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 การวจิยัคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงสหสัมพนัธ์ (Correlational Study) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  
1) ศึกษาปัจจยัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
สุรินทร์ 2) ศึกษาประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
และ ปัจจยัดา้นการบริหารกบัประสิทธิผลของการประกนัคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 4) ศึกษา
ระดบัการส่งผลของปัจจยัดา้นระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และปัจจยัดา้นการบริหารต่อประสิทธิผล 
การประกนัคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  5) คน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดีในการพยากรณ์ประสิทธิผล
การประกนัคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 6) สร้างสมการพยากรณ์ประสิทธิผลการประกนัคุณภาพ 
ภายนอกของสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง คือ สถานศึกษา 200 แห่ง ไดม้าโดยการใชต้ารางส าเร็จรูปของ 
เครจซี และมอร์แกน ผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย ผูบ้ริหารหรือผูรั้กษาการณ์ในต าแหน่ง จ านวน 200 คน 
และหวัหนา้งานหรือครูท่ีไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการ จ านวน 200 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลทั้งส้ิน 400 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม 2 ฉบบั โดยฉบบัท่ี 1 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบั
ปัจจยัทางดา้นการบริหารการประกนัคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา จ านวน 98 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) เท่ากบั 0.9871 และฉบบัท่ี 2 เป็นแบบใหก้รอกขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิผลการประกนั
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาท่ีประเมินโดย สมศ. หรือหน่วยงานภายนอกท่ีไดรั้บการรับรองจาก 
สมศ. วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน หาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นระบบ 
ประกนัคุณภาพการศึกษา และปัจจยัดา้นการบริหารกบัประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายนอกของ 
สถานศึกษา วเิคราะห์โดยใชส้ัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของ เพียร์สัน วเิคราะห์ระดบัการส่งผล 
ต่อประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทั้งหมดท่ีเป็นตวัพยากรณ์โดย ใช้สถิติ 
Multiple Regression คน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดีโดยใชว้ธีิวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรเป็นขั้น 
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(Stepwise Multiple Regression Analysis) และสร้างสมการพยากรณ์ท่ีดีในรูปคะแนนมาตรฐาน  และ
คะแนนดิบ วเิคราะห์ขอ้มูลการแสดงความคิดเห็น  และขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถามดว้ย
การวเิคราะห์เน้ือความ (Content Analysis) 
 
