนินงานตามตัวบงช้ีดานแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย
ของโรงเรียนนายเรืออากาศ เนื่องจากโรงเรียนจะไดรับ 
การจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงานดานตางๆ 
ในภาพรวมจากกองทัพอากาศ ซึ่งโรงเรียนไมไดนํางบ 
ประมาณที่ไดรับการจัดสรรดังกลาวมาแบงแยกใหเปน
งบประมาณสํ าหรับการสนับสนุนการทํ า วิจั ยของ
คณาจารย ดังนั้น จึงทําใหโรงเรียนไมสามารถรายงาน    
ผลการดําเนินงานในดานดังกลาวไดตามความเปนจริง   
ซึ่งอาจสงผลใหเห็นวาโรงเรียนไมไดใหความสําคัญกับ
การจัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัยของคณาจารย 
และปญหาสุดทายในการรายงานผลการดําเนินงานตาม  
ตัวบง ช้ีที่ตองใชการคํานวณจํานวนผู เรียนเต็ม เวลา
เทียบเทา (FTES) เนื่องจากโรงเรียนนายเรืออากาศจะมี
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่แตกตางจากสถาบัน 
อุดมศึกษาอื่นๆ ทั้งจํานวนผูเรียน หลักสูตรการเรียนการ
สอน และการบริหารจัดการ ดังนั้น การคํานวณจํานวน
ผูเรียนเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ใหเหมือนกับมหา-
วิทยาลัยอื่นๆ ทั่วไป จึงไมสามารถใชวิธีการเทียบเคียง
จํานวนผูเรียนเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ดังกลาวมาใช
ประกอบการรายงานผลการดําเนินงานในดานดังกลาวได
ตรงตามสภาพการดําเนินงานจริงของโรงเรียนเปนตน 
(ขวัญใจ  สมรรคบุตร, 2551, สัมภาษณ; วิพล  สุขวิลัย, 
2552, สัมภาษณ) 



ดังนั้น จากหลักในการกําหนดตัวบงช้ีเพื่อการประ- 
เมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และขอมูลสภาพ
ปญหาการดําเนินงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนนายเรืออากาศและสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพัฒนาตัวบงช้ีสําหรับใช
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน   
นายเรืออากาศ เพื่อใหเกิดกระบวนการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาที่ตรงตามอัตลักษณและบริบทของ
สถาบัน ทั้งนี้ผลจากการวิจัยจะเปนแนวทางสําคัญสําหรับ
ใชในการกําหนดตัวบงช้ีที่แสดงถึงคุณภาพในการดําเนิน 
งานของโรงเรียนนายเรืออากาศ และจะทําใหโรงเรียน  
นายเรืออากาศไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามตัวบงช้ีที่ เหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานของ
สถาบัน รวมทั้งทําใหโรงเรียนนายเรืออากาศไดรับการ
ยอมรับในการจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพ
ในดานตางๆ ไดอยางตอเนื่อง สามารถตอบสนองเจตนา-
รมยของการประกันคุณภาพการศึกษา ดังที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาตัวบงช้ีสําหรับการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายในของโรงเรียนนายเรืออากาศ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1.  การพัฒนาตัวบงช้ีสําหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนนายเรืออากาศ เปนการศึกษา
และพัฒนาขึ้นตามสภาพการดําเนินงานและการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนนายเรืออากาศ ประกอบดวย ตัวบงช้ี
ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน   
ตัวบงช้ีดานการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ตัวบงช้ีดานการ 
ฝกศึกษา วิชาการทหารและภาวะผูนํา ตัวบงช้ีดานกิจกรรม
การพัฒนานักเรียนนายเรืออากาศ ตัวบงช้ีดานการวิจัย    
และงานสรางสรรค ตัวบงช้ีดานการบริการทางวิชาการ ตัว
บงช้ีดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร ตัวบงช้ีดานการบริหารจัดการและการ 
เงิน/งบประมาณ ตัวบงช้ีดานระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ และตัวบงช้ีดานคุณภาพนายทหารสัญญาบัตรที่
สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ 

2.  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย 
ผูบริหารและอาจารยประจําของโรงเรียนนายเรืออากาศ     
ที่ปฏิบัติงานตั้งแต 1 ตุลาคม 2551–30 กันยายน 2552 
จํานวน 202 คน 

3.  ผูวิจัยจะนําตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษาภายในที่ได
จากการวิจัยไปตรวจสอบการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของ
โรงเรียนนายเรืออากาศ ประจําปการศึกษา 2551 

4.  ผู วิจัยจะทําการสํารวจความพึงพอใจของคณะ-
กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนนายเรืออากาศที่มีตอตัวบงช้ีสําหรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนายเรืออากาศ 
ประจําปการศึกษา 2551 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1.  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
นายเรืออากาศ หมายถึง กระบวนการประเมินผล หรือการ
ตรวจสอบการบริหารจัดการการศึกษา โดยใชตัวบงช้ีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีความชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณ
และในเชิงคุณภาพ เพื่อเปนการประเมินและการตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ ทําให
เกิดการยอมรับจากบุคคลและหนวยงานภายนอก อันเปน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเหลาทัพ 
ใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

2.  ตัวบงชี้ หมายถึง ขอความ หรือสิ่งที่บงบอกสภาพ 
หรือสภาพการณในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในเชิงปริมาณ
หรือคุณภาพของสภาพการณนั้นๆ เปนการนําขอมูล ตัว
แปร หรือขอเท็จจริงมาสัมพันธกัน เพื่อใหเกิดคุณคาที่
สามารถชี้ใหเห็นลักษณะของสภาพการณนั้นๆ 

3.  ตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ-
อากาศ  หมายถึง  สิ่งตางๆ  ที่อาจเปนสารสนเทศที่ เปน
ขอความ หรือตัวเลขที่บงบอกกําหนดเปนปริมาณแสดงถึง
ปจจัยนําเขา ผลผลิต และผลการดําเนินงานในมิติดานตางๆ 
ของโรงเรียนนายเรืออากาศ ประกอบดวย ตัวบงช้ีดาน
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน ตัวบงช้ี
ดานการเรียนการสอนภาคทฤษฎี ตัวบงช้ีดานการฝกศึกษา
วิชาการทหารและภาวะผูนํา ตัวบงช้ีดานกิจกรรมการพัฒนา
นักเรียนนายเรืออากาศตัวบงช้ีดานการวิจัยและงานสราง 
สรรค ตัวบงช้ีดานการบริการทางวิชาการ ตัวบงช้ีดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  



ทางทหาร ตัวบงช้ีดานการบริหารจัดการและการเงิน/งบ 
ประมาณ ตัวบงช้ีดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
และตัวบงช้ีดานคุณภาพนายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ 

4.  ผูบ ริหาร  หมายถึ ง  ผูที่ ดํ า รง ตํ าแหน ง เปน  ผู
บัญชาการโรงเรียน รองผูบัญชาการโรงเรียน เสนาธิการ
โรงเรียน ผูบังคับการกรมฯ เสนาธิการกรมฯ ผูอํานวยการ
กอง หัวหนากอง หัวหนาภาควิชา และหัวหนาแผนก ที่
ปฏิบัติงานโรงเรียนนายเรืออากาศ ที่ปฏิบัติงานตั้งแต 1 
ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552 

5.  อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยที่ทําหนาที่สอนใน
โรงเรียนนายเรืออากาศ ที่ปฏิบัติงานตั้งแต 1 ตุลาคม 2551 – 
30 กันยายน 2552 

6.  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษา หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนนายเรืออากาศแตงตั้งขึ้น เพื่อ
ทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2551 

7.  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก หรือทัศนคติ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศที่มีตอตัวบงช้ีสําหรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนายเรือ-
อากาศ ประจําปการศึกษา 2551 

8.  เกณฑการคัดเลือกตัวบงชี้ หมายถึง ตัวบงช้ีที่ได
จากการวิจัยที่ผานการทดสอบที (One sample t-test) โดยมีคา
คะแนนเฉลี่ย (Mean) สูงกวา 3.50 ขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ ซึ่งเปนเกณฑการคัดเลือกตัวบงช้ีที่ผูวิจัยไดกําหนด
ไว กลาวคือ กรณีคาที (One sample t-test) ที่ทดสอบไดมีคา
คะแนนเฉลี่ยสูงกวา 3.50 ขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
ใหถือวาตัวบงช้ีนั้น ผูตอบเห็นวาตัวบงช้ีที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมในการนําไปใชในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของโรงเรียนนายเรืออากาศ หากในกรณีคาที (One 
sample t-test) ที่ทดสอบไดมีคาคะแนนเฉลี่ยตํ่ากวา 3.50 ให
ถือวาตัวบงช้ีที่พัฒนาขึ้นนั้นไมมีความเหมาะสมในการ
นําไปใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน   
นายเรืออากาศ 

