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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับสมรรถนะของผู ้บริหารสถานศึกษา 
2) ศึกษาระดับการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 3) วิเคราะห์สมรรถนะ 
ผู ้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถาน
ศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในสถานศึกษาของรัฐ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 จ�านวน 320 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนกระจายตามขนาด 
ของสถานศึกษา เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนโดยผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า
1.  สมรรถนะของผู ้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากท้ังภาพรวมและรายด้าน เรียง

ล�าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการที่ดี การท�างานเป็นทีม การพัฒนาตนเอง  
การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การส่ือสารและการจูงใจ และ 
การมีวิสัยทัศน์  

2. การด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทั้งภาพ
รวมและรายด้าน เรียงล�าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท�าแผนพัฒนา 
การจดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุง่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา การด�าเนินงาน
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2 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
Vol.8 No. 2 July-December 201744

ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การจัดท�า
รายงานประจ�าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

3.  สมรรถนะของผู ้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การม ี
วิสัยทัศน์ การท�างานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ และการสื่อสารและการจูงใจ เป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อ การด�าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยสามารถร่วมกันท�านายได้ร้อยละ 75.40 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค�าส�าคัญ: สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา  การประกันคุณภาพภายใน  ประถมศึกษา

ABSTRACT

This research aimed to: 1) study the level of the administrators’ competency;  
2) identify the implementation level of school internal quality assurance; and 3) analyze the 
administrators’ competency affecting the implementation of school internal quality assurance. 
The research sample was 320 teachers of schools under Nakhon Pathom Primary Educational 
Service Area Office 1, derived by proportional stratified random sampling as distributed by 
school size. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. Data 
were analyzed with percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression. 

The findings of this research were as follows:
1.  Overall and in specific aspects, the administrators’ competency was at a high 

level. These aspects, ranked from the highest to the lowest, were as follows: achievement 
motivation, service mind, team working, self-expertise development, analytical thinking and 
critical thinking, potential development, communication and influencing, and visioning. 

2.  Overall and in specific aspects, the school internal quality assurance was at  
a high level. These aspects, ranked from the highest to the lowest, were as follows:  
determination of schools’ education standards, assessment of schools’ internal quality  
assurance, preparation of schools’ education plan with emphasis on school quality standards, 
implementation of plans to improve school quality standards, organization of management  
and information system, preparation of annual reports on internal quality assurance  
assessment, continual development of education quality, and monitor and examination  
of education quality. 
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3.  The administrators’ competency in the aspects of potential development,  
visioning, team working, analytical thinking and critical thinking, and communication and 
influencing together predicted the implementation of school internal quality assurance  
at the percentage of 75.40 with statistical significance at .01.

Keywords: administrator’s competency, internal quality assurance, primary education

บทน�า
การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีท�าให้คนมีความรู้และคุณสมบัติต่าง ๆ ท่ีช่วยให้คนน้ันอยู่รอด

ในโลกได้ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมส่วนรวม (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, 
2545 อ้างถึงใน ส�านักงานทดสอบทางการศึกษา, 2554: 1) ดังนั้น คุณภาพการศึกษาจึงสะท้อน 
ถึงคุณภาพของคนท่ีเป็นผลผลิตของการจัดการศึกษา โดยปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอก 
หลายประการที่คาดหวังให้การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพ และมีความจ�าเป็นท่ีต้องเร่งด�าเนินการ 
ในด้านคุณภาพ อาทิ การตื่นตัวในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในประเทศต่าง ๆ การสื่อสารที่ 
ไร้พรมแดน การเพ่ิมเสรด้ีานการค้าและการบรกิาร ความคาดหวงัของสงัคมสทิธิเสรภีาพของประชาชน 
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตลอดจนข้อจ�ากัดในด้านงบประมาณของประเทศปัจจัยเหล่าน้ีได้กระตุ้น 
ให้ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาตระหนักถึงเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา (ดวงใจ ช่วยตระกูล, 2554: 
68) เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ท้ังนี้เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญท่ีทุกฝ่ายท่ีมีส่วนในการจัดการศึกษาต้องตระหนัก
และด�าเนินการจนบรรลุผลในที่สุด ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส�าคัญท่ีจะช่วยใน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดจุดมุ่งหมาย และหลัก
การของการจัดการศึกษา ที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยก�าหนดรายละเอียดเรื่อง 
การประกันคุณภาพการศึกษา ก�าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบ 
การประกันคุณภาพภายนอก และสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คณุภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง ซึง่กระทรวงศกึษาธิการได้ออกกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (ส�านักงานทดสอบ
ทางการศึกษา, 2554: 1)
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ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเพ่ือท�าให้การศึกษาบรรล ุ
ถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรหลักที่จะน�าองค์กรไป
สู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่เหมาะสมกับยุคปฏิรูปท้ังในปัจจุบันและอนาคต สถาบันธัญญารักษ์  
(2559: ออนไลน์) สรุปว่า สมรรถนะมีพ้ืนฐานมาจากการมุ่งเสริมสร้างความสามารถของทรัพยากร
บุคคล โดยมีความเชื่อท่ีว่า เมื่อพัฒนาคนให้มีความสามารถแล้ว คนจะใช้ความสามารถท่ีม ี
ไปผลักดันให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ดังน้ันการน�าระบบสมรรถนะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงควร
มุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรเป็นหัวใจส�าคัญ และในข้ันตอนการพัฒนาระบบสมรรถนะน้ัน 
องค์กรจะต้องตระหนักว่าก�าลังวางแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว เสมือนกับการวางแผนธุรกิจ  
ซึ่งจะต้องพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง ตลอดจนแนวทางท่ีจะท�าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ตามกลยุทธ์ 
ที่ก�าหนดไว้ แล้วพิจารณาว่าบุคลากรในองค์กรต้องมีความสามารถอย่างไร จึงจะท�าให้องค์กร 
เหนือกว่าคู่แข่ง และบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้ นอกจากน้ี ระบบสมรรถนะยังช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร สมรรถนะจะช่วยในการสร้างกรอบแนวคิด พฤติกรรม ความเชื่อ 
ทัศนคติ ของคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร  
ซึ่งสมรรถนะจะเปรียบเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้เป้าหมายต่าง ๆ บรรลุได้ดีและเร็วย่ิงขึ้นและการน�า
ระบบสมรรถนะมาเป็นพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลน้ัน จะท�าให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของ
องค์การบรหิารทรพัยากรบคุคลไม่ว่าจะเป็นการคดัเลือกและสรรหา การประเมนิผลการปฏิบตังิาน การ
บริหารจัดการในเรื่องของความก้าวหน้า หรือการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปในทิศทางและสอดคล้อง
กับพ้ืนฐานเดียวกัน โดยเน้นท่ีศักยภาพและคุณลักษณะของบุคคลท่ีเราต้องการสร้าง และพัฒนา
องค์กร ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ เป้าหมายของผลการด�าเนินงาน วัฒนธรรม และวิสัยทัศน์
ขององค์กร และการน�าระบบสมรรถนะเข้ามาเป็นพ้ืนฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนั้น  
ยังคงมีผลท�าให้กระบวนการต่าง ๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลน้ันสอดคล้องและสนับสนุน 
ต่อกลยุทธ์ขององค์กรด้วย 

