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การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงคก์ารวิจยั 1) เพ่ือสงัเคราะหส์มรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้

พืน้ฐานในการประกนัคุณภาพการศกึษา และ 2) เพ่ือสรา้งโมเดลสมรรถนะการบริหารคณุภาพของผูบ้ริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ในการประกันคุณภาพการศึกษาและสรา้งค าอธิบายสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้ นพืน้ฐานในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูว้ิจัยใชก้ารสนทนากลุ่ม ผูบ้ริหารการศึกษา ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูร้บัผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  ซึ่งไดม้าโดยวิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง จ านวน 
14 คน การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา  จ านวน 345 คน ซึ่งไดก้ าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใชก้ฎแห่งความชดัเจน และวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน เก็บขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่า 1. 
สมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา มีจ านวน 20 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 1) 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง  2) การใชภ้าษา การสื่อสาร และความรว่มมือ 3) ความสามารถในการสอนงาน 4) แนวคิดการบริหาร
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 5) การสรา้งเครื่องมือและวิธีการการบริหารคุณภาพ 6) มาตรฐาน ระบบการบริหาร
คุณภาพและ การประกันคุณภาพการศึกษา 7) การวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อบริหารคุณภาพ 8) การประมวลสารสนเทศและการสรา้ง
ภาพขอ้มูล 9) การใหค้วามส าคัญกับมุมมองของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย  10) แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 11) สมรรถนะดิจิทัล 12) 
ความเขา้ใจแบบองค์รวมและเชิงกลยุทธ์ 13) ประสบการณ์และความรูจ้ากบริบทภายใน และบริบทภายนอกสถานศึกษา 14) 
ความสามารถในการปรบัตวัตามบริบท 15) ความสามารถในการสรา้งสรรคน์วตักรรม 16) จรรยาบรรณวิชาชีพ 17) การสรา้งและ
พฒันาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 18) วฒันธรรมองคก์รคุณภาพ 19) การเสริมสรา้งพลงัอ านาจ 20) การพฒันาตนเองและเพ่ือน
รว่มวิชาชีพ และ 2. โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา  ได้
จากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ มีองคป์ระกอบสมรรถนะ 5 ดา้น คือ 1) สมรรถนะดา้นผูน้  าเชิงจริยธรรม 2) สมรรถนะดา้น
มโนทศัน ์3) สมรรถนะดา้นกระบวนการบริหารคณุภาพ 4) สมรรถนะดา้นการขบัเคลื่อนองคก์าร และ 5) สมรรถนะดา้นดิจิทลั 
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The purposes of this research are as follows: (1) to synthesize the components of quality 

management competency for basic school directors in educational quality assurance; and (2) to create a model of 
quality management competency for basic school directors in educational quality assurance. This study employed 
mixed-method research. The qualitative research methodology was a focus group discussion with 14 key informants, 
who were selected by purposive sampling method and consisting educational administrators, educational directors, 
and teachers responsible for quality assurance in schools. In terms of the quantitative research methodology, the 
sample group for the quantitative approach consisted of 345 school directors and teachers in schools by determining 
the sample size using the Rule of Thumb and a multi-stage random sampling method. The research instrument was a 
questionnaire. The findings of this research were as follows: (1) quality Management competency for basic school 
directors in educational quality assurance consisted of 20 competencies: (1) change management; (2) Language 
use,  communication, and cooperation; (3) Pedagogical abilities; (4) concepts of quality management and educational 
quality assurance; (5) established tools and methods for quality management; (6) quality standards for management 
systems and educational quality assurance; (7) data analysis for quality management; (8) Information processing and 
visualization; (9) a focus on stakeholder perspectives; (10) quality development approach; (11) digital competency; 
(12) holistic and strategic understanding; (13) experience and knowledge from internal and external contexts; (14) 
contextual adaptability; (15) innovation ability; 16) professional ethics; (17) effective team-building and development; 
(18) quality corporate culture; (19) empowerment; (20) professional self-development; and (2) The competency 
factors for the quality management competency for basic school directors in educational quality assurance consisted 
of five elements: (1) ethical leadership competency; (2) conceptual competency; (3) quality management process 
competency; (4) organization mobility competency; and (5) digital competency. 
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ทุ่มเททัง้แรงกายแรงใจอบรมสั่งสอน และใหค้  าแนะน าในการปรบัปรุงส่ิงที่บกพรอ่งอนัเป็นประโยชนต์่อคณุภาพของ
ปรญิญานิพนธ ์ซึ่งผูว้ิจยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาอย่างยิ่ง และขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี ้
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ตลอดจน รองศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา นิยมาภา ประธานคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ผูช้่วยศาสตราจารย ์
ดร.จนัทรศัม ์ภูติอริยวฒัน ์และอาจารย ์ดร.สมบูรณ ์บูรศิริรกัษ์ กรรมการสอบปริญญานิพนธ ์ที่ใหค้  าแนะน าความ
ถกูตอ้งของวิทยานิพนธท์ าใหม้ีความสมบรูณย์ิ่งขึน้ 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่ง  ส าหรับ
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงและพฒันาโมเดลสมรรถนะการบรหิารคณุภาพของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใหม้ี
ความสมบูรณ ์ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันาเครื่องมือวิจยัจนไดเ้ครื่องมือที่มีคุณภาพส าหรบัการท าวิจัย
ครัง้นี ้

ขอขอบพระคณุผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 
1 และเขต 2 ที่สละเวลาและใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่ง  ตลอดจนเพื่อน ๆ หลักสูตร
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณัฑิต รุ่นที่ 15 ที่เป็นก าลงัใจใหเ้สมอมา และขอขอบพระคุณ ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด รอง
ผูอ้  านวยการยุภารตัน์ เชี่ยวชาญ คุณครูทิพยพ์รรณ ส าราญจิตร ์คณุครูวิภาดา เวชญานนท ์และครูโรงเรียนชุมชน
วดัสวุรรณรงัสรรคท์กุคน ที่คอยช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจดว้ยดีเสมอมา 

ขอขอบพระคุณ คุณแม่บวัเผ่ือน อนัตระกลู นายฐิติพรรณ กนกพงษ์เสถียร เด็กชายจิรนัธนิน กนกพงษ์
เสถียร เด็กหญิงณัฐภัสสร กนกพงษ์เสถียร มารดา สามีและบุตรธิดา ที่เป็นทุกส่ิงทุกอย่างคอยใหค้วามเอาใจใส่ 
ความห่วงใย เป็นก าลงัใจใหผู้ว้ิจยั มีแรงผลกัดนัเพื่อฝ่าฟันอปุสรรค จนท าใหป้ระสบความส าเรจ็การศกึษาในครัง้นี ้

คุณค่าทั้งหมดที่เกิดขึน้จากปริญญานิพนธ์การศึกษาดุษฎีบัณฑิตเล่มนี ้ ผู้วิจัยน้อมร าลึกและบูชา
พระคณุแก่บุพการีของผูว้ิจยั และบรูพาจารยท์ุกท่านที่อยู่เบือ้งหลงัในการวางรากฐานการศึกษาใหก้ับผูว้ิจยัตัง้แต่
อดีตจนถึงปัจจบุนั 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ปั จ จุ บั น โล ก เข้ า สู่ ยุ ค โล ก าภิ วั ต น์  (Globalization) ที่ เชื่ อ ม โย ง โล ก ทั้ ง โล ก  

ความเจริญกา้วหนา้ในการติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยี และการคมนาคมท าใหเ้กิดการเชื่อมประเทศ
ในโลก สามารถติดต่อกนัไดร้วดเรว็ โดยเฉพาะช่วงประมาณ 20 กว่าปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึน้อย่างชัดเจน การกา้วเขา้สู่ยุคโลกาภิวตันม์ีผลต่อสงัคมไทยท าใหเ้กิดความเจริญกา้วหน้า
ทางวฒันธรรมแบบพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนั ดา้นการศึกษาโดยเฉพาะการพฒันาองคค์วามรูข้อง
บุคคล ฮารว์ารด์เป็นมหาวิทยาลยัชัน้น าระดบัโลกที่สะทอ้นความคิดการศึกษาบนฐานโลกาภิวตัน ์
ที่สรา้งเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกนักบัสถานบนัการศกึษาชัน้น าทั่วโลก การเตรียมพรอ้ม
กา้วสู่โลกยุคอนาคต สถาบนัการศึกษาควรค านึงถึงการจัดการใหเ้กิดการเรียนรูใ้นยุคโลกาภิวตัน ์
ส่งเสริมใหส้ถาบนัการศึกษา+อยู่รอด แข่งขันได ้และเป็นอีกหนึ่งแนวทางส าคัญของการใชโ้ลกา  
ภิวตันใ์หเ้กิดประโยชนส์งูสุดต่อการจัดการศึกษา สถาบนัการศึกษาตอ้งพาตวัเองเชื่อมกับสุดเขต
พรมแดนความรูท้ี่ ดีที่สุดในโลก เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนและการพัฒนาองค์ความรู ้  
(เกรียงศกัดิ ์เจรญิวงศศ์กัดิ,์ 2560)  

เมื่อมองย้อนไปยังประเทศทั้งหลายที่ เป็นผู้น าในเวที โลกในอดีตจะพบประเทศ
ประกอบด้วยก าลังคนที่มีพลังสติปัญญา การสร้างสรรค์ มีการศึกษาดี เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
ความส าเร็จของประเทศ ดังนัน้ไม่ว่ากระแสโลกาภิวตันจ์ะชักน าประเทศต่าง ๆ ไปในทิศทางใดก็
ตามการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ เป็นพื ้นฐานช่วยเสริมสรา้งให้
ประเทศมีความสามารถในการร่วมมือ สามารถแข่งขันกับนานาอารยประเทศ เป็นประเทศที่
พฒันาอย่างยั่งยืน และประเทศนัน้ ๆ แสวงหาโอกาสอย่างเหมาะสมสามารถหลีกเลี่ยงภยัคกุคาม 
ได้อย่างทันสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในยุคสมัยที่โลกมีความสลับซับซอ้นยากแก่  
การเขา้ใจขึน้เป็นล าดบั โลกในอนาคตไม่ไดป้ระชันกันดว้ยก าลงัอาวธุ แต่จะเป็นโลกที่ประชันกัน
ด้วยก าลังสติปัญญา ประเทศใดมีก าลังสติปัญญามาก ย่อมมีหนทางสรา้งโอกาส แสวงหา  
ความร่วมมือ และสรา้งสถานะในเวทีโลกได้มาก (คณะกรรมการการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์, 
2539) และปัจจุบันสถานการณ์โลกในศตวรรษที่ 21 เปลี่ยนแปลงมีผลต่อองคก์าร และพลเมือง
โลกหลายด้านได้แก่ ความผันผวนทางเศรษฐกิจการเข้าสู่สังคมแห่งผู้สูงวัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม ภัยพิบติัทางธรรมชาติของโลกซึ่งมีแนวโนม้ที่จะเกิดความรุนแรง
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มากขึน้และเกิดผลกระทบอ่ืนตามมา (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2558) ท าใหอ้งคก์ารต่าง ๆ ไดร้บัผลกระทบ องคก์ารตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนใหอ้ยู่รอด 
และด ารงอยู่ไดก้บัสถานการณด์งักลา่วอย่างเหมาะสม 