 
 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบ 

ดวย ผูบริหารและอาจารยประจําของโรงเรียนนายเรือ-
อากาศที่ปฏิบัติงานตั้งแต 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 
2552 จํานวน 202 คน 

กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบง
ออกเปน 3 กลุม ดังนี้  

กลุมท่ี 1 คือ กลุมตัวอยางที่ผูวิจัยสอบถามความ
คิดเห็นโดยใชเทคนิคสนทนากลุม (Focus group discussion 
technique) ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิของโรงเรียนนายเรือ-
อากาศ จํานวน 5 คน ทั้งนี้ กลุมตัวอยางที่เลือกตองเปนผู     
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ ดังตอไปนี้ 1) เปนบุคลากรของ
โรงเรียนนายเรืออากาศ ที่ดํารงตําแหนงเปน ผูบัญชาการ
โรงเรียน รองผูบัญชาการโรงเรียน เสนาธิการ ผูบังคับการ
กรมฯ เสนาธิการกรมฯ  ผูอํานวยการกอง  หัวหนากอง 
หัวหนาภาควิชา และหัวหนาแผนก หรือ 2) เปนนายทหาร
ช้ันสัญญาบัตรของโรงเรียนนายเรืออากาศที่มีช้ันยศตั้งแต
นาวาอากาศโท (น.ท.) ขึ้นไป 

กลุมท่ี 2 คือ กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาความคิดเห็นเพื่อ
การพัฒนาตัวบงช้ี ผูวิจัยไดสุมกลุมตัวอยางจากประชากร  
ที่เปนผูบริหารและอาจารยประจําของโรงเรียนนายเรือ-
อากาศ ที่ปฏิบัติงานตั้งแต 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 
2552 โดยใชการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified random 
sampling) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ 
Guttman คํานวณที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Cochran. 1977: 
98) ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 162 เมื่อผูวิจัยทําการแจก
แบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน 162 คน ผลปรากฏวา
ไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณคืน จํานวน 148 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 91.36 

กลุมท่ี 3 กลุมตัวอยางที่ใชสํารวจความพึงพอใจที่มี
ตอตัวบงช้ีที่ไดจากการวิจัย โดยผูวิจัยไดสุมกลุมตัวอยาง
จากประชากรที่ เปนผูบริหารและอาจารยประจําของ
โรงเรียนนายเรืออากาศที่ดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการ 
ศึกษา 2551 โดยใชการสุมอยางงาย (Simple random 
sampling) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ  
 
 



Guttman คํานวณที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (Cochran. 
1977: 98) ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 57 คน เมื่อผูวิจัยทําการ
แจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน 57 คน ผล
ปรากฏวาไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณคืน จํานวน 53 
ฉบับ คิดเปนรอยละ 92.98 

 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะหเอกสารและการสนทนา
กลุม (Focus group discussion technique) 

1.1 ศึกษาแนวคิด เอกสาร ตํารา งานวิจัย และการ
สัมภาษณบุคลากรที่เกี่ยวของเพิ่มเติมจาก กรมยุทธศึกษา
ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 1 คน และโรงเรียนนาย-
เรืออากาศ 1 คน รวมทั้งสิ้น 2 คน 

1.2 นําผลจากการศึกษาในขอ 1.1 มาสังเคราะหและ
ดําเนินการสรางเปนแบบสนทนากลุม (Focus group dis-
cussion technique) กับผูทรงคุณวุฒิของโรงเรียนนายเรือ-
อากาศ โดยมีเนื้อหาและประเด็นที่เกี่ยวกับตัวบงช้ีสําหรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนายเรือ-
อากาศ 

1.3 ดําเนินการสนทนากลุม (Focus group discussion 
technique) กับผูทรงคุณวุฒิของโรงเรียนนายเรืออากาศ 
จํานวน 5 คน โดยใชแบบสนทนากลุมที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น
จากขอ 1.2 และดําเนินการจดบันทึกและรวบรวมขอมูล
แยกแยะประเด็นตามแบบสนทนากลุมที่ไดกําหนดไว เพื่อ
นําขอมูลที่ไดไปสรางเปนแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อ
การพัฒนาตัวบงช้ีสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของโรงเรียนนายเรืออากาศ ไดขอคําถามจํานวน
ทั้งสิ้น 125 ขอ 