สถานศึกษานับเป็นหน่วยขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาท่ีส�าคัญโดยมีผู ้บริหารสถาน
ศึกษาเป็นแกนน�าพาจัดการศึกษา เนื่องจากเป็นผู้ที่มีภาระรับผิดชอบในการบริหารจัดการให้ผู้ที่ม ี
ส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนาคุณภาพผู ้เรียนท้ังโดยตรงและโดยอ้อม สามารถจัดกิจกรรมทาง 
การศกึษาให้บรรลเุป้าหมายอย่างมคีณุภาพ ทัง้น้ีผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องใช้ความรู ้ความสามารถ 
ทักษะและคุณลักษณะที่เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธา ในการส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน กระตุ้นและจัดการ
ให้ครู นักเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย หรือเป็นการรับผิดชอบภาระงาน 
และใช้ความสามารถท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทที่ปฏิบัติของผู้บริหาร สมรรถนะเป็นสิ่งส�าคัญ 
ซึ่ง McClelland (1993 อ้างถึงใน ดนยพัชร์ บุญญาธิ, 2556: 1) กล่าวว่า บุคคลท่ีมีผลการปฏิบัติ
งานดีจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า สมรรถนะ ขณะที่ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (2549: 32-39) ได้ก�าหนดสมรรถนะท่ีจ�าเป็นส�าหรับสายผู้บริหารประกอบไปด้วย
สมรรถนะหลัก (core competency) ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการท่ีดี 3) การพัฒนา
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ตนเอง และ 4) การท�างานเป็นทีม สมรรถนะประจ�าสายงาน (functional competency) ประกอบด้วย  
1) การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์  2) การสื่อสารและการจูงใจ 3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
และ 4) การมีวิสัยทัศน์ ดังนั้น สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นเครื่องชี้วัดส�าคัญว่าสามารถ
ด�าเนินงานในการสร้างคุณภาพการศึกษามากน้อยเพียงใด

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
การศึกษาท่ีต้องด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดท�ารายงานประจ�าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกดังที่  ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศกึษานครปฐม เขต 1 (2557: 117-118) ได้รายงานการจดัการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ผลการด�าเนินงาน จากภารกิจด้านการบริหารจัดการและสถานศึกษาในสังกัด ตามกลยุทธ์และ 
จุดเน้นของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายนครแห่งคุณภาพการศึกษา  
มีปัญหาอุปสรรค ประเด็นหลักส�าคัญส�าหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ 1) ด้านคุณภาพ 
การศึกษาของส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2556-2557 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่สามารถด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยมีบางรายวิชาเพ่ิม
ขึ้นเล็กน้อย ส่วนใหญ่ลดลง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับประเทศ ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ
ต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศแต่สูงกว่าระดับ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ส่วนผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละต�่ากว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับประเทศ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) ด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนด้านการอ่านออกเขียนได้  
พบว่า จากการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ โดยใช้เครื่องมือประเมิน 
ความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  
เขต 1 พบว่ายังมีนักเรียนบางส่วนท่ีมีปัญหาด้านการอ่าน การเขียนไม่ผ่านเกณฑ์ 3) ด้านระบบ 
การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ยังไม่ส่งผลให้โรงเรียน ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
ครบทุกโรงเรียน (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1, 2557: 117-118)

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เหน็ถึงคณุภาพของการศึกษาของสถานศกึษา สังกัดส�านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ต้องได้รับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย 
โดยเร่ิมจากสถานศึกษาและปรับปรุงให้ดีข้ึน ไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ 
จรยิธรรม คณุธรรม จะต้องมกีารด�าเนนิงานการประกันคณุภาพภายใน ทีผ่สมผสานอยู่ในกระบวนการ
บริหารและจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรอย่างต่อเน่ือง และ 
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของตน  
ในการควบคุมด�าเนนิการด�าเนนิงานทกุอย่างภายในสถานศกึษาให้เป็นไปอย่างราบร่ืนและสอดคล้องกัน 
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จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล 
ต่อการด�าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที ่
การศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 หรอืไม่ รวมท้ังเป็นแนวทางในการพัฒนาและเสริมสร้างผู้บริหาร 
สถานศึกษาให้มีความสามารถ ในการด�าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1

2. เพ่ือศึกษาระดับการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

3. เพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงาน 
การประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา สงักัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้เป็นกรอบการศึกษา ประกอบด้วย 
สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ตามแนวคิดของส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (2549: 32-39) ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (core competency) ได้แก่  
1) การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 2) การบรกิารทีด่ ี3) การพัฒนาตนเอง และ 4) การท�างานเป็นทีม สมรรถนะประจ�า
สายงาน (functional competency) ได้แก่ 1) การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 2) การสื่อสารและการ
จูงใจ 3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ 4) การมีวิสัยทัศน์ 

แนวคิดเก่ียวกับการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ส�านักงาน
ทดสอบทางการศึกษา, 2554: 1) ประกอบด้วย 1) การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2) จดัท�าแผนพัฒนาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุง่คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถาน
ศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ด�าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษา 5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จัดท�ารายงานประจ�าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
และ 8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว ผู ้วิจัยได้น�ามาก�าหนดเป็นตัวแปรต้นและตัวแปรตาม ซึ่งม ี
กรอบแนวคิดในการวิจัยดังแสดงในภาพที่ 1
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             ตัวแปรตน                       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
ตัวแปรการวิจัย 

1. ตัวแปรตน คือ สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก 1) การมุงผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการที่
ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทํางานเปนทีม 5) การคิดวิเคราะห และสังเคราะห 6) การส่ือสารและการจูง
ใจ 7) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ 8) การมีวิสัยทัศน 

2. ตัวแปรตาม คือ การดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 8 ดาน 
ไดแก ดาน 1) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ            4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5) จัดใหมีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 7) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ 8) การจัดใหมี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
1)  การมุงผลสัมฤทธ์ิ  
2)  การบริการที่ดี  
3)  การพัฒนาตนเอง  
4)  การทํางานเปนทีม  
5)  การคิดวิเคราะห และสังเคราะห   
6)  การส่ือสารและการจูงใจ  
7)  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  
8)  การมีวิสัยทัศน 
 
 

การดําเนนิงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
1) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    ของสถานศึกษา 
5) การจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) การจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
    การศึกษาของสถานศึกษา 
7) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ 
    ภายใน 
8) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย

ตัวแปรการวิจัย

1. ตัวแปรต้น คือ สมรรถนะของผู ้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 1) การมุ ่งผลสัมฤทธ์ิ  
2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การท�างานเป็นทีม 5) การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์  
6) การสื่อสารและการจูงใจ 7) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ 8) การมีวิสัยทัศน์

2. ตัวแปรตาม คือ การด�าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย  
8 ด้าน ได้แก่ ด้าน 1) การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดท�าแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) การจัด
ระบบบริหารและสารสนเทศ 4) การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 7) การจดัท�ารายงานประจ�าปีทีเ่ป็นรายงานประเมนิคณุภาพ
ภายใน และ 8) การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สมมติฐานการวิจัย

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1) การมุ ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการที่ดี  
3) การพัฒนาตนเอง 4) การท�างานเป็นทีม 5) การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 6) การสื่อสารและ 
การจงูใจ 7) การพัฒนาศกัยภาพของบคุลากร 8) การมวิีสัยทัศน์ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงาน 
ตามระบบประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา สงักัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม 
เขต 1
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ค�าจ�ากัดความตัวแปรการวิจัย

1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ความสามารถของผู้อ�านวยการสถานศึกษา 
 สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 
ที่เป็นผลมาจากความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือคุณลักษณะท่ีแสดงออกในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การขับเคลื่อนขององค์การด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบความส�าเร็จตาม
เป้าหมาย

 1.1  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัต ิ
หน้าท่ีราชการ โดยมีการก�าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ตามมาตรฐานและคุณภาพงานที่ก�าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 1.2  การบริการทีด่ ีหมายถึง ผู้บรหิารสถานศกึษามีพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความสนใจ ตั้งใจ 
ความพยายามให้บริการแก่ผู ้ขอรับบริการจากงานในหน้าที่ของตนหรืองานอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือ 
สนองความต้องการของผู้รับบริการ

 1.3  การพัฒนาตนเอง หมายถึง ผู ้บริหารสถานศึกษามีทักษะในการเพ่ิมพูนความรู้  
ความเข้าใจ ความช�านาญ เพ่ือให้ตัวเองเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ 
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ

 1.4  การท�างานเป็นทีม หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีสามารถท�างานร่วมกับบุคลากร 
ที่มาท�างานร่วมกันโดยมีพฤติกรรมท่ีสามารถร่วมปฏิบัติงานกับผู้อื่นได้ โดยมีปฏิสัมพันธ์เพ่ือปฏิบัติ
งานให้บรรลุวัตถุประสงค์และมุ่งไปสู่ความส�าเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 1.5  การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ มีความสามารถในการท�าความเข้าใจเพ่ือก�าหนดและแยกแยะ เพ่ือให้ได้ถึงการก�าหนด 
หลักการหรือกฎเกณฑ์ ท�าการรวมรวมประเด็นส�าคัญเพื่อด�าเนินการพัฒนา แก้ไขอย่างเป็นระบบ

 1.6  การสื่อสารและการจูงใจ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน�ากระบวนการ 
การถ่ายทอดโดยบคุคล น�าความรู ้ข้อมลู ข่าวสาร ความคดิ ประสบการณ์ ของตนไปส่ือสารรบัส่งข้อมลู 
เพื่อให้การรับรู้ เกิดความเข้าใจ สามารถด�าเนินงานได้ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

 1.7  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร หมายถึง ผู ้บริหารสถานศึกษามีการพัฒนา 
ผูร่้วมงานในองค์กร โดยให้ค�าปรกึษา การช่วยแก้ไขปัญหา ปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างท่ีดี เพ่ิมประสทิธิภาพ 
ด้านทักษะ ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 1.8  การมีวิสัยทัศน์ หมายถึง การก�าหนดทิศทางหรือท่ีพึงปรารถนาในอนาคตของ 
สถานศึกษาซึ่งดีกว่าเดิม โดยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาของตน บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไปได้

2. การด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการท่ี 
สถานศึกษาจะต้องมีการพัฒนาทุกมิติอย่างเป็นภาพรวม โดยมีความรับผิดชอบ และพัฒนา 
การศึกษาให้มีคุณภาพ ตลอดจนสร้างกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องด้วย
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ระบบประกันคณุภาพภายในเพ่ือสร้างความมัน่คง ความเชือ่มัน่แก่สงัคมและผูเ้รยีน ซึง่เป็นกระบวนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 2.1  การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา 
มีการก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กระบวนการการจัดท�ามาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศกึษา ซึง่สถานศกึษาสามารถน�าไปปฏิบตัใิห้สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาของชาต ิและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2.2  การจัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา หมายถึง ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัท�าเคร่ืองมอืในการสือ่สารให้ผูท่ี้เก่ียวข้อง 
ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้รับรู้และเข้าใจในการบริหารและจัดการคุณภาพที่มีการแสดงเป้าหมาย ทิศทางการด�าเนินงาน 
ที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือน�าไปสู่ทิศทางท่ีต้องการโดยการขับเคลื่อนท่ียึดสถานศึกษาเป็นฐาน  
ด้วยความร่วมมือและความรับผิดชอบของบุคลากรภายในสถานศึกษาตลอดจนการก�ากับดูแล  
ส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด

 2.3  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ หมายถึง สถานศึกษามีการจัดระบบสารสนเทศ 
ให้เป็นหมวดหมู ่ครอบคลมุ เป็นปัจจบุนั สะดวกต่อการเข้าถึงและการให้การบรกิาร น�าข้อมลูสารสนเทศ
ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารและพัฒนาการเรียนการสอน

 2.4  การด�าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง 
 สถานศึกษาด�าเนินงานตามแผน/โครงการ/กิจกรรม ที่ก�าหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ก�าหนดไว้

 2.5  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการก�าหนด 
ผู ้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา  
และสรุปเป็นรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 2.6  การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หมายถึง 
สถานศึกษามีกระบวนการ การติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
การศึกษาที่สถานศึกษาก�าหนด 

 2.7  การจัดท�ารายงานประจ�าปีที่ เป ็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง  
สถานศึกษาจัดท�าระบบข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเพื่อจัดท�ารายงานประเมิน
ตนเองประจ�าปี  

 2.8  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง สถานศึกษามีการด�าเนิน
งานตามภารกิจหลัก โดยมีการประเมินผลอย่างต่อเน่ืองและน�าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 
อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีการทบทวนและติดตามกระบวนการด�าเนินการอย่างใกล้ชิด และรายงาน 
ผลการด�าเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
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วิธีด�าเนินการ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้บุคลากรเป็น 
หน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 