ผูบ้ริหารในฐานะผูน้  าองคก์ารจ าเป็นตอ้งปฏิรูปตนเอง และสามารถเปลี่ยนแปลงองคก์าร
ครัง้ใหญ่เพื่อน าพาไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตอ้งกในการพาองค์การใหบ้รรลุเป้าหมาย  
เกิดผลส าเรจ็ขององคก์าร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้รหิารสถานศึกษามีบทบาทส าคญัที่จะตอ้งบรหิาร
ทรพัยากรทางการศึกษาทุกดา้นให้มีประสิทธิภาพอย่างสมดุล ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคล
ส าคัญและมีอิทธิพลในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา  
ในศตวรรษที่ 21 ตอ้งมีคุณลกัษณะที่โดดเด่น มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ มีแนวคิด มีบทบาท
หน้าที่  มีคุณธรรมจริยธรรมที่ เหมาะสมและพรอ้มใช้ประสบการณ์เพื่อการบริหารการศึกษา 
ในยุคใหม่  (ชัยยนต์ เพาพาน , 2559) นอกจากนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ถือเป็นบุคลากร 
ทางการศึกษาที่ส  าคญัที่สดุในสถานศึกษาที่จะสามารถบนัดาลใหก้ารปฏิรูปการเรียนรูใ้นโรงเรียน
เกิดขึน้ไดส้  าเร็จอย่างสมบูรณ์ครบถว้นในกระบวนการ เพราะผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ ผูน้  า ที่จะ
ชีน้  า สั่งการ และวางกรอบทิศทางการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกับนโยบาย
และกฎหมาย (พระมหาสมบรูณ ์สธุมฺโม (ทองแกว้) , 2557)  

ในการปฏิรูปการศึกษาประกอบกับการประกาศใชพ้ระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542) ได้มีการระบุไว้อย่าง
ชดัเจน การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกฎหมายการบริหารจดัการศึกษา หมวดที่ 1 บททั่วไป 
ความมุ่งหมายและหลกัการ มาตรา 6 การจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนษุย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และหมวด 6 มาตรฐานและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 และมาตรา 48 ยุทธวิธีในการท าใหก้ารจดัการศึกษามี
คณุภาพไดดี้เพียงใด ขึน้อยู่กบักระบวนการของระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา มีการวางแผน 
และการจัดการที่จะรบัประกันใหส้ังคมเชื่อมั่นว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาพัฒนาใหผู้เ้รียนเกิด  
การเรียนรูต้ามมาตรฐานการศกึษาที่ระบไุวใ้นหลกัสตูร ตรงตามความมุ่งหวงัของสงัคม 

สถานศึกษาเป็นหน่วยขบัเคลื่อนคณุภาพการศึกษาที่ส  าคัญ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผูร้บัผิดชอบในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
บริหารจดัการบรรลุเป้าหมายเกิดผลส าเร็จของสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีสมรรถนะ 
เป็นปัจจัยในการบริหารจัดการให้สถานศึกษามีคุณภาพสามารถแข่งขันกับสถานศึกษาอ่ืน  



  3 

โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรพัยากรบุคคล ด้วยสมรรถนะเป็นปัจจัยส าคัญ  
ในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหม้ีศกัยภาพ พฒันาสถานศึกษา ควรน าสมรรถนะมาใชใ้น
การบริหารจัดการ เป็นผูม้ีบทบาทหลกัในการปฏิบัติงานใหป้ระสบผลส าเร็จตามนโยบาย อย่าง
โดดเด่นกว่าผู้อ่ืนในการด าเนินงาน ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดัน กระตุ้น และบริหารจัดการให้
ครูผูส้อน ผูเ้รียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้บรรลุเป้าหมาย (เทือ้น ทองแก้ว, 2550) และ
แนวความคิดเก่ียวกับสมรรถนะ โดย แมกคลีนแลนด์ (McClelland, 1999) ให้ความหมายว่า 
สมรรถนะ เป็นบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล สามารถผลักดันให้บุคคลนั้นสรา้งผล 
การปฏิบัติงานที่ดี สเปนเซอร ์แอล เอ็ม และ สเปนเซอร ์เอส เอ็ม (Spencer & Spencer, 1993) 
ให้ความหมายสอดคล้องกันกับ แมกคลีลแลนด์ (McClelland, 1999) คือ สมรรถนะ หมายถึง 
คณุลกัษณะพืน้ฐาน ที่มีอยู่ภายในตวับุคคล เป็นตวัผลกัดนัเชิงเหตุผล ใหบุ้คคลปฏิบติัหนา้ที่ตาม
บทบาทไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นตัว
ขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพของสถานศึกษาส่งผลให้การประกันคุณภาพการศึกษา 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

สมรรถนะของผู้บริหารเป็น ปัจจัยที่ ท าให้สถานศึกษาเกิดผลส าเร็จ  สมรรถนะ 
(Competency) หรือขีดระดับความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นคุณลักษณะเฉพาะ
บคุคล ความรู ้ทกัษะ รวมกนัที่ท าใหบ้คุคลนัน้ปฏิบติังานตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบจนเกิดผล
ส าเรจ็ตามเปา้หมายของสถานศกึษท่ีไดก้ าหนดไว ้(กรกต ขาวสะอาด, 2559)  

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลซึ่งปฏิบติังานภายในเขตพืน้ที่การศึกษา และสถานศึกษา
อ่ืนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ถือเป็นต าแหน่งส าคัญที่จะน า
นโยบายด้านการศึกษาทุกระดับไปปฏิบัติ รัฐจึงให้ความส าคัญตั้งแต่ระบบการสรรหาให้ได้
บุคลากรที่มีความสามารถ สมรรถนะ ประสบการณ์ที่เหมาะสมในการเขา้สู่ต  าแหน่ง บรรจุและ
แต่งตั้ง ใหส้ามารถด าเนินการบริหารจัดการศึกษาและขับเคลื่อนคุณภาพของสถานศึกษาที่จะ
ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิผลในการบริหารคุณภาพทัง้องคก์าร และจากแนวคิดในการบริหารคณุภาพ 
(Quality Management) ของ เดมมิ่ง (Deming, 1982) ไดพ้ัฒนาวงจรคณุภาพ (PDCA) สามารถ
น าไปใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันางานไดอ้ย่างต่อเนื่อง และเขียนปรชัญา 14 ขอ้ ขึน้มาเพื่อใชใ้น
การปฏิรูปการบรหิารไปสู่ระบบการบรหิารคณุภาพ แนะน าใหผู้บ้รหิารน าไปใชเ้ป็นขอ้คิดวิเคราะห์
หาแนวทางปฏิบติัว่าควรน าเอาหลกัการในปรชัญาแต่ละขอ้ไปประยุกตใ์ชอ้ย่างไรจึงจะเหมาะสม
กบัลกัษณะงานและสภาพแวดลอ้มขององคก์ารแต่ละแห่ง ซึ่งมีความแตกต่างกนั จูรนั โจเซฟ เอ็ม 
(Juran, 1989) นับเป็นผู้น าในการศึกษาด้านคุณภาพในประเทศญ่ีปุ่ น โดยคิดกระบวนการ  
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ในการบ่งชีแ้ละการบริหารคุณภาพ “ไตรศาสตรด์า้นคุณภาพ” ประกอบดว้ย 3 กระบวนการหลกั
คือ 1. การวางแผนคณุภาพ 2. การควบคมุคณุภาพ 3. การปรบัปรุงคณุภาพ จากขอ้ความดงักลา่ว 
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้น าการบริหารคุณภาพและมุ่งมั่นต่อระบบ  
การบริหารคณุภาพอย่างจริงจงั และชดัเจนเพื่อให้การประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรบัของชมุชน 

สอดคล้องกับพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
พ.ศ. 2547 (พระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547, 2547) 
มาตรา 79 “ใหผู้บ้ังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาและมีหน้าที่พัฒนา
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อใหม้ีความรู ้ทกัษะ เจตคติที่ดี คณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสม ในอันที่ จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก าหนด” โดยทั่วไปปัญหาของการบริหารคุณภาพ จากการศึกษาเอกสาร
และการไดม้าซึ่งสมรรถนะการบรหิารคณุภาพ ผลการศกึษาของ เจสนั มารติ์น มารติ์แอส เอก และ 
ไอดา้เกรมีร ์และแอนเดรียส วลัโล (Martin, Elg, Gremyr, & Wallo, 2019, p. 359-378) กลา่วว่ามี
การศึกษาเชิงประจกัษ์เพียงไม่ก่ีครัง้ที่มุ่งเนน้ไปยังสิ่งที่ผูป้ฏิบติังานดา้นการบริหารคุณภาพท าได้
จริง โดยมีการศึกษาน้อยลงในเรื่องที่มุ่งเน้นไปยังสิ่งที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานดา้นการบริหาร
คุณภาพนั่นคือสมรรถนะของการบริหารคุณภาพ งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อแนะน าค าศัพท์ 
ที่อิงตามสมรรถนะในการอธิบายสมรรถนะทั่วไปของงานบริหารคณุภาพในองคก์รและสรา้งกรอบ
สมรรถนะเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงสิ่งที่จ  าเป็นในการเป็นผูป้ฏิบัติงานดา้นการบริหารคุณภาพ อา้งอิงจาก 
การออกแบบกรณีศกึษาเชิงคณุภาพแบบหลายกรณีที่รวมเอาองคก์รขนาดใหญ่ของสวีเดนสี่แห่งที่
คัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารคุณภาพที่ก าหนดไว้ มีการน าเสนอกรอบ
สมรรถนะในการบริหารคณุภาพที่ประกอบดว้ยมิติสมรรถนะในการบริหารคณุภาพหลกัสี่ประการ 
ไดแ้ก่ มิติดา้นสมรรถนะของบุคลากร มิติดา้นสมรรถนะวิธีการและกระบวนการ มิติดา้นสมรรถนะ
เชิงแนวคิด และมิติดา้นสมรรถนะตามบรบิท  