ขั้นตอนที่ 2 การสรางและการตรวจสอบคุณภาพ
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

2.1 นําขอมูลตัวบงช้ีที่ไดจากขอ 1.3 มาดําเนินการ
สรางเปนแบบสอบถามชุดที่ 1 เพื่อสอบถามความคิดเห็น
เพื่อการพัฒนาตัวบงช้ี ไดขอคําถามจํานวนทั้งสิ้น 125 ขอ 

2.2 เลือกผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน เพื่อทําการตรวจ 
สอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและพิจารณาความสอดคลอง
ของขอคําถาม จากนั้นเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอด 
คลองของเนื้อหา (IOC) ที่มีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไปมาใชเปน
ขอคําถามในแบบสอบถามชุดที่ 2 เพื่อนําไปทดลองใช (Try 
out) ไดขอคําถามจํานวนทั้งสิ้น 117 ขอ โดยแบบสอบถาม

ที่สรางขึ้นมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการของไลเคิรท (Likert, 
1932, 1–55) 

2.3 ดําเนินการตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่นของแบบ 
สอบถามทั้งฉบับ (Reliability) และหาคาอํานาจจําแนกของ
แบบสอบถาม (Discrimination power) โดยการนําแบบ 
สอบถามชุดที่ 2 ไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารและ
อาจารยประจําของโรงเรียนนายเรืออากาศ จํานวน 50 คน 
แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
(Reliability) โดยใช วิธีหาค าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ     
ครอนบาค (α -Coefficient) (Cronbach, 1984, 161) ไดคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability) เทากับ 
.988 จากนั้นวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination 
power) เปนรายขอดวยการทดสอบที (Independent sample 
t-test) (Ferguson, 1981, 180) โดยวิธีแบงกลุมรอยละ 27 
ของกลุมสูง และรอยละ 27 ของกลุมตํ่า กําหนดนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เลือกขอคําถามที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
มาใชเปนขอคําถามเพื่อการวิจัยไดขอคําถาม จํานวนทั้งสิ้น 
115 ขอ 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาตัวบงชี้ 
3.1 นําแบบสอบถามชุดที่ 3 ที่ไดวิเคราะหและปรับ 

แกไขแลวจากขอ 2.3 ไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 
ที่ใชศึกษาความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาตัวบงช้ี จํานวน 162 
คน 

3.2 นําผลที่ไดจากขอ 3.1 ไปวิเคราะหขอมูลเพื่อ   
การพัฒนาตัวบงช้ี โดยการทดสอบที (One sample t-test) 
(Ferguson, 1981, 180) โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการคัด 
เลือกตัวบงช้ีของขอคําถามที่มีคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
(Ferguson, 1981, 49) สูงกวา 3.50 ขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติมาใชเปนตัวบงช้ีสําหรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนนายเรืออากาศ 

3.3 ไดผลการพัฒนาตัวบง ช้ีสําหรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนายเรืออากาศที่   
ผานเกณฑการคัดเลือกตัวบงช้ี จํานวน 98 ตัวบงช้ี  

ขั้นตอนที่ 4 การนําตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาภายในที่
ไดจากการวิจัยไปตรวจสอบการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 

นําตัวบงช้ีที่ไดพัฒนาขึ้นจากการวิจัย จํานวน 98 ตัว
บงช้ี ในขั้นตอนที่ 3.3 ไปตรวจสอบการดําเนินงานตามตัว
บงช้ีของโรงเรียนนายเรืออากาศ ประจําปการศึกษา 2551 



ขั้นตอนที่ 5 การสํารวจความพึงพอใจที่มีตอตัวบงชี้
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

5.1 นําขอมูลตัวบงช้ีที่ไดจากขอ 3.3 มาดําเนินการ
สรางเปนแบบสอบถามชุดที่ 4 เพื่อสํารวจความพึงพอใจ    
ที่มีตอตัวบงช้ี โดยมีขอคําถามจํานวนทั้งสิ้น 98 ขอ แบบ 
สอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5 
ระดับ (Rating Scale) ตามวิธีการของไลเคิรท (Likert, 
1932, 1–55) 