 ผลการวจิยั พบดงัน้ี  
 1. ผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายนอก ซ่ึงมี 2 ปัจจยั 
คือ ปัจจยัดา้นระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และปัจจยัดา้นการบริหาร พบวา่ ในภาพรวมปัจจยัดา้น
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.57 , S.D.= 0.44) และรายดา้น 
มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมากทั้ง 6 ดา้น คือ 1) ดา้นการศึกษาและการเตรียมการ 2) ดา้นการวางแผน
ประกนัคุณภาพการศึกษา 3) ดา้นการน าแผนประกนัคุณภาพไปใช ้4) ดา้นการตรวจสอบและทบทวน 
คุณภาพการศึกษา  5) ดา้นการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และ 6) ดา้นการเตรียมรับการ
ประเมินจากองคก์รภายนอก ส่วนปัจจยัดา้นการบริหารในภาพรวม มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก 
( X  = 3.67 , S.D.= 0.41) และรายดา้น มีความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น คือ 1) ดา้นภาวะผูน้ า
ของผูบ้ริหาร 2) ดา้นวฒันธรรมองคก์าร 3) ดา้นบุคลากร 4) ดา้นการท างานเป็นทีม และมีความเหมาะสม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง 1 ดา้น คือ ดา้นงบประมาณ 
 2. ผลการศึกษาประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายนอก พบวา่ ประสิทธิผลในภาพรวม 
อยูใ่นระดบัพอใช ้( X  = 2.46 , S.D.= 0.25) และรายดา้น พบวา่ ประสิทธิผลดา้นผูเ้รียน และดา้นครู 
ผูส้อน อยูใ่นระดบัพอใช ้( X  = 2.43, 2.43 , S.D.= 0.27, 0.39) ส่วนประสิทธิผลดา้นผูบ้ริหาร อยูใ่น
ระดบัดี ( X  = 2.52 , S.D.= 0.29) 
 3. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นระบบประกนัคุณภาพการศึกษากบั
ประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในภาพรวม พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนั อยู่
ในระดบัต ่า (r = 0.387) และปัจจยัดา้นการบริหารกบัประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาในภาพรวม พบวา่ มีความสัมพนัธ์กนั อยูใ่นระดบัต ่า (r = 0.253) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.05 และในกรณีแยกตวัพยากรณ์เป็น 11 ตวั คือ ปัจจยัดา้นระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
6 ดา้น และปัจจยัดา้นการบริหาร 5 ดา้น พบวา่ ตวัพยากรณ์มีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรเกณฑใ์นทางบวก 
อยูใ่นระดบัต ่ามาก และต ่า โดยมีค่าตั้งแต่ 0.132 ถึง 0.376 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 4. ผลการศึกษาระดบัการส่งผลต่อประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 
จากปัจจยัดา้นระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และปัจจยัดา้นการบริหาร พบวา่ ตวัพยากรณ์ ทั้ง 2 ตวั 
มีระดบัการส่งผลเท่ากบั 0.399 หรือคิดเป็นร้อยละ 15.90 และรายดา้น พบวา่ ส่งผลต่อประสิทธิผล
ดา้นผูเ้รียน โดยมีระดบัการส่งผลเท่ากบั 0.397 หรือคิดเป็นร้อยละ 15.70 ส่งผลต่อประสิทธิผลดา้น
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ครูผูส้อน โดยมีระดบัการส่งผลเท่ากบั 0.279 หรือคิดเป็นร้อยละ 7.80 และส่งผลต่อประสิทธิผลดา้น 
ผูบ้ริหาร โดยมีระดบัการส่งผลเท่ากบั 0.303 หรือคิดเป็นร้อยละ 9.20 ในกรณีแยกตวัพยากรณ์ พบว่า 
ตวัพยากรณ์ทั้งหมดส่งผลต่อประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา เท่ากบั 0.446 
คิดเป็นร้อยละ 19.90 ส่งผลต่อประสิทธิผลดา้นผูเ้รียน โดยมีระดบัการส่งผลเท่ากบั 0.455 หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 20.70 ส่งผลต่อประสิทธิผลดา้นครูผูส้อน โดยมีระดบัการส่งผลเท่ากบั 0.344 หรือคิดเป็นร้อยละ 
11.80 และส่งผลต่อประสิทธิผลดา้นผูบ้ริหาร โดยมีระดบัการส่งผลเท่ากบั 0.350 หรือ คิดเป็นร้อยละ 
12.20 
 5. ผลการคน้หาตวัพยากรณ์ท่ีดี ในการพยากรณ์ประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายนอก 
ของสถานศึกษาในภาพรวม พบวา่ ตวัพยากรณ์ท่ีดี คือ ปัจจยัดา้นระบบประกนัคุณภาพการศึกษา มีอ านาจ 
ในการพยากรณ์ไดร้้อยละ 15.00 และรายดา้น คือ ดา้นผูเ้รียน พบวา่ ตวัพยากรณ์ท่ีดี คือ ปัจจยัดา้นระบบ 
ประกนัคุณภาพการศึกษา มีอ านาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลไดร้้อยละ 15.70 ดา้นครูผูส้อน พบวา่ 
มีตวัพยากรณ์ท่ีดี คือ ปัจจยัดา้นระบบประกนัคุณภาพการศึกษา มีอ านาจในการพยากรณ์ประสิทธิผล
ไดร้้อยละ 7.00 และดา้นผูบ้ริหาร พบวา่ ตวัพยากรณ์ท่ีดี คือ ปัจจยัดา้นระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
และปัจจยัดา้นการบริหาร มีอ านาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลไดร้้อยละ 9.20 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั 0.05 ในกรณีแยกตวัพยากรณ์ พบวา่ ในภาพรวมตวัพยากรณ์ท่ีดี คือ ปัจจยัดา้นระบบประกนั
คุณภาพการศึกษา ดา้นการน าแผนการประกนัคุณภาพการศึกษาไปใช ้ มีอ านาจในการพยากรณ์
ประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในภาพรวม ได้ร้อยละ 14.10 เม่ือแยก
ประสิทธิผลรายดา้น พบวา่ ดา้นผูเ้รียน ตวัพยากรณ์ท่ีดี คือ ปัจจยัดา้นระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 
ดา้นการน าแผนการประกนัคุณภาพการศึกษาไปใช ้และดา้นการเตรียมรับการประเมินจากองคก์รภายนอก 
มีอ านาจในการพยากรณ์ประสิทธิผลไดร้้อยละ 18.10 ดา้นครูผูส้อน ตวัพยากรณ์ท่ีดี คือ ปัจจยัดา้นระบบ 
ประกนัคุณภาพการศึกษาดา้นการน าแผนการประกนั คุณภาพการศึกษาไปใช ้และปัจจยัดา้นการบริหาร 
ดา้นวฒันธรรมองคก์าร มีอ านาจในการพยากรณ์ ประสิทธิผลไดร้้อยละ 9.50 และดา้นผูบ้ริหาร ตวั
พยากรณ์ท่ีดี คือ ปัจจยัดา้นระบบประกนัคุณภาพการศึกษาดา้นการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพของ
สถานศึกษา และปัจจยัดา้นการบริหารดา้นวฒันธรรม องคก์าร มีอ านาจในการพยากรณ์ประสิทธิผล
ไดร้้อยละ 9.90 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 6. ผลการสร้างสมการพยากรณ์ จากตวัพยากรณ์ท่ีดี ดงัน้ี 
  6.1 สมการพยากรณ์ประสิทธิผลการประกนัคุณภาพภายนอกในภาพรวม ในรูปสมการ 
คะแนนมาตรฐานและ สมการคะแนนดิบ  จากตวัพยากรณ์ ท่ีดี 1 ตวั คือ ปัจจยัดา้นระบบประกนั
คุณภาพการศึกษา มีสมการดงัน้ี 
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   สมการคะแนนมาตรฐาน   2Ẑ  = 0.387Zรวมระบบ 