และผลการศึกษาของ กูปิง และ วงั ดีลอง (Gu Ping & Wang De-long, 2015, p.1208-
1214) กล่าวว่า การวิจัยเก่ียวกับรูปแบบสมรรถนะมีมาก แต่มีการศึกษาน้อยเก่ียวกับรูปแบบ
สมรรถนะของบุคลากรด้านการบริหารคุณภาพในประเทศและเริ่มเขา้สู่ความเจริญรุ่งเรืองของ  
การวิจัยในดา้นบุคลากรการบริหารคุณภาพ การวิจัยและวิเคราะหค์วามสามารถและสมรรถนะ
ของพวกเขาเพื่อให้พื ้นฐานที่ส  าคัญและมาตรฐานต าแหน่งของบุคลากรการบริหารคุณภาพที่
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ก าหนดค่าซึ่งจะช่วยให้ บริษัท ต่าง ๆ แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว "การจับคู่พนักงานและต าแหน่งที่
ตรงกัน" อา้งถึง แมกคลีลแลนด ์(McClelland, 1999) เชื่อว่า สมรรถนะ คือ บุคคลที่มีสมรรถนะ
ดา้นประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในบทบาทหรือการปฏิบติังาน การสรา้งรูปแบบสมรรถนะการบรหิาร
คุณภาพปัจจัยที่ส  าคัญที่สุด คือ การก าหนดองค์ประกอบสมรรถนะของบุคลากรการบริหาร
คุณภาพ มีหลายวิธีที่ท าใหไ้ดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวางว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
การสมัภาษณเ์หตุการณพ์ฤติกรรมการสมัภาษณเ์หตกุารณ ์พฤติกรรม คือ การท าใหพ้วกเขามอง
ยอ้นกลับไปและบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาโดยการสมัภาษณ์ในการปฏิบัติงานที่ส  าคัญและมี
ประสิทธิภาพสูงในเวลาเดียวกันให้มากที่สุดเพื่อเป็นแนวทางของการรวบรวมรายละเอียด  
การปฏิบติังาน ความคิดของพวกเขาตลอดทัง้เหตุการณ์ การศึกษานีใ้ชก้ารสมัภาษณ์เหตุการณ์
เชิงพฤติกรรมเพื่อส ารวจผูส้มัภาษณ์โดยตรงและผูส้มัภาษณ์ทางออ้มในที่สดุก็สรา้งรูปแบบดว้ย
การวิเคราะหแ์ละเรียงล าดบั รูปแบบสมรรถนะการบริหารคณุภาพประกอบดว้ยมิติสมรรถนะหลกั 
5 ด้าน ประกอบด้วย มิติพื ้นฐาน มิติการควบคุมคุณภาพ มิติการแก้ปัญหา มิติความมุ่งมั่น 
ในการท างานเป็นทีม และมิติลกัษณะทางศีลธรรม องคป์ระกอบย่อย 19 ประการ ไดแ้ก่ กฎหมาย
และระเบียบขอ้บงัคับ ระบบมาตรฐาน การจัดการการผลิต วิธีการคณุภาพ การใชง้านซอฟตแ์วร ์
การแก้ไขการทดสอบ การวิเคราะห์วิจารณญาณ ความสามารถในการตัดสินใจ มุ่งเ น้นที่
ความสามารถในการสรา้งสรรค์นวัตกรรม การจัดการในสถานที่ การสื่อสารและความร่วมมือ 
แนวคิดโดยรวมการประมวลผลงาน การปอ้งกนัความเสี่ยง ประสบการณแ์ละความรู ้รอบคอบและ
พิถีพิถนั มุ่งเนน้ความส าเรจ็ วฒันธรรมองคก์ร จรรยาบรรณในการท างาน  

จากข้อสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ข้อค้นพบที่ ได้รวบรวมมายจาก จาก 
การสมัมนาจากการสมัมนาการสื่อสารสรา้งความเขา้ใจเก่ียวกบัการประกันคณุภาพภายในและ
เตรียมรบัการประเมินคณุภาพภายนอก แก่ผูป้ฏิบติัหนา้ที่ในงานประกนัคณุภาพการศึกษา ระดับ
เขตพืน้ที่การศกึษาและสถานศกึษา พ.ศ. 2561 ในสว่นของขอ้เสนอแนะ พบว่า ส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาควรสรา้งความตระหนักและความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่
ผูบ้ริหารระดับเขตพืน้ที่การศึกษา และสถานศึกษาตลอดจนผู้เก่ียวขอ้ง และควรมีการติดตาม 
ช่วยเหลือ แนะน าสถานศึกษาให้ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
ครบวงจรตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2561 (ส านักทดสอบ 
ทางการศึกษา, 2561b) และจากการศกึษาประกาศคณะกรรมการครุุสภา (คณะกรรมการครุุสภา, 
2556) เรื่อง สาระความรู ้สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามข้อบังคับคุรุสภา สาระความรูแ้ละสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
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สถานศึกษาตามมาตรฐานความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา ในสาระความรู้ยังไม่มี
รายละเอียดการก าหนดสมรรถนะการปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษา และด้วยผู้บริหาร  
มีความเขา้ใจเก่ียวกับการบริหารคณุภาพทั่วทัง้องคก์รไม่ชดัเจน สถานศึกษายังไม่ไดน้ าหลกัการ
บริหารคุณภาพทั่วทัง้องคก์รมาใชอ้ย่างเป็นรูปธรรม กระบวนการบริหารคณุภาพจะด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายขององคก์ารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ้งอาศัยผู้บริหารที่มีความรู ้
ความสามารถ ทกัษะและความเชี่ยวชาญทางการบริหารคณุภาพ ดงันัน้ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้ง
มีสมรรถนะการบริหารคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นระบบครบวงจร  
เพื่อด าเนินการให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมี
ประโยชน์อย่างยิ่งในการน าสมรรถนะผู้บริหารคุณภาพไปใช้ในเชิงนโยบายเก่ียวกับระบบ  
การบริหารคุณภาพของสถานศึกษาที่ก าหนดให้มีสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหาร
สถานศกึษาในระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา  

จากการศกึษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งท าใหท้ราบว่าสมรรถนะการบรหิาร
คณุภาพมีความส าคญักบัทางธุรกิจ ท าใหก้ารด าเนินงานการประกนัคณุภาพขององคก์รเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และยังไม่มีการศึกษาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับการบริหาร
คุณภาพ ถ้าผูบ้ริหารสถานศึกษามีสมรรถนะการบริหารคุณภาพจะสามารถด าเนินการประกัน
คณุภาพการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพดว้ยเช่นกัน ดงันัน้ จากสภาพปัญหาดงักล่าวการทราบ
องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพเพื่อก าหนดกรอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพของ
ผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา เป็นแนวทางในการบริหาร
จดัการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานใหม้ีประสิทธิภาพ จึงมีความส าคญัในการปรบัปรุงผูน้  าองคก์รซึ่งก็
คือผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษาตามมาตรฐานความรูข้องคุรุสภา ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาโมเดลสมรรถนะ 
การบรหิารคณุภาพของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศึกษา  

ค าถามการวิจัย 
โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการประกัน

คณุภาพการศกึษาเป็นอย่างไร โดยมีค าถามวิจยัที่เก่ียวขอ้งดงันี ้
1. สมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการประกัน

คณุภาพการศกึษามีสมรรถนะอะไรบา้ง 
2. ค าอธิบาย (Description) สมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษามีลกัษณะเป็นอย่างไร 



  7 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายของการวิจยัไวด้งันี ้

1. เพื่อสงัเคราะหส์มรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พื ้นฐาน
ในการประกนัคณุภาพการศกึษา 

2. เพื่อสรา้งโมเดลสมรรถนะการบริหารคณุภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ในการประกันคุณภาพการศึกษาและสรา้งค าอธิบายสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศึกษา 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ได้โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพซึ่งเป็นพื ้นฐานที่ส  าคัญและมาตรฐานของ

ต าแหน่งบุคลากรการบริหารคุณภาพที่ก าหนดค่าและเพื่อช่วยใหส้ถานศึกษาสามารถแก้ไขได้
อย่างรวดเรว็ มอบหมายงานใหบ้คุลากรไดต้รงกบัสมรรถนะในต าแหน่งที่ตรงกนั 

2. เป็นแนวทางใหส้  านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน สรา้งกรอบสมรรถนะ 
การบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้
เขา้ใจถึงสิ่งที่จ  าเป็นในการเป็นผูป้ฏิบัติงานดา้นการบริหารคุณภาพ มอบใหส้  านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาทกุแห่งน าไปใชใ้นการพฒันาบุคลากรในโอกาสต่อไป 

3. เป็นงานวิจยัที่สรา้งประโยชนท์างดา้นการพัฒนาสมรรถนะการบริหารคณุภาพใหก้ับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานที่จะเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ต่อไป 

4. ใช้ประโยชน์ในการน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หนา้ที่ต  าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษาสงักัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ใน
ระยะเวลา 1 ปี ที่ควรเพิ่มเติมการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

ขอบเขตของการวิจัย 
วิธีวิจัยในการศึกษาครัง้นี ้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-methodology research) 

ผูว้ิจยัน าเสนอขอบเขตของการวิจยัในแต่ละขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อสังเคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะการบริหาร

คณุภาพของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศึกษา  
1. ขอบเขตแหลง่ขอ้มลูและผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในการวิจยั (Key Informants)  

1.1 ขอบเขตแหลง่ขอ้มลู 
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1.1.1 เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
1.1.2 ผูใ้หข้อ้มูลส าคัญในการวิจัย ในการสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ ผูใ้หข้อ้มูล

ในการจดัสนทนากลุม่ โดยจดั 2 ครัง้ แบ่งเป็น 2 กลุม่ จ านวนผูส้นทนากลุม่ทัง้สองครัง้ รวมจ านวน 
14 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ด้วยการก าหนดคุณสมบัติ 
ประกอบดว้ย  

ครัง้ที่ 1 กลุ่มผูบ้ริหารการศึกษาและกลุ่มผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดแ้ก่ 
ผูท้รงคุณวุฒิสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ผูท้รงคุณวุฒิสงักัดส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ผู้อ  านวยการหรือรองผู้อ  านวยการส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศกึษาและศกึษานิเทศกส์งักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 7 คน  

ครัง้ที่ 2 กลุม่ครูผูร้บัผิดชอบงานการประกนัคณุภาพการศึกษา สงักดั
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาระยอง เขต 2 จ านวน 7 คน  

2. ขอบเขตตวัแปร 
ตวัแปรที่ศึกษา ไดแ้ก่ สมรรถนะการบริหารคณุภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา 
ขัน้ตอนที่ 2 การวิจยัเชิงปริมาณ เพื่อวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 

Factor Analysis) ของโมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานใน
การประกนัคณุภาพการศึกษา และสรา้งค าอธิบายองคป์ระกอบสมรรถนะการบรหิารคณุภาพของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา 

1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
ประชากรของการวิจัยครั้งนี ้  ได้แก่  ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูใน

สถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 (ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1, 2564) และ เขต 2 (ส านกังานเขต
พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 2, 2564)  

ปีการศกึษา 2564 จ านวน 3,457 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน

สถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 และ ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 
345 คน ผู้วิจัยไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใชก้ฎแห่งความชัดเจน (Rule of Thumb) ตาม
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ข้อ เส น อข อ ง  Schumacker & Lomax (1996) , Hair, Anderson, Tatham, & Black, (1996; 
1998 อา้งถึงใน นงลกัษณ์ วิรชัชัย, 2542) เป็นการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่น ามาใชก้ันอย่าง
แพร่หลายและไดร้บัการยอมรบัในการวิเคราะหซ์ึ่งมีตวัแปรพห ุคือ จ านวน 10-20 เท่า ของตวัแปร
สงัเกตได ้จากการทบทวนวรรณกรรมเบือ้งตน้ การสงัเคราะหแ์นวคิดสมรรถนะการบริหารคณุภาพ
ของเจสัน มารติ์น, มารติ์แอส เอก, ไอด้า เกรมีร ์ลแอนเดรียส วอลโล (Martin, Elg, Gremyr & 
Wallo, 2019) ของ กูปิง และ วัง ดีลอง (Gu Ping & Wang De-long, 2015) และจากการสนทนา
กลุ่มของผู้ให้ข้อมูล 14 คน ได้ตัวแปรสมรรถนะ 20 ตัวแปร ผู้วิจัยน ามาใช้ประมาณค่าขนาด
ตวัอย่าง ซึ่งมีองคป์ระกอบตวัแปรสังเกตได ้20 ตวัแปร ดังนัน้ผูว้ิจยัจึงเลือกขนาดตวัอย่างจ านวน 
15 เท่าของตัวแปร จึงได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม คืออย่างน้อยจ านวน 300 คน เพื่อให ้
การทดสอบความสอดคล้องของตัวแปร มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึน้ผู ้วิจัยจึงเพิ่มขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างอีกรอ้ยละ15 (จ านวน 45 คน) ท าใหก้ลุ่มตัวอย่างที่ใชส้  าหรบัการวิจัยในตอนที่ 2 ครัง้นี ้
คือ 345 คน  

ผู้วิจัยใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random 
sampling) โดยขัน้ตอนที่ 1 ผูว้ิจยัสุ่มสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 1 และ เขต 2 มา 46 โรงเรียน โดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดย
การจดัสลากรายชื่อสถานศึกษา และขัน้ตอนที่ 2 ผูว้ิจยัสุ่มตวัอย่างผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูใน
สถานศึกษาโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดยการจับสลากรายชื่อครูใน
สถานศึกษา การค านวณตวัอย่างในแต่ละโรงเรียนตามสดัส่วนของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูที่มี
อยู่ ผูว้ิจัยสุ่มสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ เขต 
2 มา 46 โรงเรียน  

2. ขอบเขตตวัแปร 
ตัวแปรที่ศึกษา คือ สมรรถนะและค าอธิบายสมรรถนะการบริหารคุณภาพ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน หมายถึง 

องคป์ระกอบของสมรรถนะและค าอธิบายสมรรถนะที่แสดงความสามารถของผูบ้ริหารสถานศกึษา
ที่จ  าเป็นต่อการปฏิบติัหนา้ที่ ซึ่งประกอบดว้ย ความรู ้ทกัษะ แรงจูงใจ ทศันคติ และมีคณุลกัษณะ
สว่นบคุคลที่เอือ้ต่อการบรหิารคณุภาพของสถานศึกษา ประกอบดว้ย องคป์ระกอบหลกัสมรรถนะ
การบริหารคณุภาพ 9 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ มิติดา้นสมรรถนะของบคุลากร มิติดา้นสมรรถนะวิธีการ
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และกระบวนการ มิติดา้นสมรรถนะเชิงแนวคิด มิติดา้นสมรรถนะตามบริบท มิติดา้นสมรรถนะ
พืน้ฐาน มิติดา้นสมรรถนะการควบคมุคณุภาพ มิติดา้นสมรรถนะการแกปั้ญหา มิติดา้นสมรรถนะ
ความมุ่งมั่นในการท างานเป็นทีม และมิติดา้นสมรรถนะลกัษณะทางศีลธรรม และสมรรถนะย่อย 
20 สมรรถนะ ดงันี ้  

1. ก า รบ ริ ห า รก า ร เป ล่ี ย น แ ป ล ง  (Change management) ห ม าย ถึ ง 
ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการใช้ความรู้ เข้าใจ สามารถในการจัดการกับ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในสถานศึกษาที่มีผลกระทบกับตนเองและผูอ่ื้น เขา้ใจและยอมรบักับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ได้ ให้ค าแนะน าการปรบัตัว ร่วมมือ สนับสนุน ปรบัเปลี่ยนขั้นตอน 
การท างานของตนและบุคลากร มีความพรอ้มที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ใน
สถานศึกษา สรา้งแรงจูงใจใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมและลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ 
ก าหนดแผนงาน ขบัเคลื่อนและผลกัดนัสถานศกึษาไปสูก่ารปรบัเปลี่ยนอย่างมีคณุภาพ 

2. ก า ร ใช้ ภ า ษ า  ก า ร ส่ื อ ส า ร  แ ล ะค ว าม ร่ ว ม มื อ  (Language use, 

Communication and Cooperation) หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการใช้
ความรูค้วามเขา้ใจ ใชท้ักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
เพื่อสื่อความหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง มีทักษะการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนขอ้มูลกับผูอ่ื้น  
รบัฟังและแสดงออกท่าทางที่สื่อความหมายไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ประชุมและน าเสนอขอ้มูล
โดยเลือกใช้สื่อและเทคนิควิธีการที่เหมาะสม แลกเปลี่ยนสารสนเทศและติดต่อสื่อสารที่เป็น
ทางการ การสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ และการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแยง้ที่
อาจเกิดขึน้ได ้ประสานความร่วมมือ สรา้งความสัมพันธ์ที่ดี และเครือข่ายกับผูป้กครอง ชุมชน 
และองคก์รอ่ืน ในการสนบัสนนุสง่เสรมิการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

3. ค ว าม ส าม า รถ ใน ก า รส อ น งาน  (Pedagogical abilities) ห ม าย ถึ ง 
ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการสอนงานอย่างมีขั้นตอน ช่วยเหลือ แนะน า ให้
ก าลงัใจบุคลากรในสถานศึกษาใหเ้กิดความเขา้ใจงาน มีความช านาญ สามารถท างานไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใน
สถานศกึษาใหเ้กิดการเรียนรู ้มีศกัยภาพเพิ่มขึน้ และเกิดการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 

4. แนวคิดการบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา (Concepts 
of quality management and educational quality assurance) หมายถึง ความสามารถของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการใช้กระบวนการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของ
สถานศึกษา ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค ์การวางแผนงานคุณภาพ ระบบการบริหารคุณภาพ 
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การตรวจสอบ สรา้งคุณค่า (Value) การประเมินผล และการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน จดัล าดับความส าคญัการพฒันาปรบัปรุง (Value 
Stream Mapping: VSM) การควบคุม  การบริหารคุณภาพ มีขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพ  
การติดตาม และการตรวจสอบในการประกนัคณุภาพการศกึษา 

5. การสร้างเคร่ืองมือและวิธีการการบริหารคุณภาพ (Established tools and 

methods for quality management) หมายถึ ง  ความสามารถของผู้บ ริห ารสถานศึกษา 
ในการสรา้งเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ และวิธีการปฏิบติัที่น าไปใชใ้นการติดตามการท างานอย่าง
สรา้งสรรค ์ตรวจสอบการปฏิบติังานตามวงจรการบริหารคุณภาพ (PDCA) ทราบปัญหาปัจจุบัน
หรือช่องว่างที่มี (Gap) น ามาปรับปรุงคุณภาพ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารคุณภาพ  
ไปในทางที่ดีขึน้ ใชเ้ครื่องมือในการบริหารที่หลากหลายจ าแนกออกไปตามงานที่ตอ้งท า วิธีการ
เก็บขอ้มูลขึน้อยู่กบัความเหมาะสมและการเลือกใชก้ารเก็บขอ้มูล มีวิธีการเก็บรวบรวมปัญหาใน
การบริหารในสถานศึกษา สามารถท าการแก้ไขได้ด้วยการใช้เครื่องมือการบริหารคุณภาพ  
มาประเมินผลและน าไปวางแผนปรบัปรุงการปฏิบติังานที่ละเอียดรอบคอบชดัเจน 

6. มาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 
( quality standards for management systems and educational quality assurance)  
หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการก าหนดมาตรฐาน ระบบการบริหาร
คุณภาพ โครงสรา้ง ขอบข่ายการบริหารคุณภาพ จัดท าระบบขั้นตอนการบริหาร มีกระบวนการ
ท างานที่ชดัเจนเป็นระบบต่อเนื่อง การประเมินผลความส าเร็จ การควบคมุคณุภาพ การขบัเคลื่อน
พฒันาคณุภาพการศึกษาและการประกนัคณุภาพการศึกษา ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บรรลตุามเป้าหมายการบริหารคณุภาพของสถานศึกษา และตรงตามความตอ้งการของผูม้ีส่วนได้
สว่นเสีย 

7. การวิ เคราะห์ข้อมู ล เพ่ื อบ ริหารคุณภาพ  (Data Analysis for Quality 
Management) หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการแยกแยะจัดระเบียบเพื่อ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดระบบการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา น าเทคโนโลยีช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลให้เห็นภาพชัดเจน รวบรวมและ
เลือกใชข้อ้มลูไดอ้ย่างถูกตอ้งเป็นระบบ เพื่อประโยชนใ์นการน าขอ้มลูไปประยุกตใ์ชใ้นการบรหิาร
คณุภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

8. การประมวลสารสนเทศและการสร้างภาพข้อมูล (Information processing 

and visualization) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการข้อมูล
สารสนเทศดว้ยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ จดัและระบุหมวดหมู่ระบบงานสารสนเทศไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
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จัดท ามาตรการใช้งานการเข้ารหัสข้อมูล แสดงผลในรูปของการแปลงข้อมูลสารสนเทศ เป็น
รูปภาพ กราฟ วิดีโอ ไดผ้ลลพัธท์ี่มีความหมาย มีประโยชนต่์อการน าไปใชง้าน การรวบรวมขอ้มูล 
การค านวณ การคน้คืน การแสดงผล การส าเนาขอ้มลู และเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศที่ทนัสมยัมาก
ยิ่งขึน้ 