1. ประชากร
 ประชากร คือ ครู สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ในปีการศึกษา 2558 จ�าแนกตามที่ตั้งของจังหวัดนครปฐม และแบ่งตามขนาดของสถานศึกษา 
4 ขนาด โดยใช้เกณฑ์การแบ่งขนาดสถานศึกษาของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ประกอบด้วย คร ู1,618 คน (ข้อมลูสารสนเทศปีการศกึษา 2558 ข้อมลู ณ วันที ่17 พฤศจกิายน 2558 
กลุ่มนโยบายและแผน: ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1)

2.  กลุ่มตัวอย่าง
 2.1 ก�าหนดขนาดของกลุ ่มตัวอย่างตามวิธีของ Lindeman, Merenda & Gold  

(1980: 63 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542: 54) ซึ่งระบุว่าการวิเคราะห์สถิติประเภทพหุตัวแปร 
ควรก�าหนดจ�านวนกลุ่มตัวอย่างประมาณ 20 เท่าของตัวแปร ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 320 คน  
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างส�าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan 
(1970: 608 อ้างถึงใน จิตติรัตน์  แสงเลิศอุทัย, 2557: 124) จะได้กลุ่มตัวอย่าง 313 คน และเปรียบ
เทียบกับตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างส�าเร็จรูปของ Yamane (1960: 1088-1089 อ้างถึงใน 
สุวิมล ติรกานันท์, 2557: 175) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะได้กลุ่มตัวอย่าง 333 คน เมื่อเปรียบ
เทียบท�าให้พบว่า จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 320 คน ตามวิธีของ Lindeman, Merenda & Gold มีปริมาณ 
กลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า และไม่ขัดต่อการก�าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบใช้ตารางก�าหนดขนาดกลุ่ม 
ตัวอย่างส�าเร็จรูปทั้ง 2 วิธี ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 320 คน

 2.2  กลุ ่มตัวอย่าง คือ ครูในโรงเรียนของรัฐ สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูม ิ
ตามสัดส่วน (proportional stratified random sampling) กระจายตามขนาดโรงเรียน ได้จ�านวน 
กลุ่มตัวอย่างเป็น ครู จ�านวน 320 คน ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  จ�านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

11 
 

 
ขนาดของสถานศึกษา ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 
โรงเรียนขนาดเล็ก 971 192 
โรงเรียนขนาดกลาง 354 70 
โรงเรียนขนาดใหญ 104 21 
โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ 189 37 

รวม 1,618 320 
 
 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

ผูวิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวกําหนดรูปแบบและโครงสรางของ
แบบสอบถาม ดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามคํานิยามศัพทตัวแปร โดยผานการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา และพิจารณาเฉพาะขอที่มีคา IOC (index of item objective congruence) เทากับ 0.67 และ 
1.00 ไดกระทงคําถามสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 45 ขอ ประกอบดวยการมุงผลสัมฤทธิ์ 5 
ขอ การบริการที่ดี 5 ขอ การพัฒนาตนเอง 5 ขอ การทํางานเปนทีม 6 ขอ การคิดวิเคราะห และสังเคราะห 6 
ขอการส่ือสารและการจูงใจ 5 ขอ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 8 ขอ การมีวิสัยทัศน 5 ขอ และกระทง
คําถามการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน 43 ขอ ประกอบดวยการกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 ขอ จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7 ขอ จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 5 ขอ ดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 6 ขอ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6 ขอ 
การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 ขอ จัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 4 ขอ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 5 ขอ และนํา
แบบสอบถามมาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญกอนนําไปทดลองใช จากนั้นนําแบบสอบถาม
ไปทดลองใช (tryout) กับครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อหาคา
ความเที่ยง (reliability) นําแบบสอบถามจากการทดลองใชกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับดวยวิธีของครอนบาค (Cronbach,1970: 161 อางถึงใน สุวิมล  ติรกานันท, 2551: 156) คุณภาพ
ดานความเที่ยงดานสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาเทากับ 0.989 และคาความเท่ียงการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เทากับ 0.989 
 การเก็บรวมรวมขอมูล 

ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถาม จํานวน 320 ฉบับ พรอมหนังสือถึงผูบริหารสถานศึกษาไปยัง
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะหเก็บ
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การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ผู้วิจยัศกึษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องแล้วก�าหนดรปูแบบและโครงสร้าง

ของแบบสอบถาม ด�าเนินการสร้างเครื่องมือตามค�านิยามศัพท์ตัวแปร โดยผ่านการตรวจสอบ 
ความตรงเชิงเนื้อหา และพิจารณาเฉพาะข้อท่ีมีค่า IOC (index of item objective congruence) 
เท่ากับ 0.67 และ 1.00 ได้กระทงค�าถามสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 45 ข้อ ประกอบ
ด้วยการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 5 ข้อ การบริการที่ดี 5 ข้อ การพัฒนาตนเอง 5 ข้อ การท�างานเป็นทีม 6 ข้อ 
การคดิวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ 6 ข้อ การสือ่สารและการจงูใจ 5 ข้อ การพัฒนาศกัยภาพของบคุลากร 
8 ข้อ การมีวิสัยทัศน์ 5 ข้อ และกระทงค�าถามการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
จ�านวน 43 ข้อ ประกอบด้วยการก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 ข้อ จัดท�าแผน
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7 ข้อ 
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 5 ข้อ ด�าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
6 ข้อ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6 ข้อ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 5 ข้อ จัดท�ารายงานประจ�าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 4 ข้อ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5 ข้อ และน�าแบบสอบถามมาแก้ไขปรับปรุงตาม 
ค�าแนะน�าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน�าไปทดลองใช้ จากน้ันน�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (tryout) กับครู 
ที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเท่ียง (reliability) 
น�าแบบสอบถามจากการทดลองใช้กลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยวิธี
ของครอนบาค (Cronbach,1970: 161 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2551: 156) คุณภาพด้าน 
ความเที่ยงด้านสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาเท่ากับ 0.989 และค่าความเท่ียงการด�าเนินงาน 
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เท่ากับ 0.989

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจัดส่งแบบสอบถาม จ�านวน 320 ฉบับ พร้อมหนังสือถึงผู้บริหารสถานศึกษาไปยัง

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห ์
เก็บข้อมูลจากครูท่ีเป็นกลุ ่มตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์กลับคืนมา จ�านวน  
320 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล
ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป โดยการวิเคราะห์ระดับ

สมรรถนะของผู ้บริหารสถานศึกษา และระดับการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ 
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (   ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมาย โดยผู้วิจัยน�าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์ขอบเขต
ค่าเฉลี่ยตามแนวความคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้

x
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ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 แสดงว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา/การด�าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 แสดงว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา/การด�าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 แสดงว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา/การด�าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 แสดงว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา/การด�าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แสดงว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา/การด�าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ส�าหรับการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยใช้
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis)