   สมการคะแนนดิบ   2Ŷ  = 1.677 + 0.220Xรวมระบบ 
  กรณีแยกตวัพยากรณ์ พบวา่ มีตวัพยากรณ์ท่ีดี 1 ตวั คือ ปัจจยัระบบดา้นการน าแผนการ 
ประกนัคุณภาพการศึกษาไปใช ้และสร้างสมการคะแนนมาตรฐาน และสมการคะแนนดิบ ไดด้งัน้ี  

   สมการคะแนนมาตรฐาน  10Ẑ =  0.376Zใชแ้ผน    

   สมการคะแนนดิบ   10Ŷ =     1.745 + 0.201Xใชแ้ผน  

  6.2 สมการพยากรณ์ประสิทธิผลดา้นผูเ้รียน ในรูปสมการคะแนนมาตรฐาน และสมการ 
คะแนนดิบ จากตวัพยากรณ์ท่ีดี 1 ตวั คือ ปัจจยัดา้นระบบประกนัคุณภาพการศึกษา มีสมการดงัน้ี 

   สมการคะแนนมาตรฐาน  4Ẑ  = 0.396Zรวมระบบ 

   สมการคะแนนดิบ   4Ŷ  = 1.545 + 0.248Xรวมระบบ 
  กรณีแยกตวัพยากรณ์ พบวา่ มีตวัพยากรณ์ท่ีดี 2 ตวั คือ 1) ปัจจยัระบบดา้นการน าแผน 
การประกนัคุณภาพการศึกษาไปใช้ และ 2) ปัจจยัระบบดา้นการเตรียมรับการประเมินจากองคก์ร และ 
สร้างสมการคะแนนมาตรฐาน และสมการคะแนนดิบ ไดด้งัน้ี  