9. การให้ความส าคัญกับ มุมมองของผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย (A focus on 
stakeholder perspectives) หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการจัดการเพื่อ
ความเขา้ใจมมุมอง ความตอ้งการ ความพึงพอใจของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย ภาพลกัษณ ์กระบวนการ
ด้านการบริหารของสถานศึกษา การสรา้งความสัมพันธ์ การติดตามและประเมินผล สิ่งที่มี
ผลกระทบสนองตอบความตอ้งการดา้นการศึกษาของผูม้ีส่วนไดส้่วยเสียไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

10. แนวทางการพัฒนาคุณภาพ (Quality Development approach) หมายถึง 
ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการก าหนดเป้าหมาย วางแผนแนวทางการพฒันา ระบุ
ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นระบบชัดเจน ให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา มีความสามารถ  
ในการแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจบนพืน้ฐานของขอ้มูลและหลกัการไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม 
พัฒนาปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระบบงานบริหารสถานศึกษาทุกงานอย่างระเอียดรอบคอบ พัฒนา
ระบบการบริหารงานบุคลากร งานบริหารทั่วไป งานบริหารวิชาการ และงานบริหารงบประมาณ 
ให้มีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาแบบอย่างและมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ ดีขึ ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

11. สมรรถนะดิ จิทั ล  (Digital Competency) ความสามารถของผู้บ ริหาร
สถานศึกษาในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล การใชแ้อปพลิเคชั่น การใชอิ้นเตอรเ์น็ต การใชโ้ปรแกรม
ส านักงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และการใหบ้ริการ ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงระบบขอ้มูล
สารสนเทศและระบบดิจิทลัในการสื่อสาร เสริมสรา้งศักยภาพในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับ
ศกัยภาพสถานศึกษา ค านึงถึงกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจดัการดา้นดิจิทลั ประยกุตใ์ช้
ปรบัเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการท างานที่น าเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาช่วยใหร้ะบบงานการบรหิาร
สถานศึกษาในยุคดิจิทัลที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  ภายใต้พระราชบัญญัติและ
มาตรฐานการจดัการดา้นดิจิทลั 

12. ความ เข้ าใจแบบองค์รวมและเชิ งกลยุทธ์  (Holistic and strategic 
understanding) หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการใชค้วามรู ้ความเขา้ใจใน
เรื่องของนโยบาย แผน กลยุทธ ์และภารกิจของสถานศึกษา วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา สามารถเชื่อมโยงสมัพันธ์ภารกิจของสถานศึกษา มองภาพองคร์วมจนได้
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เป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่ น าประสบการณ ์ทฤษฎีเชิงบรหิารหรือแนวคิดซบัซอ้น บูรณา
การองคค์วามรูใ้หม่ในระบบการบรหิารคณุภาพมาประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดกลยุทธใ์นการพฒันา
การศึกษา ก าหนดภาพอนาคตของสถานศึกษาที่ชดัเจน สอดคลอ้งกบัสถานการณต่์าง ๆ ที่เกิดขึน้
ของสถานศกึษา 

13. ประสบการณ์และความรู้จากบริบทภายใน และบริบทภายนอก
สถานศึกษา (Experience and knowledge from internal and external contexts) หมายถึง 
ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ใชป้ระสบการณเ์ดิม รบัรูถ้ึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ใน
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศึกษา เขา้ใจบริบทภายนอกสามารถท าใหไ้ดม้าโดย  
การค านึงถึงปัจจัยที่เกิดขึน้จากกฎหมาย ระเบียบ เทคโนโลยี วัฒนธรรม สังคม และ เศรษฐกิจ
แวดลอ้ม และเขา้ใจบริบทภายในสามารถท าใหไ้ดม้าโดยการค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบั คณุค่า 
วฒันธรรม ความรู ้และสมรรถนะขององคก์าร เพื่อใหส้ถานศกึษาสามารถท าหนา้ที่และด าเนินการ
ต่อไปไดอ้ย่างมีคณุภาพ 

14. ความสามารถในการปรับตัวตามบริบท (Contextual adaptability) หมายถึง 
ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการวิเคราะหพ์ฤติกรรม เสริมสรา้งและพัฒนาปัญญา
ทางอารมณ์ของตนเองและบุคคลอ่ืน ปรบัตัวให้เขา้กับบุคลากร สภาพแวดล้อม สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงตามบริบท จัดการกับปัญหาความขัดแย้งอย่างสรา้งสรรค์ สรา้งบรรยากาศที่ ดี  
ในการท างาน มีความกลา้ลอง กลา้ท า มีประสบการณ ์และสามารถแกไ้ขสถานการณเ์ฉพาะหนา้
ได้ น าความฉลาดมาจากประสบการณ์ความรอบรูเ้รื่องรอบกาย แก้ปัญหา ป้องกันและลด  
ความเสี่ยง  

15. ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation ability) หมายถึง 
ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการสรา้งสรรคน์วัตกรรมการศึกษา เป็นผูน้  าที่ส่งเสริม 
สนับสนุน และเป็นแบบอย่างที่ ดี มีความรูใ้นการเผยแพร่ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  
ในการสรา้งหรือน านวัตกรรมสู่การปฏิบัติ สรา้งความร่วมมือของบุคลากรและความเขม้แข็งของ
ทีมบรหิารขบัเคลื่อนนวตักรรมทางการศกึษาสูส่ถานศึกษาใหป้ระสบความส าเรจ็ 

16. จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional ethics) หมายถึง ความสามารถของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการวินิจฉยัความมีวินยั มีคณุธรรม มีจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี ด ารงชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกความรบัผิดชอบในการบริหาร
สถานศึกษา และมีจรรยาบรรณวิชาชีพระดับมืออาชีพ พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและ 
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มีจรรยาบรรณในการท างานที่มีคุณภาพ การรบัรูก้ารให้บริการบนความซื่อสัตย์สุจริตส าหรับ
สถานศกึษาและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 

17. การสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ  (Effective Team 
Building and Development) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการเป็นผูน้  า
ทีมงาน สร้างและพัฒนาทีมงาน ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน มอบหมายงาน แบ่งภาระงาน 
กระบวนการท างานและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันที่ชัดเจน ปรบัเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่
เหมาะสม มีเทคนิคการสรา้งทีมงาน พัฒนาทีมงานให้มีความคิดสรา้งสรรค์ มีความสามัคคี  
สรา้งมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีภายในทีม สื่อสาร จูงใจ และประสานงานร่วมกันเป็นทีมงาน มีทักษะ  
การโคช้ชิ่ง ชื่นชมความส าเร็จของทีม ผลกัดันใหท้ีมด าเนินการอย่างต่อเนื่องบรรลุตามเป้าหมาย
ของสถานศกึษา 

18. วัฒ นธรรมอ งค์ก รคุณ ภ าพ  (Quality Corporate Culture) หมายถึ ง 
ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในเรื่องเอกลักษณ์ขององคก์ารที่มีคุณภาพโดยใช้ความรู ้
เขา้ใจวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ความเชื่อ ค่านิยม เป้าหมายเชิงกลยทุธ ์และกลยุทธก์ารพฒันาวฒันธรรม
องคก์รในสถานศึกษา ผูบ้ริหารและบุคลากรรว่มกนัก าหนดวิถีการท างานของคนในสถานศึกษาให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรทุกคนมีจิตส านึกในการท างาน อยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบและ
รูส้ึกเป็นเจ้าของสถานศึกษา สรา้งความเจริญงอกงามให้กับสถานศึกษา มองประโยชน์และ 
ความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียเป็นส าคญั 

19. การเสริมสร้างพลังอ านาจ (Empowerment) หมายถึง ความสามารถของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการใชพ้ลงัอ านาจสรา้งแรงเสริมใหบุ้คลากรรบัรูศ้ักยภาพของตนเองและ
พฒันาความสามารถของตนเองและผูอ่ื้น มีความพึงพอใจ รูส้ึกถึงความรบัผิดชอบ มีความสุขใน
การท างาน ใหบ้คุลากรมีความสมัพนัธก์นั มีการแลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสาร ความคิดเห็น ความรูส้ึก 
ไดเ้รียนรูก้ารท างาน สนับสนุนช่วยเหลือและใชป้ระโยชนร์่วมกัน ท าใหเ้กิดความรูส้ึกผูกพันต่อ
สถานศึกษา และรูส้ึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา มีความพึงพอใจและภาคภูมิใจในงาน 
ท าใหเ้กิดขวญัและก าลงัใจในการท างานอนัสง่ผลต่อคณุภาพในการท างาน 

20. การพัฒนาตนเองและเพ่ือนร่วมวิชาชีพ (professional self-development) 
หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการพัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมวิชาชีพ ใหม้ี
ความรู ้ทักษะ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพ โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง ด าเนินการ
พัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบ สอดคลอ้งกับสภาพการปฏิบติังานความตอ้งการจ าเป็น 
องคค์วามรูใ้หม่ นโยบาย แผนกลยุทธข์องหน่วยงานการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกนัใน
ระดับสถานศึกษา หรือเครือข่าย แสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ ดว้ยความสมัพันธ์
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แบบกัลยาณมิตร มีการเพิ่มพูนทักษะ (Re-Skill) ที่จ  าเป็นในการท างานให้สอดคล้องกับ 
ความตอ้งการ พัฒนาทักษะเดิมให้ดีขึน้ (Up Skill) รองรบัการเติบโตในอนาคต และการเรียนรู้
ทักษะใหม่ (New Skill) เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป็นผูน้  า และมีส่วนร่วมสนับสนุนการสรา้ง
นวตักรรมจากการเขา้รว่มชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 

กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษา โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้วิจัยได้วางกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยใช้กรอบ
สมรรถนะการบริหารคุณภาพที่ไดจ้ากงานวิจัยของ เจสัน มารติ์น, มารติ์แอส เอก, ไอดา้ เกรมีร ์
และแอนเดรียส ์วอลโล (Martin, Elg, Gremyr & Wallo, 2019) มีการน าเสนอกรอบสมรรถนะใน
การบรหิารคณุภาพที่ประกอบดว้ยมิติสมรรถนะในการบริหารคณุภาพหลกัสี่ประการ ไดแ้ก่ 1) มิติ
ดา้นสมรรถนะของบุคลากร (Human competency dimension) 2) มิติดา้นสมรรถนะวิธีการและ
กระบวนการ (Methods and process competency Dimension) 3) มิ ติด้านสมรรถนะเชิ ง
แน ว คิ ด  (Conceptual competency dimension) แล ะ  4) มิ ติ ด้ าน สม รรถน ะตามบ ริบ ท 
(Contextual competency dimension) และองค์ประกอบย่อย 14 ประการ ได้แก่ การบริหาร 
การเปลี่ ยนแปลง (Change management) การสื่ อสาร (Communication) ความสามารถ 
ในการสอน (Pedagogical abilities) แนวคิดการบริหารคุณภาพเฉพาะของสถานศึกษา 
(Organization specific quality management concepts) สร้างเครื่องมือและวิธีการส าหรับ 
การบริหารคณุภาพ (Established tools and methods for quality management) มาตรฐานและ
ระบบการบรหิาร (Standards and management systems) การวิเคราะหข์อ้มลู (Data analysis) 
การประมวลสารสนเทศและการสรา้งภาพขอ้มูล ( Information processing and visualization)  
มุมมองของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน (Customer perspective) แนวทางการพัฒนา 
(Developmental approach) การควบคุมเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล (Harnessing technology 
and digitalization) ค วาม เข้ า ใจ แบบ อ งค์ รวม แล ะ เชิ งก ล ยุ ท ธ์  (Holistic and strategic 
understanding) ประสบการณจ์ากบริบทภายนอก (องคก์รอ่ืน ๆ) ประสบการณจ์ากบรบิทภายใน 
(องคก์รปัจจบุนั) (Experience from external contexts (other organizations) Experience from 
internal contexts (present organization) ) ความสามารถในการปรบัตวัตามบริบท (Contextual 
adaptability (‘street smartness’) ) และองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพจากงานวิจัย
ของ กูปิง และ วัง ดีลอง (Gu Ping, Wang De-long, 2015) ก าหนดรูปแบบสมรรถนะการบริหาร
คุณภาพประกอบด้วยมิ ติสมรรถนะหลัก  5 ด้าน  ได้แก่  1) มิ ติด้านพื ้นฐาน (the basics 



  16 

competency dimension) (2) มิ ติด้านการควบคุมคุณ ภาพ  (quality control competency 
dimension) 3) มิติด้านการแก้ปัญหา (problem solving competency dimension) 4) มิติด้าน
ความมุ่งมั่นในการท างานเป็นทีม (teamwork spirit competency dimension) และ 5) มิติดา้น
ลักษณะทางศีลธรรม  (moral character competency dimension) และองค์ประกอบย่อย  
19 ประการ ได้แก่ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (laws and regulation) ระบบมาตรฐาน 
(standard system) การจัดการการผลิต (production management) วิธีการคุณภาพ (quality 
methods) การใชง้านซอฟตแ์วร ์(software applications) การแกไ้ขการทดสอบ (test correction) 
การวิเคราะห์วิจารณญาณ ( judgment analysis) ความสามารถในการตัดสินใจ (decision-
making ability) มุ่งเน้นที่ความสามารถในการสรา้งสรรค์นวัตกรรม ( innovation) การจัดการใน
ส ถ าน ที่  (on-site management) ก า รสื่ อ ส า รแ ล ะค ว าม ร่ วม มื อ  (communication and 
cooperation) แนวคิดโดยรวม (overall concept) การประมวลผลงาน (work processing)  
การป้ อ งกันความ เสี่ ย ง  ( risk prevention) ประสบการณ์ และความ รู้ (experience and 
knowledge) รอบคอบและพิถีพิถัน (careful and meticulous) มุ่งเน้นความส าเร็จ success-
oriented) วัฒนธรรมองค์กร (the enterprise culture) จรรยาบรรณในการท างาน (work ethic) 
เพื่อเป็นขอ้มูลพืน้ฐานที่ท าให้ทราบถึงแนวทางในการด าเนินงานเก่ียวกับสมรรถนะการบริหาร
คุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งผูว้ิจัยไดน้ ามา
ก าหนดเป็นภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั ดงันี ้
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดสมรรถนะการบริหารคณุภาพ 
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 



 
 

บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับโมเดลสมรรถนะ 
การบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา และได้
น าเสนอตามหวัขอ้ต่อไปนี ้ 

1. แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะ  
1.1 ความหมายของสมรรถนะ 
1.2 องคป์ระกอบของสมรรถนะ 
1.3 ประเภทของสมรรถนะ 
1.4 ความส าคญัของสมรรถนะ 

2. แนวคิดและทฤษฎีการบรหิารคณุภาพ 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการบรหิารคณุภาพ 
2.2 ความหมายของการบรหิารคณุภาพ 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการบรหิารคณุภาพทั่วทัง้องคก์ร 

3. สมรรถนะตามแนวคิดของการบรหิารสถานศกึษา 
3.1 สมรรถนะตามส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศกึษา 
3.2 สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครุุสภา 
3.3 สมรรถนะตามส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

4. สมรรถนะการบรหิารคณุภาพ  
4.1 แนวคิดสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหาร ของ เจสัน มารติ์น ,  

มารติ์แอส เอก, ไอดา้เกรมีร ์และแอนเดรียส วลัโล (Martin, Elg, Gremyr, & Wallo, 2019)  
4.2 แนวคิดสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหาร ของ กูปิง และ วัง ดีลอง 

(Gu Ping & Wang De-long, 2015)  
5. แนวคิดการประกนัคณุภาพการศึกษา 

5.1 ความหมายการประกนัคณุภาพการศกึษา 
5.2 แนวคิดและหลกัการประกนัคณุภาพศกึษา 
5.3 การประกนัคณุภาพการศกึษา 
5.4 มาตรฐานการศกึษา 
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5.5 ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 
6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

6.1 งานวิจยัในประเทศ 
6.2 งานวิจยัต่างประเทศ 

1. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้องกับสมรรถนะ  
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่ เก่ียวข้องกับสมรรถนะ ผู้วิจัย

สามารถสรุปขอ้มลู ดงันี ้
1.1 ความหมายของสมรรถนะ 

มีนกัวิชาการไดใ้หค้วามหมาย “สมรรถนะ” ไว ้ดงันี ้ 
กรกต ขาวสะอาด (กรกต ขาวสะอาด , 2562, น.15) ได้สรุปว่า สมรรถนะ 

หมายถึง ความสามารถที่โดดเด่นที่บุคคลแสดงออกมา ท าให้เกิดความแตกต่างจากผูอ่ื้น และ
สามารถปฏิบัติงานไดอ้ย่างส าเร็จลุล่วง สมรรถนะ ประกอบดว้ย ความรู ้ทักษะ ทัศนคติ บุคลิก 
แรงจงูใจ และบทบาททางสงัคม  

บ าเพ็ญ  หนูกลับ (บ าเพ็ญ  หนูกลับ , 2560) ได้เสนอแนวคิดว่า สมรรถนะ 
หมายถึง คณุลกัษณะภายในของตวับคุคล ไดแ้ก่ ความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และคณุลกัษณะที่
วัดได ้ซึ่งสอดคลอ้งกับเป้าหมายขององคก์ารเพื่อใหก้ารปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคคลนั้นบรรลุ
ตามเปา้หมายขององคก์ร 

เปรม สุวรรณกูฏ (เปรม สุวรรณกูฏ, 2555) ไดเ้สนอแนวคิด สมรรถนะ หมายถึง 
พฤติกรรมของบุคคลที่ แสดงออก ประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และ
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล (Attributes) ที่ซ่อนเรน้ อาทิ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะ
ทางกายภาพ ที่สง่ผลต่อการปฏิบติังานในหนา้ที่ที่รบัผิดชอบท าใหง้านบรรลผุลส าเรจ็ตามเกณฑ ์ 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการ
พลเรือน , 2553) ได้เสนอว่า สมรรถนะ เป็นพฤติกรรมที่ เป็น ความรู้ ความสามารถ และ
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ท าให้บุคคลนั้นสรา้งสรรค์ผลงานที่โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานใน
องคก์าร  

เชอรม์อน (Shermon, 2004) ไดใ้หแ้นวคิด “สมรรถนะ” ว่าเป็นคณุลกัษณะในตวั
บุคคลของแต่ละบุคคลซึ่งสรา้งผลงานที่ เป็นที่น่าพึงพอใจในระดับมาก ในเรื่องของ ภาระงาน 
บทบาทในการท างาน และสถานการณต่์าง ๆ จากความสมัพนัธก์นั ของความสามารถของบุคคลที่
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มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานภายในขอบข่ายที่สมัพันธก์ัน และเป็นการก าหนดความตอ้งการ
ของบคุคล ส าหรบัการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

โรธเวลล ์และ ดูบวัส ์(Rothwell & Dubois, 2004) ไดใ้หแ้นวคิด “สมรรถนะ” ว่า
เป็นคุณลกัษณะพืน้ฐานของแต่ละบุคคล ประกอบดว้ย แรงกระตุน้ ลกัษณะ ทักษะ บทบาททาง
สงัคม ภาพลกัษณ ์องคค์วามรู ้เป็นผลลพัธ์ไปสูก่ารปฏิบติังานที่เป็นเลิศ 

สเปนเซอร ์แอนด์ สเปนเซอร ์(Spencer & Spencer, 1993) ได้ให้แนวคิดของ 
“สมรรถนะ” เป็นคุณลกัษณะพืน้ฐานในตัวบุคคลสามารถมองเห็นได ้(ความรู ้และทักษะ) และที่
มองไม่เห็น (แรงจูงใจ คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล และ แนวคิดส่วนตัว) ซึ่งความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการปฏิบติังานที่เกิดประสิทธิภาพไดต้ามเกณฑ ์มีผลงานโดดเด่นในการท างาน  

โบยาซีส (Boyatzis, 1982) ไดใ้หแ้นวคิดว่า สมรรถนะ หมายถึง คุณลกัษณะที่
อยู่ภายในของบุคคล แรงจูงใจ การรบัรูเ้ก่ียวกบัตนเอง ความรู ้ทกัษะ บทบาททางสงัคมของบคุคล
ที่ตอ้งน าไปใช ้

แมคคลี น แลน ด์  (McClelland, 1973) ให้ แ น ว คิ ด ว่ า  “สม รรถน ะ ” เป็ น
บุคลิกลักษณะที่ซ่อนเรน้อยู่ภายในแต่ละบุคคลที่ผลักดันใหม้ีผลต่อการปฏิบติังานไปในทางที่ดี
หรือเป็นไปตามบทบาทหนา้ที่ความรบัผิดชอบของบคุคลนัน้ 

สรุปไดว้่า “สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา” หมายถึง คณุลกัษณะของผูบ้ริหารที่
จ  าเป็นต่อการปฏิบติังานในหนา้ที่ ประกอบดว้ย ความรู ้ทกัษะ แรงจูงใจ ทศันคติ และคณุลกัษณะ
ส่วนบุคคลที่มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานที่ท าใหเ้กิดผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย
และมีประสิทธิภาพ 

1.2 องคป์ระกอบของสมรรถนะ 
นักวิชาการของไทยและต่างประเทศให้เสนอแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของ

สมรรถนะ ดงันี ้ 
กชกร รุ่งหวัไผ่ (2559) ไดใ้หแ้นวคิดว่า องคป์ระกอบของสมรรถนะ ประกอบดว้ย