ผลการวิจัย

ผลการวเิคราะห์ข้อมลูสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อการด�าเนนิงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ระดบัสมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักัดส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม 
เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.22, S.D. = 0.49) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิอยู่ในล�าดับ
สูงสุด (   = 4.32, S.D. = 0.53) รองลงมาคือ การบริการที่ดี (   = 4.25, S.D. = 0.49) การท�างาน 
เป็นทีม (   = 4.25, S.D. = 0.54) และการมีวิสัยทัศน์อยู่ในล�าดับต�่าสุด (   = 4.10, S.D. = 0.64) 
ตามล�าดับ ดังปรากฏในตารางที่ 2

x

x
x

x
x
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา  
  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์การด�าเนนิงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

การด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (   = 4.21, S.D. = 0.58) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในล�าดับสูงสุด 
(   = 4.33, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (   = 4.25, S.D. = 0.63) และการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยู่ในล�าดับ 
ต�่าสุด (    = 4.15, S.D. = 0.68) ดังปรากฏในตารางที่ 3
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S.D. = 0.53) รองลงมาคือ การบริการที่ดี (X� = 4.25, S.D. = 0.49) การทํางานเปนทีมดี (X�=4.25, S.D. = 
0.54) และการมีวิสัยทัศนอยูในลําดับตํ่าสุด (X� = 4.10, S.D. = 0.64) ตามลําดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 2 
 
 
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
                                                         

              (n = 320) 
ขอ สมรรถนะของผูบริหารสถานศกึษา   x̄ S.D. ระดับ ลําดับ 
1. การมุงผลสมัฤทธิ ์ 4.32 0.53 มาก 1 
2. การบริการที่ดี 4.25 0.49 มาก 2 
3. การพัฒนาตนเอง 4.24 0.59 มาก 4 
4. การทาํงานเปนทีม 4.25 0.54 มาก 3 
5. การคิดวิเคราะห และสังเคราะห                                     4.24 0.61 มาก 5 
6. การส่ือสารและการจงูใจ 4.14 0.64 มาก 7 
7. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 4.21 0.56 มาก 6 
8. การมีวิสยัทัศน 4.10 0.64 มาก 8 
 รวม 4.22 0.49 มาก  

 
ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.21, S.D. = 0.58) และเม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยูในลําดับสูงสุด (X� = 4.33, S.D.  = 0.50) 
รองลงมาคือ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (X� = 4.25, S.D.  = 
0.63) และการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยูในลําดับตํ่าสุด (X� = 4.15, S.D. = 0.68) ดังปรากฏใน
ตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับและลําดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา สงักัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
            
                                                                                                                      (n = 320) 

x
x

x

x
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ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและล�าดับการด�าเนินงานการประกันคุณภาพ 
  ภายในของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนระหว่างสมรรถนะของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักัดส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม 
เขต 1 ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X

7
) การมีวิสัยทัศน์ (X

8
) การท�างานเป็นทีม  

(X
4
) การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ (X

5
) และการสื่อสารและการจูงใจ (X

6
) เป็นตัวแปรที่ได้รับเลือก

เข้าสมการถดถอยและสามารถอภิปรายความผันแปรของการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Y

tot
) ได้อย่าง 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 โดยมีค่าประสิทธิภาพในการท�านาย (R2) เท่ากับ 0.754 ซึ่งแสดงว่า 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การมีวิสัยทัศน์ การท�างานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
และการสื่อสารและการจูงใจ ส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
สงักัดส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 และสามารถร่วมกันท�านายประสทิธิผล
ของโรงเรียนได้ร้อยละ 75.40 ทั้งน้ี ด้านการสื่อสารและการจูงใจส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาแบบผกผัน โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้
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ขอ การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา x̄ S.D.  ระดับ ลําดับ 
1.  การกําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 4.33 0.50 มาก 1 
2. การจัดทาํแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4.24 0.59 มาก 3 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.20 0.62 มาก 5 
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4.20 0.61 มาก 4 
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.15 0.68 มาก 8 
6. การประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
4.25 0.63 มาก 2 

7. การจัดทาํรายงานประจําปทีเ่ปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 4.16 0.68 มาก 6 
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนือ่ง 4.16 0.70 มาก 7 
 รวม 4.21 0.58 มาก  

 
ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนระหวางสมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษาที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ประกอบดวย การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) การมีวิสัยทัศน (X8) การทํางานเปนทีม (X4) การคิด
วิเคราะห และสังเคราะห (X5) และการสื่อสารและการจูงใจ (X6) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอย
และสามารถอภิปรายความผันแปรของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Ytot) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.754 ซึ่งแสดงวา การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การมี
วิสัยทัศน การทํางานเปนทีม การคิดวิเคราะห และสังเคราะห และการส่ือสารและการจูงใจ สงผลตอการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1 และสามารถรวมกันทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 75.40 ทั้งนี้ ดานการสื่อสาร
และการจูงใจสงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแบบผกผัน โดยสามารถ
เขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 
  สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  Y� tot  =  0.36 + 0.31 (X7) + 0.29 (X8) + 0.26 (X4) + 0.22 (X5) - 0.18 (X6) 
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
   Z�  tot  =  0.31 (Z7) + 0.32 (Z8) + 0.24 (Z4) + 0.24 (Z5) - 0.20 (Z6) 
 
ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ี

สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

                                                                                                                                    (n = 320) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 5 79.41 15.82 189.013** .00 
Residual 308 25.88 0.84   

Total 313 105.29    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 0.36  0.13 2.72** .00 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) 0.31 0.31 0.06 4.66** .00 
การมีวิสัยทัศน (X8) 0.29    0.32 0.05 5.43** .00 
การทํางานเปนทีม (X4) 0.26 0.24 0.05 4.42** .00 
การคิดวิเคราะห และสังเคราะห  (X5)               0.22 0.24 0.05 4.45** .00 
การส่ือสารและการจูงใจ (X6) -0.18 -0.20 0.05 -3.35** .00 
     ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
     R = 0.868 R2 = 0.754 SEE. = 0.289  
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้ 
1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการมุงผลสัมฤทธิ์โดย
ภาพรวมอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ การบริการที่ดี การทํางานเปนทีม การพัฒนาตนเอง การคิด
วิเคราะห และสังเคราะห การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสื่อสารและการจูงใจ และการมีวิสัยทัศน 
ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่น ต้ังใจในการปฏิบัติงานและมีการกําหนดเปาหมาย 
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สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ

สมการวิเคราะห์การถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ
 

ดังปรากฏในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนระหว่างสมรรถนะของผู ้บริหาร 
  สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด 
  ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

อภิปรายผล

จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี้
1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทกุด้าน และเมือ่พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมุง่ 
ผลสัมฤทธ์ิโดยภาพรวมอยู ่ในระดับสูงสุด รองลงมาคือ การบริการท่ีดี การท�างานเป็นทีม  
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การจงูใจ และการมวีสิยัทศัน์ ทัง้น้ีเนือ่งจากผูบ้ริหารสถานศกึษามคีวามมุง่มัน่ ตัง้ใจในการปฏิบตังิาน 
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ขอ การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา x̄ S.D.  ระดับ ลําดับ 
1.  การกําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 4.33 0.50 มาก 1 
2. การจัดทาํแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่ง