   สมการคะแนนมาตรฐาน  12Ẑ =  0.249Zใชแ้ผน + 0.207Zเตรียม 

   สมการคะแนนดิบ   12Ŷ =     1.502 + 0.146Xใชแ้ผน + 0.113Xเตรียม 

  6.3 สมการพยากรณ์ประสิทธิผลดา้นครูผูส้อน ในรูปสมการคะแนนมาตรฐาน และ
สมการคะแนนดิบ จากตวัพยากรณ์ท่ีดี 1 ตวั คือ ปัจจยัดา้นระบบประกนัคุณภาพการศึกษา มีสมการดงัน้ี 

   สมการคะแนนมาตรฐาน  6Ẑ  = 0.265Zรวมระบบ 

   สมการคะแนนดิบ   6Ŷ  = 1.589 + 0.236Xรวมระบบ 

  กรณีแยกตวัพยากรณ์ พบวา่ มีตวัพยากรณ์ท่ีดี 2 ตวั คือ 1) ปัจจยัระบบดา้นการน าแผน 
การประกนัคุณภาพการศึกษาไปใช ้และ 2) ปัจจยับริหารดา้นวฒันธรรมขององคก์าร และสร้างสมการ 
คะแนนมาตรฐาน และสมการคะแนนดิบจากตวัพยากรณ์ท่ีดี ไดด้งัน้ี  

   สมการคะแนนมาตรฐาน  14Ẑ =  0.383Zใชแ้ผน - 0.178Zวฒันธรรม 

   สมการคะแนนดิบ   14Ŷ =     1.843 + 0.321Xใชแ้ผน - 0.145Xวฒันธรรม 

  6.4 สมการพยากรณ์ ประสิทธิผลดา้นผูบ้ริหาร ในรูปสมการคะแนนมาตรฐาน และ
สมการคะแนนดิบ จากตวัพยากรณ์ท่ีดี 2 ตวั คือ ปัจจยัดา้นระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และปัจจยั 
ดา้นการบริหาร มีสมการดงัน้ี 
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   สมการคะแนนมาตรฐาน  8Ẑ  = 0.463Zรวมระบบ - 0.246Zรวมบริหาร 

   สมการคะแนนดิบ   8Ŷ  = 2.065 + 0.308Xรวมระบบ - 0.174Xรวมบริหาร 

  กรณีแยกตวัพยากรณ์ พบวา่ มีตวัพยากรณ์ท่ีดี 2 ตวั คือ 1) ปัจจยัระบบดา้นการพฒันา
และปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา  และ 2) ปัจจัยบริหารดา้นวฒันธรรมขององคก์าร และสร้าง
สมการคะแนนมาตรฐาน และสมการคะแนนดิบ ไดด้งัน้ี  