5.2 ดําเนินการตรวจสอบหาคาความเชื่อมั่นของแบบ 
สอบถามทั้งฉบับ (Reliability) โดยการนําแบบสอบถาม  
ชุดที่ 4 ไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารและอาจารย
ประจําของโรงเรียนนายเรืออากาศ จํานวน 50 คน จากนั้น
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบ- 
ถามทั้งฉบับ (Reliability) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (α -Coefficient) (Cronbach, 1984, 
161) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Re-
liability) เทากับ .944 

5.3 นําแบบสอบถามชุดที่ 4 ที่ไดผานการวิเคราะห  
หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Reliability)    
ไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางกลุมที่ 3 ที่ใชสํารวจความ   
พึงพอใจที่มีตอตัวบงช้ีที่ไดจากการวิจัย จํานวน 57 คน 

5.4 นําผลที่ไดจากขอ 5.3 ไปวิเคราะหขอมูลความ  
พึงพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศ ประจําปการศึกษา 
2551 ที่มีตอตัวบงช้ีสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน โดยการทดสอบที (One sample t-test) (Ferguson, 
1981, 180) และทําการแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) (Ferguson, 1981, 49) เทียบกับเกณฑการคัดเลือก
ตัวบงช้ีตามที่ผูวิจัยไดกําหนดไวในขอ 3.2 

5.5 ไดผลการสํารวจความพึงพอใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนาย-
เรืออากาศ ประจําปการศึกษา 2551 ที่มีตอตัวบงช้ีสําหรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

  
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1.  การวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือทั่วใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 

1.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและ
พิจารณาความสอดคลองของขอคําถาม โดยการวิเคราะห

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของเนื้อหา โดยกําหนด
เกณฑดังนี้ คา IOC ต้ังแต 0.50 ขึ้นไป หมายถึง ตัวบงช้ีมี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา คา IOC นอยกวา 0.50 ตัวบงช้ี 
หมายถึง ไมมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

1.2 การวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก (Discrimi-
nation Power) ของแบบสอบถามเปนรายขอโดยใชการ
ทดสอบที (Independent sample t–test) โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 (Ferguson. 1981: 180) 

1.3 การวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบ 
ถามทั้งฉบับ (Reliability) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1984: 
161) 

2.  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 
2.1 การวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหารและ

อาจารยประจําเพื่อการพัฒนาตัวบงช้ีโดยการทดสอบที 
(One sample t–test) ของขอคําถามที่เปนตัวบงช้ี ซึ่งผูวิจัย
กําหนดเกณฑการคัดเลือกตัวบงช้ีที่มีคาคะแนนเฉลี่ย 
(Mean) (Ferguson. 1981: 49) สูงกวา 3.50 ขึ้นไปอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติมาใชเปนตัวบงช้ี 

2.2 การวิเคราะหความพึงพอใจของคณะกรรม-
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
นายเรืออากาศที่มีตอตัวบงช้ี โดยการทดสอบที (One 
sample t–test) และแปลความหมายคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
(Ferguson. 1981: 49) เทียบกับเกณฑการคัดเลือกตัวบงช้ี
ตามที่ผูวิจัยไดกําหนดไวในขอ 2.1 

 

สรุปผลการวิจัย 
1.  ตัวบงช้ีสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของโรงเรียนนายเรืออากาศ ประกอบดวย ตัวบงช้ี
ดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินงาน ได
ตัวบงช้ีจํานวนทั้งสิ้น 3 ตัวบงช้ี ตัวบงช้ีดานการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎี ไดตัวบงช้ีจํานวนทั้งสิ้น 17 ตัวบงช้ี ตัว
บงช้ีดานการฝกศึกษาวิชาการทหารและภาวะผูนํา ไดตัว
บงช้ีจํานวนทั้งสิ้น 16 ตัวบงช้ี ตัวบงช้ีดานกิจกรรมการ
พัฒนานักเรียนนายเรืออากาศ ไดตัวบงช้ีจํานวนทั้งสิ้น 11 
ตัวบงช้ี ตัวบงช้ีดานการวิจัยและงานสรางสรรค ไดตัวบงช้ี
จํานวนทั้งสิ้น 2 ตัวบงช้ี ตัวบงช้ีดานการบริการทางวิชาการ 
ไดตัวบงช้ีจํานวนทั้งสิ้น 6 ตัวบงช้ี ตัวบงช้ีดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทาง



ทหาร ไดตัวบงช้ีจํานวนทั้งสิ้น 7 ตัวบงช้ี ตัวบงช้ีดานการ
บริหารจัดการและการเงิน/งบประมาณ ไดตัวบงช้ีจํานวน
ทั้งสิ้น 15 ตัวบงช้ี ตัวบงช้ีดานระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ไดตัวบงช้ีจํานวนทั้งสิ้น 3 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ี
ดานคุณภาพนายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายเรืออากาศไดตัวบงช้ีจํานวนทั้งสิ้น 18 ตัวบงช้ี 

รวมตัวบงช้ีสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของโรงเรียนนายเรืออากาศจํานวนทั้งสิ้น 98 ตัวบงช้ี 

2.  ผูบริหารและอาจารยประจําของโรงเรียนนายเรือ-
อากาศ เห็นวาตัวบงช้ีสําหรับการประเมินคุณภาพการ 
ศึกษาภายในของโรงเรียนนายเรืออากาศมีความเหมาะสม 
ที่จะใชประเมินคุณภาพการศึกษารายดานและโดยรวม   
ทุกดานอยูในระดับมาก ดังแสดงในตาราง 3 

 
ตาราง 3 การทดสอบคาคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยประจําเพื่อการพัฒนาตัวบงช้ีสําหรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนายเรืออากาศเทียบกับเกณฑ จําแนกเปนรายดานและโดยรวมทุก
ดาน 

ดานที่ ตัวบงชี้สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของโรงเรียนนายเรืออากาศ 

ผูบริหารและ 
อาจารยประจํา 

(N = 148) t p 

x  S.D. 

1 ตัวบงช้ีดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  
และแผนดําเนินงาน 4.42 0.49 22.94 .001 

2 ตัวบงช้ีดานการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 4.07 0.68 10.19 .001 
3 ตัวบงช้ีดานการฝกศึกษาวิชาการทหารและภาวะผูนํา 4.08 0.73 9.65 .001 
4 ตัวบงช้ีดานกิจกรรมการพัฒนานักเรียนนายเรืออากาศ 4.03 0.74 8.68 .001 
5 ตัวบงช้ีดานการวิจัยและงานสรางสรรค 3.61 0.99 1.36 .176 
6 ตัวบงช้ีดานการบริการทางวิชาการ 3.79 0.84 4.16 .001 

7 ตัวบงช้ีดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 3.90 0.83 5.94 .001 

8 ตัวบงช้ีดานการบริหารจัดการและการเงิน/งบประมาณ 3.72 0.87 3.04 .001 
9 ตัวบงช้ีดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.01 0.78 7.89 .001 

10 ตัวบงช้ีดานคุณภาพนายทหารสัญญาบัตร 
ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ 3.88 0.82 5.59 .001 

รวม 3.95 0.68 8.03 .001 
 

จากตาราง 3 แสดงวาผูบริหารและอาจารยประจํา เห็น
วาตัวบงช้ีสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนนายเรืออากาศมีความเหมาะสมที่จะใชประเมิน
คุณภาพการศึกษารายดานและโดยรวมทุกดานอยูในระดับ
มาก เมื่อเทียบกับเกณฑ พบวา ตัวบงช้ีทั้งรายดานและ
โดยรวมทุกดาน มีความเหมาะสมอยูในระดับสูงกวาเกณฑ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวนตัวบงช้ีดาน
การวิจัยและงานสรางสรรคที่ไมพบวาสูงกวาเกณฑ 

3.  การนําตัวบงช้ีที่ไดจากการวิจัยจํานวน 98 ตัวบงช้ี
ไปตรวจสอบการดําเนินงานตามตัวบงช้ี พบวา โรงเรียน
นายเรืออากาศมีการดําเนินการตามจํานวน 92 ตัวบงช้ี คิด
เปนรอยละ 93.88 

4.  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศมีความพึงพอใจกับ
ตัวบงช้ีที่ไดจากการวิจัยจํานวน 98 ตัวบงช้ี รายดานและ
โดยรวมทุกดานอยูในระดับมาก 



 

ตาราง 4 การทดสอบคาคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีตอ
ตัวบงช้ีสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนายเรืออากาศเทียบกับเกณฑ จําแนกเปนรายดาน
และโดยรวมทุกดาน 

 

ดานที่ ตัวบงชี้สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของโรงเรียนนายเรืออากาศ 

คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ

การศึกษา 
(N = 53) 

t p 

x  S.D. 