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4.24 0.59 มาก 3 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4.20 0.62 มาก 5 
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 4.20 0.61 มาก 4 
5. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.15 0.68 มาก 8 
6. การประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
4.25 0.63 มาก 2 

7. การจัดทาํรายงานประจําปทีเ่ปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 4.16 0.68 มาก 6 
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนือ่ง 4.16 0.70 มาก 7 
 รวม 4.21 0.58 มาก  

 
ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนระหวางสมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษาที่สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ประกอบดวย การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) การมีวิสัยทัศน (X8) การทํางานเปนทีม (X4) การคิด
วิเคราะห และสังเคราะห (X5) และการสื่อสารและการจูงใจ (X6) เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการถดถอย
และสามารถอภิปรายความผันแปรของการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Ytot) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
โดยมีคาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ 0.754 ซึ่งแสดงวา การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การมี
วิสัยทัศน การทํางานเปนทีม การคิดวิเคราะห และสังเคราะห และการส่ือสารและการจูงใจ สงผลตอการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1 และสามารถรวมกันทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนไดรอยละ 75.40 ทั้งนี้ ดานการสื่อสาร
และการจูงใจสงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแบบผกผัน โดยสามารถ
เขียนสมการพยากรณได ดังนี้ 
  สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
  Y� tot  =  0.36 + 0.31 (X7) + 0.29 (X8) + 0.26 (X4) + 0.22 (X5) - 0.18 (X6) 
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สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
   Z�  tot  =  0.31 (Z7) + 0.32 (Z8) + 0.24 (Z4) + 0.24 (Z5) - 0.20 (Z6) 
 
ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ี

สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

                                                                                                                                    (n = 320) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 5 79.41 15.82 189.013** .00 
Residual 308 25.88 0.84   

Total 313 105.29    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 0.36  0.13 2.72** .00 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) 0.31 0.31 0.06 4.66** .00 
การมีวิสัยทัศน (X8) 0.29    0.32 0.05 5.43** .00 
การทํางานเปนทีม (X4) 0.26 0.24 0.05 4.42** .00 
การคิดวิเคราะห และสังเคราะห  (X5)               0.22 0.24 0.05 4.45** .00 
การส่ือสารและการจูงใจ (X6) -0.18 -0.20 0.05 -3.35** .00 
     ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
     R = 0.868 R2 = 0.754 SEE. = 0.289  
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้ 
1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการมุงผลสัมฤทธิ์โดย
ภาพรวมอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ การบริการที่ดี การทํางานเปนทีม การพัฒนาตนเอง การคิด
วิเคราะห และสังเคราะห การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสื่อสารและการจูงใจ และการมีวิสัยทัศน 
ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่น ต้ังใจในการปฏิบัติงานและมีการกําหนดเปาหมาย 

15 
 

สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
   Z�  tot  =  0.31 (Z7) + 0.32 (Z8) + 0.24 (Z4) + 0.24 (Z5) - 0.20 (Z6) 
 
ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ี

สงผลตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

                                                                                                                                    (n = 320) 
แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

Regression 5 79.41 15.82 189.013** .00 
Residual 308 25.88 0.84   

Total 313 105.29    
ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ b Beta SEb t Sig. 
คาคงที ่ 0.36  0.13 2.72** .00 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (X7) 0.31 0.31 0.06 4.66** .00 
การมีวิสัยทัศน (X8) 0.29    0.32 0.05 5.43** .00 
การทํางานเปนทีม (X4) 0.26 0.24 0.05 4.42** .00 
การคิดวิเคราะห และสังเคราะห  (X5)               0.22 0.24 0.05 4.45** .00 
การส่ือสารและการจูงใจ (X6) -0.18 -0.20 0.05 -3.35** .00 
     ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
     R = 0.868 R2 = 0.754 SEE. = 0.289  
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้ 
1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการมุงผลสัมฤทธิ์โดย
ภาพรวมอยูในระดับสูงสุด รองลงมาคือ การบริการที่ดี การทํางานเปนทีม การพัฒนาตนเอง การคิด
วิเคราะห และสังเคราะห การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การสื่อสารและการจูงใจ และการมีวิสัยทัศน 
ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่น ต้ังใจในการปฏิบัติงานและมีการกําหนดเปาหมาย 



วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560
Vol.8 No. 2 July-December 201758

และมีการก�าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในแผนกิจกรรมการด�าเนินการได้อย่างชัดเจน เพ่ือให้
บุคลากรได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (2549: 32-39) ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามวิีทยฐานะและเลือ่นวิทยฐานะ โดยก�าหนดแบบประเมนิเพ่ือให้ข้าราชการและบคุลากร
ทางการศึกษามีวิทยฐานะตามสมรรถนะที่ได้ก�าหนดไว้ เพ่ือก�าหนดเฉพาะส�าหรับแต่ละกลุ่มงาน 
และ สนับสนุนให้ข้าราชการท่ีเหมาะสมแก่หน้าท่ีให้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้ดีย่ิงขึ้น ดังท่ี นิภา ใจทัน  
และดวงใจ ชนะสิทธ์ิ (2554: 133-154) ได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล 
ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูใ้นสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน สงักัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถม
ศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ภาพรวมและรายด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
ทุกด้าน เรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท�างาน
เป็นทีม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสื่อสารและการจูงใจ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การมีวิสัยทัศน์ 
และการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามล�าดับ สรุปได้ว่าผู้บริหารท่ีมีสมรรถนะที่เหมาะสมจะช่วยจัด
ระบบในการด�าเนินงานต่าง ๆ ให้เห็นเป็นภาพรวมท่ีชัดเจนมากย่ิงขึ้นเท่านั้น แต่สิ่งส�าคัญที่โดด
เด่นขึ้นมาหลังจากมีค�าว่า สมรรถนะคือ การน�าเอาสมรรถนะไปใช้ประโยชน์ในการบริหารบุคลากร
ขององค์การหรือการด�าเนินการใด ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งจะส่งให้องค์การสามารถบรรล ุ
ถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้ได้อย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. การด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้านพบว่า การก�าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
คือ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดท�าแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การด�าเนิน
งานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การจัด
ท�ารายงานประจ�าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อ
เน่ือง และการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามล�าดับ ทั้งน้ีเนื่องจากพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก�าหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการ
ของการจัดการศึกษา ท่ีต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยก�าหนดรายละเอียดเรื่อง 
การประกันคุณภาพการศึกษา ก�าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบ 
การประเมินคุณภาพภายนอก และสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คณุภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง ซึง่กระทรวงศกึษาธิการได้ออกกฎกระทรวง คอื  
กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง
และเป็นไปตามที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543: 7) กระบวนการท่ีสถานศึกษา
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จะต้องมีการพัฒนาทุกมิติอย่างเป็นภาพรวม โดยมีความรับผิดชอบ และพัฒนาการศึกษาให้มี
คุณภาพตลอดจนสร้างกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ืองด้วยระบบประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือสร้างความมั่นคง ความเชื่อมั่นแก่สังคมและผู้เรียน ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ ด้าน 1) การก�าหนดมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดท�าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) การด�าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5) การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
การศึกษา 6) การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
7) การจัดท�ารายงานประจ�าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ 8) การจัดให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง และสอดคล้องกับแนวคิดของดวงใจ ช่วยตระกูล (2554: 69) 
การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกส�าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ให้ด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และยังช่วยแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาโดยสร้างความมั่นใจ 
(assure) ได้ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานที่ก�าหนด ผู้ส�าเร็จ 
การศึกษามีความรู ้ ความสามารถและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก�าหนดและ
สังคมต้องการได้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนิภารัตน์ ป้อสีลา (2550: 100-104)  
ได้ศึกษาวัฒนธรรมท่ีส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน  
พบว่า อยู่ระดับมาก 3 ด้าน คือ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดท�าแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา และการผดุงระบบประกันคุณภาพ ส่วนการจัดระบบบริหารสารสนเทศการด�าเนินการ
ตามแผนพัฒนา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษาและ 
การรายงานคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง สรุปได้ว่า สถานศึกษาจะต้องตระหนักและ
ท�าความเข้าใจเป็นเบื้องต้นเก่ียวกับการประกันคุณภาพ ดังนั้น ถ้าสถานศึกษามุ่งท่ีจะพัฒนาเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ก็จะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
ทุกด้าน