   สมการคะแนนมาตรฐาน  16Ẑ =  0.389Zพฒันา - 0.193Zวฒันธรรม 

   สมการคะแนนดิบ   16Ŷ =     2.166 + 0.228Xพฒันา - 0.117Xวฒันธรรม 
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 The purposes of  this correlational research were (1) to study the factors about external 
quality assurance in schools under Surin Educational Service Area  (2) to study the effectiveness of 
external quality assurance in schools under Surin Educational Service Area Office 1 (3) to study 
the relationships of  the educational quality assurance system and the administration which affect the 
effectiveness of external quality assurance in schools  (4) to study the levels of impact on external 
quality assurance and administration which affect the effectiveness of external quality assurance 
in schools (5) to search for practical predictors for effective prediction of  external quality 
assurance in schools, and (6) to develop the predicting symmetry of the effectiveness of  external 
quality assurance in schools. The samples in this research were 200 schools derived by Krejcie 
and Morgan’s table. The informants were 200 school directors or acting directors and 200 job heads 
or assigned teachers which made 400 informants altogether. The researcher used 2 issues of 
questionnaires in collecting data: (1) 98 question items about external quality assurance 
administration in schools (This first questionnaire yielded the reliability of 0.9871.) and, (2) an 
information filling form about the effectiveness of external quality assurance certified by ONESQA 
(The Office of National Education Standards and Quality Assurance).  
 The researcher used a prepared SPSS program for Windows to analyze the data. Data 
analysis was done through Frequency Distribution, Arithmetic Mean, Percentage, and Standard 
Deviation. A method of Pearson’s Simple Correlation Coefficient was used in finding the value of 
relationship between the factors of educational quality assurance system and administration with 
the effectiveness of external quality assurance in schools. Subsequent to this, the researcher 
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analyzed the levels of impact on external quality assurance (in all predictors) in schools by using 
Multiple Regression Analysis, found  the effective predictors by using Stepwise Multiple Regression 
Analysis, developed the effective predicting estimation equation in standardized and unstandardized 
score and analyzed  opinions and  suggestions  of questionnaire reactors  by using Content 
Analysis. 
  

Research results were as follows : 
 1. There were two factors related to external quality assurance in education. These are 
educational quality assurance system and administration. 
  1.1 As a whole, the researcher found that the factors of educational quality assurance 
were highly suitable ( X  = 3.57 , S.D.= 0.44). And the 6 dimensions [of (1) education and 
preparation (2) educational quality assurance planning (3) application of quality insurance (4) 
certification and review of  educational quality assurance (5) development and reformation of 
educational quality assurance and (6) preparation for quality assurance assessment from external 
expertise] were  accordingly  highly suitable.  
  1.2 As a whole, the administration dimension was highly suitable ( X  = 3.67 , S.D.= 
0.41). In the four dimensions, it was highly suitable in leadership, organizational culture, teaching 
staff, and teamwork. However, the budget dimension was moderately suitable. 
 2. The effectiveness of external quality assurance as a whole was fairly suitable ( X  = 2.46 , 
S.D.= 0.25). In each dimension, the learners and teaching staff were fairly suitable as well ( X  = 2.43, 
2.43 , S.D.= 0.27, 0.39). But the effectiveness of school directors was suitable ( X  = 2.52 , S.D.= 0.29). 
 3. The relationship between the educational quality assurance systems’ factors and the 
effectiveness of educational quality assurance as a whole was low (r = 0.387) and it was considered 
that 0.05 was statistically significant. In separating the predictors into 11 categories (6 predictors of 
educational quality assurance and 5 predictors of administration), the researcher found that the 
predictors were lowly related to the positive criteria variable ranging from 0.132 to 0.376.  This 
revealed a statistical significance of 0.05. 
 4. From the study of the levels of the impact on the effectiveness of external quality 
assurance in schools derived from the factors of educational quality assurance system and 
administration, the researcher found that the two predictors had an impact of 0.399 which was 
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equal to 15.90%. In each dimension, it had an impact on the learners at 0.397 or 15.70%, on teaching 
staff at 0.297 or 7.80%, and on school directors at 0.303 or 9.20%. When separating each predictor, 
the researcher found that all the predictors had an impact on the effectiveness of educational 
quality assurance at 0.446 or 19.90%, on the effectiveness of learners at 0.4555 or 20.70%, on the 
effectiveness of teaching staff at 0.344 or 11.80%, and on the effectiveness of school directors at 
0.350 or 12.20%. 
 5.  From research findings, the practical predictor being used to predict the effectiveness 
of external quality assurance in schools as a whole, the researcher found that it was the factor in 
educational quality assurance system with the capability to predict at 15.00%. In each dimension, the  
predictor for learners dimension was the factor in educational quality assurance system with the 
capability to predict at 15.70%. The predictor for teaching staff dimension was the factor in 
educational quality assurance system with the capability to predict at 7.00%. The predictor for 
school directors dimension was the factor in educational quality assurance system and administration 
with the capability to predict at 9.20%. When separating each of the predictors, the researcher found as 
a whole that the good predictor was the factor in educational quality assurance system and the 
application of educational quality assurance with the capability to predict the effectiveness of 
external quality assurance in schools at 14.10%. When separating the effectiveness into dimensions, 
the researcher found that the predictor for learners dimension was the factor in educational quality 
assurance system, the application of external quality assurance, and the preparation for assessment 
from external expertise with the capability to predict at 18.10%. The predictor for teaching staff  
dimension was the factor in educational quality assurance system, the application of external quality 
assurance plan, and the administration of organizational culture with the capability to predict at 
9.50%. The predictor for school directors dimension was the factor in educational quality assurance 
system, the development and reformation of schools’ qualities, and the administration of organizational 
culture with the capability to predict at 9.90% (0.05 was considered to be statistically significant). 
 6. The results from developing predicting equation from practical predictors were as 
follows: 
  6.1 The predicting estimation equation of the effectiveness of external quality 
assurance in standardized and unstandardized score were as follows: 
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  Standardized Estimation Equation  2Ẑ  =  0.387Zwhole        and 