ความรู ้รวมถึงพฤติกรรมที่ก่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการท างานสูงสุด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
สมรรถนะที่สามารถมองเห็นได ้สามารถวัดและพัฒนาได ้เป็นความรู ้ทักษะที่พัฒนาไดโ้ดยง่าย 
และสมรรถนะที่อยู่ลึกลงไปหรือซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล (Hidden) เป็นสิ่งที่ผลักดันภายในตัว
บุคคลใหส้ามารถแสดงออกซึ่งผลงานที่ดีเยี่ยมเหนือระดับมาตรฐานที่ก าหนด เป็นคุณลกัษณะที่
มองเห็นไดย้ากและซ่อนอยู่ในตวับุคคล เป็นแรงจูงใจ คณุลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคล และทศันคติ
สว่นบคุคล ที่ยากต่อการวดัหรือการพฒันา 
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ชูชัย สมิทธิไกร (2550) ไดใ้ห้แนวคิดว่า สมรรถนะ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 
ดังนี ้“แบบจ าลองสมรรถนะ” ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงในการท าสมรรถนะของหน่วยงานกับ
เหตุผล โดยการน าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย มาเชื่อมโยงเพื่อให้องค์การด าเนินการให้
ตอบสนองความตอ้งการขององคก์าร “ชื่อและค านิยามสมรรถนะ” ในแต่ละดา้นตอ้งมีชื่อและค า
นิยามที่ชัดเจนเพื่อสื่อให้บุคลากรหรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งเขา้ใจตรงกัน 3)”ระดับความเชี่ยวชาญ” 
เป็นระดบัในการใชว้ดัความสามารถของสมรรถนะที่น าไปใชก้ าหนดความเชี่ยวชาญแต่ละดา้นของ
สมรรถนะของบุคลากรในองคก์าร และ“ตัวชีว้ัดเชิงพฤติกรรม” เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าบุคลากรนั้นมี
ระดบัความเชี่ยวชาญเป็นอย่างไร 

แมคคลีนแลนด์ (McClelland, 1999) ได้ให้แนวคิดว่า สมรรถนะของบุคคลมี
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ “ความรู”้ เป็นความรูเ้ฉาะดา้นของบคุคล “ทกัษะ” เป็นสิ่งที่บุคคลช านาญและ
ท าได้ดี “บุคลิกประจ าตัวบุคคล” เป็นสิ่งที่บรรยายลักษณะของบุคคล “แรงจูงใจหรือแรงขับ
ภายใน” เป็นการแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่มุ่งไปสู่สิ่งที่เป็นเป้าหมาย มุ่งผลส าเร็จ และปรบัปรุง
วิธีการท างานของตนเองตลอดเวลา และ “ทัศนคติ” ความคิดเห็นที่เก่ียวขอ้งกับภาพลกัษณ์ของ
ตวัเอง เป็นความเชื่อมั่นของตนเองที่พรอ้มแกปั้ญหาไดท้กุเรื่อง 

สเปนเซอร์ และสเปนเซอร์ (Spencer & Spencer, 1993) ได้ให้แนวคิดว่า 
องค์ประกอบของสมรรถนะมีคุณลักษณะพื ้นฐานที่เป็นองคป์ระกอบของสมรรถนะของบุคคล 
แสดงใหเ้ห็นแนวทางการกระท า พฤติกรรม หรือการคิด แผ่ขยายไปยงัสถานการณอ่ื์น ๆ คงทนอยู่
ภายในตวับคุคลเป็นระยะเวลานานพอสมควร ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ดงันี ้1) แรงจูงใจ เป็น
สิ่งที่บุคคลนึกถึงและตอ้งการตลอดเวลาที่น าไปสู่การกระท าของบุคคลหรือเป้าหมายเฉพาะบาง
เรื่อง 2) อุปนิสัย เป็นพฤติกรรมทางกายภาพและการกระท าที่เคยชินกับสถานการณ์ที่ไดร้บั 3) 
ความคิดเห็นเก่ียวกบัตนเอง เป็นความเชื่อของบุคคล 4) ความรู ้เป็นขอ้มูลเฉพาะเรื่องที่ในบุคคล 
และ 5) ทกัษะ เป็นความสามารถหรือการกระท าที่แสดงออกทัง้ที่เป็นดา้นจิตใจหรือดา้นกายภาพ 
Spencer และ Spencer ได้เสนอ การเปรียบเทียบโมเดลภูเขาน า้แข็ง กับพฤติกรรมของบุคคล 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนที่สามารถมองเห็นได ้เป็นความรู ้ทักษะ สามารถพัฒนาได ้ดว้ย
การศึกษาหาความรู ้ฝึกปฏิบัติใหเ้กิดความช านาญ และ ส่วนที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งสังเกตไดย้าก 
ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม ความคิดเห็นของตนเอง อุปนิสัย และแรงจูงใจ เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ยาก  
ดงัภาพประกอบ 2 
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ภาพประกอบ 2 โมเดลภเูขาน า้แข็ง 

ที่ ม า : Spencer & Spencer. (1993). Competence at Work: Models for Superior 
Performance: published by Wiley. 

สรุปไดว้่า องคป์ระกอบของสมรรถนะ ประกอบดว้ยความรู ้เป็นความรูเ้ฉพาะ
ด้านของบุคคล ทักษะ  เป็นสิ่ งที่ บุ คคลท าได้ดี  และมี การฝึกฝนจนเกิดความช านาญ  
บคุลิกลกัษณะเฉพาะบุคคล เป็นสิ่งที่อธิบายบุคลิกของบุคคลนัน้ แรงจูงใจหรือแรงขบัภายใน เป็น
การแสดงพฤติกรรมของบคุคลที่มุ่งไปสู่สิ่งที่เป็นเปา้หมาย มุ่งผลส าเรจ็ และปรบัปรุงวิธีการท างาน
ของตนเองตลอดเวลา ทัศนคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ของตนเอง เป็น
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเชื่อว่าตนเองสามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้

1.3 ประเภทของสมรรถนะ 
การศึกษาสมรรถนะ มีความจ าเป็นที่ จะต้องทราบประเภทของสมรรถนะ  

จากการศกึษาเอกสาร สรุป ประเภทของสมรรถนะไว ้ดงันี ้
แมคลาแกน (McLagan, 1997) ได้กล่าวถึงประเภทของสมรรถนะ ดังนี ้ 

1) สมรรถนะตามลกัษณะของผลลัพธ์ เป็นการแบ่งสมรรถนะออกเป็นองคป์ระกอบย่อยแลว้น า
ผลส าเร็จของแต่ละองค์ประกอบรวมเป็นผลส าเร็จร่วมกัน 2) สมรรถนะตามลักษณะงาน  
เป็นการแบ่งสมรรถนะต่าง ๆ ออกเป็นงานย่อย โดยก าหนดขอบเขตภาระของงานที่จะท าได ้  
3) สมรรถนะตามความรู ้ทกัษะ และทศันคติ เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมหรือวิธีการที่บอกถึง
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บุคคลที่ฉลาดรอบรูส้ามารถในการปฏิบติังานไดดี้กว่าเป้าหมายที่ก าหนด โดยการแยกแยะใหเ้ห็น
ภาพ พฤติกรรมที่แสดงออก ความรู ้ทกัษะ และทศันคติที่ท าใหป้ระสบผลส าเร็จ 4) สมรรถนะตาม
ลกัษณะผลของการกระท า เป็นสมรรถนะที่ส  าคัญในการคน้หาความตอ้งการความพึงพอใจของ
ลูกค้าหรือผู้รบับริการ เพื่อน าไปใช้ก าหนดมาตรฐานคุณภาพในการตอบสนองความต้องการ 
ความพึงพอใจของผูร้บับรกิาร และ 5) สมรรถนะตามลกัษณะที่มีอยู่แต่ละคน เป็นน ากระบวนการ
ของสมรรถนะมาประยกุตใ์ชก้บั ความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ทศันคติ  

จีระ หงส์ลดารมภ์ (จีระ หงส์ลดารมภ์, 2549) ได้แบ่งประเภทของสมรรถนะ  
เป็น 5 สมรรถนะ ดังนี ้ 1) สมรรถนะประจ ากลุ่ม เป็นองค์ความรู้ของบุคลการที่น ามาใช้ใน  
การปฏิบติังานตามหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย 2) สมรรถนะองคก์าร เป็นความรูใ้นการบริหารจดัการ
คณุภาพของแต่ละบุคคลที่ช่วยใหอ้งคก์ารมีคณุภาพ 3) สมรรถนะภาวะผูน้  า เป็นทกัษะของบุคคล
ที่แสดงถึงการมีวิสัยทัศนท์ี่กว้างไกล 4) สมรรถนะประกอบการ เป็นแนวคิดของบุคคลเก่ียวกับ 
การบริหารและการจดัการความเสี่ยง และ5) สมรรถนะระดบัมหภาคและระดบัโลก เป็นการศึกษา
สถานการณท์ี่เกิดขึน้ในปัจจบุนั 

สรุปได้ว่า ประเภทของสมรรถนะ แบ่งเป็น 2 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะประจ าสายงาน เป็นตวัก าหนดตวัแบบสมรรถนะส าหรบัองคก์ร การก าหนดประเภท
และระดับของสมรรถนะที่ส  าคัญและจ าเป็นเพื่อใหบุ้คลากรสามารถปฏิบัติงาน บรรลุผลส าเร็จ
ตามความคาดหวังของผลงานที่แตกต่างกัน โดยในองคก์รเดียวกัน ควรใชม้าตรฐานในการจัด
ประเภทสมรรถนะที่เหมือนกัน ประเภทของสมรรถนะ แบ่งเป็น สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจ ากลุม่งาน 

1.4 ความส าคัญของสมรรถนะ 
สมรรถนะ เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาบุคลากรที่เป็นพืน้ฐานส าคญัต่อการปฏิบติังาน

ของบุคลากรและองคก์าร การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการปฏิบติังานของบุคลากรเพื่อใหเ้กิดประโยชนข์องการน าสมรรถนะไปใชภ้ายในใหอ้งคก์รมี
คณุภาพ มีนกัวิชาการไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความส าคญัของสมรรถนะและประโยชนข์องการน า
สมรรถนะไปใชใ้นองคก์าร ดงันี ้