3. สมรรถนะของผู้บริหาร สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
เรียงล�าดับตามอิทธิพลจากมากไปหาน้อย ซึ่งได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การมีวิสัยทัศน์ 
การท�างานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ และการส่ือสารและการจูงใจ เป็นปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสามารถร่วมกันท�านาย 
การด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้ร้อยละ 75.40 ซึ่งสอดคล้องกับผล
งานวิจัยของราชกุมารี ดูเบย์ (2554: 104-110) ได้ศึกษา สมรรถนะของผู้บริหารกับการด�าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถ่ิน กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินที่ 1 พบว่า 
สมรรถนะของผู้บริหารทั้งในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก การด�าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนทั้งในภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก สมรรถนะของผู้บริหารกับการด�าเนินการ 
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่ส่งผลต่อการด�าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเรียงล�าดับตามอิทธิพล ได้ดังนี้
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 3.1 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ส่งผล
ต่อการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งนี้เน่ืองจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นภารกิจของผู้บริหาร 
สถานศกึษาเพราะเป็นหัวใจส�าคญัในการบรหิารจดัการสถานศกึษา ปัจจยัหรือทรัพยากรการบริหารคน 
จงึเป็นปัจจยัทีส่�าคญัท่ีสดุ เพราะคนเป็นผูด้�าเนนิการให้ทุกอย่างบรรลวัุตถุประสงค์อย่างมปีระสทิธิภาพ 
ซึ่งสอดคล้องกับนิภา ใจทัน และดวงใจ ชนะสิทธิ์ (2554: 133-154) ได้กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรเป็นหน้าท่ีของผูบ้รหิารในการให้ค�าปรกึษาแนะน�า และช่วยแก้ปัญหาให้แก่เพ่ือนร่วมงาน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
และให้โอกาสผู้ร่วมงานได้พัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ 

 3.2 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีวิสัยทัศน์ ส่งผลต่อการด�าเนินงาน 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 ทั้งนี้เน่ืองจากวิสัยทัศน์เปรียบเสมือนแผนท่ีเดินทางขององค์กร รายละเอียดทุกอย่าง 
ในวิสัยทัศน์จะช่วยให้องค์กรเดินไปสู่จุดปลายทางได้อย่างถูกต้องและประสบความส�าเร็จตามท่ี
ปรารถนา ความส�าคัญของวิสัยทัศน์จึงขึ้นอยู่กับความถูกต้อง ความมีมาตรฐานและรายละเอียดต่าง ๆ 
ของวิสัยทัศน์ซึ่งวิสัยทัศน์ช่วยให้ผู้บริหารสามารถคะเนและใช้ประโยชน์ของการคะเนได้ดีกว่าผู้อื่น 
เพราะการมองเห็นอนาคตท่ีชัดเจนจะท�าให้สามารถเตรียมแก้ปัญหาและเตรียมด�าเนินการต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิสัยทัศน์เป็นเรื่องจ�าเป็นส�าหรับผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นการก�าหนด
เป้าหมาย และแนวทางในการท�างานถ้ามีวิสัยทัศน์กว้างและไกลก็จะสามารถก�าหนดเป้าหมายได้
กว้างขวาง และไกลกว่าองค์การอื่น ท�าให้ได้รับโอกาสในการท�างานได้ดีกว่า ก้าวหน้ากว่าสามารถ
ก�าหนดยุทธศาสตร์และแผนการท�างาน รวมทั้งโครงการชัดเจนถูกต้องและเป็นจริง ท�าให้ก้าวล�้าหน้า 
คู่แข่ง ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีจะต้องได้รับการฝึกให้เป็นนักจินตนาการ สามารถน�ามาปฏิบัติ 
ทีเ่ป็นจรงิได้จงึต้องเป็นผูส้ะสมประสบการณ์ด้วยตนเองจากการศกึษา ค้นคว้า การดงูานน�ามาประมวล
เป็นความรู้เปรียบเทียบเหตุการณ์ขององค์การจากอดีต ปัจจุบันท่ีจะเชื่อมโยงไปสู่อนาคต สอดคล้อง
กับพรพิศ อินทะสุระ (2551: 74) ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5  
พบว่า สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยการมีวิสัยทัศน์ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด สอดคล้องกับนิภา ใจทัน และดวงใจ ชนะสิทธิ์ (2554: 133-154) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง 
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า ด้านวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารน�าแนวคิดวิธีการใหม่ซึ่งเป็นที่ยอมรับมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