  Unstandardized Estimation Equation 2Ŷ  =  1.677 + 0.220Xwhole 
 In separating each of the predictors, the researcher found that the practical predictor was 
the factor of the application of external quality assurance plan. The estimation equation in 
standardized and  unstandardized score were as follows: 
  Standardized Estimation  Equation 10Ẑ =  0.376Zapplication     and 

  Unstandardized Estimation Equation 10Ŷ =  1.745 + 0.201Xapplication 

  6.2 The predicting estimation equation of the effectiveness of learners in standardized 
and unstandardized score from a practical predictor was the factor of educational quality assurance 
being as follows: 
  Standardized Estimation Equation 4Ẑ =  0.396Zwhole      and 

  Unstandardized Estimation Equation 4Ŷ =  1.545 + 0.248Xwhole 
  In separating each of the predictors, the researcher found that there were two practical 
predictors: (1) the factor of the application of external quality assurance plan and (2) the factor of the 
preparation for external quality assurance assessment. The estimation equation of standardized and 
unstandardized score were as follows: 
  Standardized Estimation Equation 12Ẑ = 0.249Zapplication+0.207Zpreparation      and 

  Unstandardized Estimation Equation 12Ŷ = 1.502+0.146Xapplication+ 0.113Xpreparation 

  6.3 The predicting estimation equation of the effectiveness of teaching staff in 
standardized and unstandardized score from a practical predictor was the factor of educational 
quality assurance whose equations  were shown as follows: 
  Standardized Estimation Equation 6Ẑ =  0.265Zwhole      and 

  Unstandardized Estimation Equation 6Ŷ =  1.589 + 0.236Xwhole 
  In separating each of the predictors, the researcher found that there were two practical 
predictors: (1) the factor of the application of external quality assurance (2) the factor of the 
administration of organizational culture.The estimation equation of standardized and unstandardized  
score  were as follows: 
  Standardized Estimation Equation 14Ẑ =  0.383Zapplication - 0.178Zculture      and 

  Unstandardized Estimation Equation 14Ŷ =  1.843 + 0.321Xapplication - 0.145Xculture 
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  6.4 The predicting estimation equation of the effectiveness of school directors in 
standardized and unstandardized score, from two practical predictors, was the factor of educational 
quality assurance system and administration with the equations being as follows: 
  Standardized Estimation Equation 8Ẑ =  0.463Zwhole - 0.246Zadministration      and 

  Unstandardized Estimation Equation 8Ŷ =  2.065 + 0.308Xwhole - 0.174Xadministration 

  In separating each of the predictors, the researcher found that there were two practical 
predictors: (1) the factor of the development and reformation of schools’ qualities and (2) the 
factor of  the administration of organizational culture. The estimation equation of standardized and 
unstandardized score were as follows: 
  Standardized Estimation Equation 16Ẑ =  0.389Zdevelopment - 0.193Zculture      and 

  Unstandardized Estimation Equation 16Ŷ =  2.166 + 0.228Xdevelopment - 0.117Xculture 

 
 