1 ตัวบงช้ีดานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  
และแผนดําเนินงาน 4.20 0.62 8.34 .001 

2 ตัวบงช้ีดานการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 4.41 0.44 14.87 .001 
3 ตัวบงช้ีดานการฝกศึกษาวิชาการทหารและภาวะผูนํา 4.43 0.35 19.38 .001 
4 ตัวบงช้ีดานกิจกรรมการพัฒนานักเรียนนายเรืออากาศ 4.39 0.56 11.67 .001 
5 ตัวบงช้ีดานการวิจัยและงานสรางสรรค 4.28 0.71 8.02 .001 
6 ตัวบงช้ีดานการบริการทางวิชาการ 4.31 0.56 10.68 .001 

7 ตัวบงช้ีดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 4.35 0.51 12.04 .001 

8 ตัวบงช้ีดานการบริหารจัดการและการเงิน/งบประมาณ 4.31 0.44 13.33 .001 
9 ตัวบงช้ีดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.11 0.76 5.82 .001 

10 ตัวบงช้ีดานคุณภาพนายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศ 4.42 0.37 18.22 .001 

รวม 4.32 0.31 19.26 .001 
 

จากตาราง 4 แสดงวา คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษามีความพึงพอใจกับตัวบงช้ี
สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
นายเรืออากาศ รายดานและโดยรวมทุกดานอยูในระดับ
มาก เมื่อเทียบกับเกณฑพบวา มีความพึงพอใจกับตัวบงช้ี
ทั้งรายดานและโดยรวมทุกดานสูงกวาเกณฑอยางมีนัย-
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 

1.  จากผลการศึกษาที่พบวา ผูบริหารและอาจารย
ประจําของโรงเรียนนายเรืออากาศเห็นวา ตัวบงช้ีสําหรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดานการวิจัยและงาน
สรางสรรค เมื่อเทียบกับเกณฑพบวา ตัวบงช้ีทั้งรายขอและ
รายดานมีความเหมาะสมอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ ยกเวน
ตัวบงช้ีที่เกี่ยวกับมีระบบและกลไกในการสนับสนุนการ

ทําวิจัย หรืองานสรางสรรค และมีระบบและกลไกในการ
บริหารจัดการความรูและเผยแพรผลงานวิจัย หรืองาน
สรางสรรคที่มีความเหมาะสมอยูในระดับสูงกวาเกณฑ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงใหเห็นวาตัวบงช้ีในดาน
การวิจัยและงานสรางสรรคยังมีตัวบงช้ีที่ไมมีความเหมาะ 
สมที่จะใชเปนตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของโรงเรียนนายเรืออากาศอยูจํานวนมาก ดังนั้น 
โรงเรียนนายเรืออากาศควรมีระบบจัดสรรและแสวงหาทุน
หรือเงินงบประมาณมาสนับสนุนการทําวิจัยของอาจารย
ใหมากขึ้น เพื่อเปนการกระตุนและสนับสนุนใหอาจารยได
ผลิตผลงานวิจัย หรืองานสรางสรรคใหกับสถาบัน และ
จากผลการวิจัยที่พบดังกลาว ผูบริหารโรงเรียนนายเรือ-
อากาศควรใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบาย แนว
ปฏิบัติ และการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการทํา
วิจัยที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพและความพรอม รวมทั้ง



บริบทการทํางานของอาจารยใหมากขึ้น ทั้งในดานการ
สนับสนุนเวลา แหลงทรัพยากรสารนิเทศ และอุปกรณ
หรือเครื่องมือตางๆ ในการทําวิจัยใหกับอาจารยมากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้  โรงเรียนนายเรืออากาศอาจมอบหมายให
อาจารยในแตละภาควิชาไดกําหนดตัวบงช้ีคุณภาพในการ
ทําวิจัยทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาบันตามที่เห็นวา   
มีความเหมาะสมกับสภาพและบริบทการดําเนินงานของ
สถาบัน ซึ่งจะเปนการแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดานการวิจัยของสถาบันตอไป  

2.  จากผลการศึกษาที่พบวา ผูบริหารและอาจารย
ประจําของโรงเรียนนายเรืออากาศเห็นวา ตัวบงช้ีสําหรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดานการบริหารจัด 
การและการเงิน/งบประมาณ ในตัวบงช้ีที่เกี่ยวกับจํานวน
อาจารยประจํา หรืออาจารยและครูฝกวิชาการทหาร หรือ
นายทหารปกครองที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ เมื่อเทียบ 
กับเกณฑพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ 
โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยกวาตัวบงช้ีอื่นๆ ดังนั้น โรงเรียน
นายเรืออากาศควรสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย    
ไดเขารวมการประชุมทางวิชาการ หรืออาจเปนผูจัดการ
ประชุมทางวิชาการในเรื่องที่สนใจหรือที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของสถาบัน เพื่อเปดโอกาสใหคณาจารยใชเปน
เวทีในการแสดงศักยภาพดานวิชาการและวิชาชีพ เปนการ
เตรียมความพรอมสูการเขารวมการประชุมในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ เพื่อแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิ- 
ผลดานความเปนเลิศทางวิชาการของคณาจารยในสถาบัน
ตอไปไดเปนอยางดี 

3.  จากผลการศึกษาที่พบวา ผูบริหารและอาจารย
ประจําของโรงเรียนนายเรืออากาศเห็นวาตัวบงช้ีสําหรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดานการบริหารจัด 
การและการเงิน/งบประมาณ ในตัวบงช้ีที่เกี่ยวกับจํานวน
เงินเหลือจายสุทธิตอเงินงบประมาณที่ขอตั้งทั้งหมด เมื่อ
เทียบกับเกณฑพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับต่ํา    
กวาเกณฑ โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยกวาตัวบงช้ีอื่นๆ      
ดังนั้น โรงเรียนนายเรืออากาศควรมีการบริหารและจัดสรร
จํานวนเงินเหลือจายสุทธิตอเงินงบประมาณที่ขอต้ัง
ทั้งหมดใหมีความเหมาะสมกับการดําเนินงานของสถาบัน  
 

รวมทั้ง มีระบบการตรวจสอบการใชจายงบประมาณที่มี
มาตรฐานนาเชื่อถือ โปรงใส และตรวจสอบได ซึ่งจะทําให
สะทอนประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการและการเงิน/
งบประมาณของโรงเรียนนายเรืออากาศไดรับการยอมรับ
จากทั้งหนวยงานภายในและภายนอกตอไป 

4.  จากผลการศึกษาที่พบวา ผูบริหารและอาจารย
ประจําของโรงเรียนนายเรืออากาศเห็นวาตัวบงช้ีสําหรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดานคุณภาพนาย 
ทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ-
อากาศ ในตัวบงช้ีที่เกี่ยวกับจํานวนผลงานหรือสิ่งประดิษฐ
ของนักเรียนนายเรืออากาศที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา (ช้ินงาน) เมื่อ
เทียบกับเกณฑพบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับต่ํากวา
เกณฑ โดยมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยกวาตัวบงช้ีอื่นๆ ดังนั้น 
โรงเรียนนายเรืออากาศควรสนับสนุนใหนักเรียนนายเรือ-
อากาศไดแสดงศักยภาพในการผลิตและพัฒนาผลงานหรือ
สิ่งประดิษฐในดานสาขาวิชาตางๆ ที่เปดหลักสูตรการเรียน
การสอน ซึ่งโรงเรียนนายเรืออากาศมีพ้ืนฐานและความ
พรอมของคณาจารยและผูชํานาญการในดานวิศวกรรม
อากาศยานและการบิน วิศวกรรมไฟฟาและโยธา วิศว-
กรรมคอมพิวเตอร และวิศวกรรมเครื่องกลและอุตสาหการ 
เปนตน อันจะเปนการแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ดานการเรียนการสอน การพัฒนาขีดความสามารถของ
นักเรียนนายเรืออากาศและของสถาบันตอไป 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

1.  ควรศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑในการประเมินคุณภาพ
การดําเนินงานของโรงเรียนนายเรืออากาศตามตัวบงช้ีที่
ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น 

2.  ควรศึกษาการพัฒนาระบบและไกการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในรูปแบบอื่นๆ ของโรงเรียนนาย-
เรืออากาศ 

3.  ควรนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของโรงเรียนนายเรืออากาศไปศึกษาเพื่อหารูปแบบแนว
หรือวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และศึกษาเปรียบเทียบ 
(Benchmarking) กับโรงเรียนเหลาทัพอื่นทั้งในและตาง 
ประเทศ 
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