 3.3 สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการท�างานเป็นทีม ส่งผลต่อการด�าเนินงาน 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 1 ทั้งนี้เนื่องจากการร่วมมือกันของบุคลากรในหน่วยงานเป็นสิ่งท่ีทุกคนต้องการ เพราะถ้า
บุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน จะท�าให้เกิดขวัญก�าลังใจ และเป็นการสร้างสัมพันธภาพ 
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ที่ดีต่อกัน ท�าให้มีทีมงานที่แข็งแกร่ง สามารถฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ และหน่วยงานจะพัฒนาก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วสอดคล้องแนวคิดของ Goleman & Frederick (2012: 315) ได้กล่าวว่า ผู้บริหาร 
ส่วนใหญ่ต่างสนับสนุนการท�างานเป็นทีม เพราะการท�างานเป็นทีมบ่งบอกถึงค่านิยมที่ส่งเสริม 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และโต้ตอบอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงความเชื่อในตัวผู้อื่น การให ้
ความสนับสนุนช่วยเหลือ ตลอดจนการตระหนักถึงผลประโยชน์และความส�าเร็จขององค์กร และ 
สอดคล้องกับพเยาว์ สุดรัก (2553: 76-79) ได้ศึกษาสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผล
ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1  
พบว่า สมรรถนะด้านการท�างานเป็นทีม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.33 รองลงมาได้แก่ ด้านการ 
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ มีค่าเฉลี่ย 4.25 ด้านการบริการท่ีดี มีค่าเฉลี่ย 4.21 และด้านการพัฒนาตนเอง  
มีค่าเฉลี่ย 4.09 ตามล�าดับ

 3.4  สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ส่งผล 
ต่อการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งน้ีเนื่องจากการคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์เป็นการวางแผน
พ้ืนฐานที่ส�าคัญของกระบวนการบริหารจัดการในองค์กร ซึ่งเป็นกระบวนการแรกหรือจุดเริ่มต้น
ของการบริหารจัดการ และวางแผนกลายเป็นงานที่ส�าคัญที่ขาดไม่ได้ส�าหรับทุกองค์กร เพราะ 
การวางแผนช่วยให้องค์กรมีทิศทาง และเป็นที่นักบริหารยุคปัจจุบันจ�าเป็นต้องให้ความสนใจ และ
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ สอดคล้องกับไพรินทร์ สุขโข (2554: 117-124) ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะของ 
ผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในกลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 5 พบว่า สมรรถนะของ 
ผู้บริหารด้านความรู้ ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ด้านอัตราการลาออกจากการเรียนกลาง
คนั อย่างมนียัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 และสอดคล้องกับนภิา ใจทนั และดวงใจ ชนะสทิธ์ิ (2554: 133-
154) ได้ท�าการวิจัยเรื่องสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า 
ด้านการคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียอันดับสูงสุด 
คือ ผู้บริหารสามารถท�าความเข้าใจในระเบียบ วิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานและ 
การบริหารสถานศึกษา 

 3.5 จากผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะของผู ้บริหารสถานศึกษาด้านการสื่อสารและ 
การจูงใจส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 แบบผกผัน ท้ังน้ีเพราะการติดต่อสื่อสารเป็น 
การติดต่อระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนอื่น ท้ังในชีวิตประจ�าวัน ในการท�างานและในสังคมท่ัวไป  
โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร หรือกลุ่มบุคคล หากการติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ 
มีความกระจ่าง เข้าใจชัดเจนตรงกันทั้งผู้ส่งและผู้รับสาร และมีความเกรงใจให้เกียรติกันและกัน  
มีเครือข่าย การติดต่อสื่อสารที่ดี คนภายในกลุ่มไม่ใช้อารมณ์ ปัญหาต่าง ๆ สามารถแก้ไขลุล่วงไปได้
ด้วย และในการตรงกันข้าม ถ้าคนในกลุ่มใช้อารมณ์ ใช้ค�าพูดถากถาง เสียดสี หรือผู้น�าการอภิปราย
เป็นผู้น�าแบบเผดจ็การ จนสมาชกิภายในกลุม่ขาดอสิระในการแสดงออกงานหรือความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ 
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ก็จะไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความเบื่อหน่ายก็จะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าขององค์กร ดัง
ที่ ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2553: 35) ได้กล่าวว่า ถ้ากิจกรรมการส่ือสารไม่ก่อให้เกิดผลใด ๆ หรือ 
ก่อให้เกิดผลที่ผิดเพ้ียนไปจากความประสงค์ของผู ้ส่งสาร ย่อมถือได้ว่าเป็นที่ล้มเหลวของการ
สื่อสาร ผู้บริหารควรตระหนักถึงอุปสรรคท่ีท�าให้การส่ือสารท�าหน้าท่ีล้มเหลว สอดคล้องกับดนยพัชร์  
บุญญาธิ (2556: 107) ได้ท�าวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบว่า ด้านการส่ือสารและการจูงใจ 
มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด เป็นเพราะผู้บริหารยังนิเทศงานต่าง ๆ ไม่ต่อเนื่อง และไม่สามารถพูดชักจูง
โน้มน้าวให้ผู้อื่นยอมรับหรือคล้อยตามได้ ตลอดจนไม่สามารถส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่าง
บุคคลท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บริหารบางคนไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ท�าให้
เกิดปัญหาในการท�างาน รวมทั้งขาดขวัญและก�าลังใจในการท�างาน ท�าให้งานน้ันออกไม่ดีตาม 
ที่ได้ก�าหนดไว้         

ข้อเสนอแนะ

1.  ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าไปใช้
  1.1  จากผลการวิจัยพบว่า การมีวิสัยทัศน์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในล�าดับต�่าท่ีสุด ผู ้บริหาร 

สถานศึกษาควรยอมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อน�ามาสู่การปฏิบัติงานในสถานศึกษา น�าแนวคิดใหม่ 
วิธีการใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน และผู้บริหารสถานศึกษาควร น�าหลักการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและภาวะคุกคาม มาก�าหนดวิสัยทัศน์สถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม

    1.2  จากผลการวิจัยพบว่า การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน 
ล�าดับต�่าท่ีสุด หน่วยงานในก�ากับดูแลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรส่งเสริมให้มีการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา โดยมีการตรวจสอบ ทบทวนขอบข่ายทุกขั้นตอนเพ่ือปรับปรุง 
ให้เหมาะสมเป็นไปตามเป้าหมาย 

 1.3  ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องควรส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การมีวิสัยทัศน์ การท�างานเป็นทีม  
การคดิวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ และการสือ่สารและการจงูใจ เพ่ือการด�าเนนิงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
 2.1  ควรศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะของผู ้บริหารท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงาน 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 2.2  ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษา
 2.3  ควรศึกษารูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการด�าเนินงาน 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
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สรุป

สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักัดส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม 
เขต 1 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า สมรรถนะของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน และการด�าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศกึษา สงักัดส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การด�าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน สมรรถนะของผู้บริหารสังกัดส�านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เรียงตามล�าดับอิทธิพลจากมากไปหาน้อยดังน้ี  
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การมีวิสัยทัศน์ การท�างานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
(และการสื่อสารและการจูงใจมีอิทธิพลในเชิงลบ) เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการด�าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 งานวิจัยน้ีพบว่า การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การมีวิสัย
ทัศน์ การท�างานเป็นทีม การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ และการสื่อสารและการจูงใจ ส่งผลต่อ 
การด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสามารถร่วมกันท�านายการด�าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาได้ร้อยละ 75.40
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