ขจรศักดิ์ ศิริมัย (2554, น. 8) ไดส้รุปความส าคัญของสมรรถนะและประโยชน์
ของการน าสมรรถนะไปใช้ภายในองค์กร ดังนี ้ 1) สนับสนุนให้ตัวชี ้วัดหลัก บรรลุเป้าหมาย
เนื่ องจากเป็นตัวชี ้วัดว่าการที่ จะให้บรรลุ เป้ าหมายตามตัวชี ้วัดต้องใช้ตัวชี ้วัด ใดบ้าง  
2) ใชพ้ัฒนาการฝึกอบรมบุคลากร 3) ช่วยใหบุ้คลากรสามารถทราบถึงระดับความสามารถของ
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ตนเองว่าตอ้งพัฒนาตนเองในเรื่องใดเพื่อใหต้นเองเกิดการเรียนไดด้ว้ยตนเอง 4) มีประโยชนใ์น
การคดัสรรบคุลากรที่ดีมีความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และพฤติกรรมที่เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และ 5) ช่วยให้องค์กรมีคุณภาพ เพราะบุคลากรทุกคนปรับ
สมรรถนะของตนเองใหก้ับความตอ้งการขององคก์รอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นองคก์รแห่งการคิด
สรา้งสรรค ์

ชชูยั สมิทธิไกร (ชูชยั สมิทธิไกร, 2550) ไดใ้หแ้นวคิดว่า สมรรถนะมีความส าคญั
ต่อองคก์าในการในการคดัสรรบคุคลที่ดีมีคณุสมบติัพรอ้มทัง้ในดา้นความรู ้ทกัษะ พฤติกรรม และ
ความสามารถที่เหมาะสมกับงานนัน้ ๆ ผูป้ฏิบติังานไดท้ราบถึงระดับความรู ้ความสามารถ และ
ทักษะของตนเองว่าจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองในเรื่องใด โดยสมรรถนะสามารถน าไปใช้ใน 
การพัฒนา ฝึกอบรมบุคคลในองคก์าร ที่ส  าคัญสมรรถนะเป็นตัวบ่งชีใ้นการบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ สมรรถนะป้องกันไม่ให้บุคคลในองค์การคิดว่าผลงานเกิดจากโชคชะตาแต่เป็น
ความสามารถที่เกิดจากตวับคุคล  

อาภรณ์  ภู่วิทยพันธุ์ (อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2551) ไดใ้หแ้นวคิดว่า ความส าคัญ
ของสมรรถนะในการน าไปประยุกตใ์ชใ้นการบริหารทรพัยากรมนุษย ์หลกัส าคัญ คือ ใหบุ้คลากร
ท างานตรงตามสมรรถนะที่ถนดั องคก์รค านึงถึงความเหมาะสมระหว่างคนกบังาน จดับุคลากรให้
เหมาะสมกับงาน ในการหาจุดแข็งจุดอ่อนของบุคลากรในองค์การ สมรรถนะมีความส าคัญ 
ในการจัดการบริหารทรพัยากรมนุษย์ ดังนี ้ 1) การสรรหาคัดเลือก 2) การฝึกอบรม 3) การท า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 4) การประเมินผลการปฏิบติังาน 5) การบริหารพนกังานดาวเด่น 
6) การออกแบบผงัความกา้วหนา้ในสายอาชีพ และ 7) การวางแผนในการสืบทอดต าแหน่ง 

สรุปได้ว่า “ความส าคัญของสมรรถนะ” ที่ได้จากการศึกษามาแล้ว จะเห็นได้ว่า 
สมรรถนะนั้นมีความส าคัญต่อบุคลากรและองค์กร เนื่องจากสมรรถนะมีความสัมพันธ์กับ  
การบริหารงานบุคคลรวมทัง้ในการเป็นผูป้ฏิบติังาน สามารถน าแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะไปใช้ใน
การสรรหา คดัเลือก และพัฒนาบุคลากร เพื่อประเมินผลการปฏิบติังาน การวางแผน การทดลอง
การปฏิบติังาน การพฒันาความกา้วหนา้  

2. แนวคิดและทฤษฎีการบริหารคุณภาพ 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารคุณภาพ 

ในสหัสวรรษใหม่มีความจ าเป็นต้องเรียกรอ้งให้มีการใช้อาวุธน้องลง คุณภาพมี
ความส าคัญสูง เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และได้กลายเป็นเกือบทุกประเด็นของการอภิปรายด้าน
การศึกษา แต่ในขณะที่ความแปลกใหม่อาจหมดสภาพตอ้งเขา้ใจวิธีการรบัประกันคุณภาพใน
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การศึกษายังคงอยู่  ปรัชญาของผู้บุกเบิกด้านการบริหารคุณภาพ อาทิ Deming, Juran และ 
Crosby ผลงานการปรบัปรุงคุณภาพของ Deming (1950) มาจากระบบการตรวจสอบเพื่อสนอง
ความตอ้งการที่จะปรบัปรุงคณุภาพ เนน้ที่ความเป็นผูน้  า กลยุทธ ์การท างานเป็นทีม การวิเคราะห์
อย่างเขม้งวดและการประเมินตนเอง มีขอ้ความสากลและเป็นปรชัญามาชา้นาน การปฏิวติัความรู้
ท าใหเ้กิดความกา้วหนา้อย่างรวดเร็วในเทคโนโลยีไดเ้ปลี่ยนวิธีการท างาน ความคิด เปลี่ยนเป็น
การเรียนรู ้เพื่อรบัมือกบัยุคข่าวสาร คณุภาพเป็นเรื่องของความหลงใหลและความภาคภูมิใจ เป็น
งานที่ส  าคญัที่สดุที่ทุกสถาบนัตอ้งเผชิญ หลายคนพบว่า “คุณภาพ” เป็นแนวคิดที่ลึกลบัสบัสนใน
การก าหนดและมักจะยากต่อการวดั ความคิดของคนคนหนึ่งเก่ียวกับคณุภาพมักขัดแยง้กับผูอ่ื้น 
“คณุภาพเท่ากบัความพงึพอใจของลกูคา้”  

การบริหารคุณภาพเป็นทั้งปรชัญาและวิธีการสามารถช่วยสถาบันในการจัดการ  
การเปลี่ยนแปลงและก าหนดวาระของตนเองได้เพื่อรบัมือกับแรงกดดันภายนอกใหม่ ๆ ซัลลิส 
(Sallis, 2002) ไดเ้สนอแนวคิดว่า สถาบนัการศึกษาก าลงัด าเนินการปรบัปรุงคณุภาพดว้ยเหตผุล
ส าคัญ บางส่วนเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบทางวิชาชีพ ในขณะที่ส่วนอ่ืน ๆ เป็นผลจาก  
การแข่งขันที่สืบเนื่องมาจากการศึกษา ตลาดกลางหารือจากความตอ้งการที่จะแสดงใหเ้ห็นถึง
ความรบัผิดชอบในโลกการค้ามีความจ าเป็นในการเอาชีวิตรอดที่มักจะขับเคลื่อนการปรบัปรุง
คณุภาพ ความจ าเป็นที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพแวดลอ้มที่ซบัซอ้น แรงผลกัดนัและแรงกระตุน้ที่ทา้
ทายทกุ ๆ อย่างใหส้ถาบนัมีจุดยืนเชิงรุกในดา้นคณุภาพ ไดแ้ก่ หลกัศีลธรรม ความจ าเป็นอย่างมือ
อาชีพ ความจ าเป็นในการแข่งขนั และความจ าเป็นในความรบัผิดชอบ 

สรุปไดว้่า มีหลกัการบริหารมากมายที่เกิดขึน้เริ่มจากแนวคิดทฤษฎี หลกัการของนัก
ทฤษฎีตัง้แต่ยุคเก่าไปจนถึงยคุใหม่ และก็ยงัเป็นรากฐานน ามาใช่อย่างไดผ้ลดีถึงในปัจจบุนั และมี
การสรา้งสรรค์พัฒนาแนวคิด หลักการ  ที่มีความเฉพาะตัว ผสมผสานหลักการต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชนเ์พื่อน ามาใชใ้หอ้งคก์รมีคณุภาพบรรลผุลส าเรจ็ 

2.2 ความหมายของการบริหารคุณภาพ  
จากการศกึษาคน้ควา้เอกสาร สามารถสรุปความหมายของการบรหิารคณุภาพ ดงันี ้

จูรนั (Juran, 1989) ไดเ้สนอแนวคิด “การบริหารคณุภาพ” เป็นการเปลี่ยนแปลง
ที่มั่นคงและยั่งยืน อย่างถ่ีถ้วน ทีละประเด็น การด าเนินการไม่จ าเป็นต้องมีระบบและขั้นตอน  
การท างานที่ดีและใชก้ารไดด้ว้ยตวัเอง ผูต้รวจสอบและผูค้วบคมุคณุภาพตอ้งการความสอดคลอ้ง
และแนวทางการท างานอย่างมืออาชีพ พนกังานตอ้งอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่เหมาะในการท างาน มี
เครื่องมือ ระบบและขัน้ตอนที่ช่วยในการท างานอย่างถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังตอ้งการ
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ก าลงัใจและการรบัรูถ้ึงความส าเร็จ แรงจูงใจในการท างานที่ดีมาจากรูปแบบความเป็นผูน้  าและ
บรรยากาศที่เพิ่มความนบัถือตนเองและเพิ่มพลงัในรายบุคคล 

เดมมิ่ง (Deming, 1982) ไดเ้สนอแนวคิด “การบริหารคณุภาพ” เป็นกระบวนการ
ที่ไดด้  าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลผลิตและบริการที่มีคุณภาพขึน้ การประเมินนั้นเป็น
กระบวนการเชิงบวกและเป็นกระบวนการพัฒนาเสมอ ไม่ก่อใหเ้กิดการแข่งขันระหว่างพนักงาน 
การจดัการโดยการใชส้ิ่งที่มองเห็นได ้“ระบบความรูท้ี่ลกึซึง้” ประกอบดว้ย การชื่นชมระบบ ความรู้
เก่ียวกบัความผนัแปร ทฤษฎีความรู ้และจิตวิทยา ความจ าเป็นในการเป็นผูน้  าและแนวทางที่เนน้
กลยทุธม์ากกว่าการคิดระยะสัน้ 

ครอสบี (Crosby, 1986) ไดเ้สนอแนวคิด “การบริหารคณุภาพ” เป็นการปรบัปรุง
คุณภาพของตนเอง ความมุ่งมั่นที่จะไปสู่ความส าเร็จและการขจัดความล้มเหลวเก่ียวข้องกับ 
การวางระบบที่รบัรองว่าถูกวิธีในครัง้แรก มุ่งเป้าไปที่ขอ้บกพร่องเป็นศูนย ์เป็นความคิดที่ควรมี
เสียงสะทอ้นที่ส  าคญัในการศึกษาความมุ่งมั่นในการบรหิารจดัการ เป็นสิ่งที่ส  าคญัต่อความส าเร็จ
ของคณุภาพใด ๆ ความคิดรเิริ่มดา้นคณุภาพตอ้งไดร้บัการอนมุติัและน าโดยผูอ้าวโุสการจดัการ 

สรุปไดว้่า “การบริหารคุณภาพ” หมายถึง กระบวนการดา้นคุณภาพในด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องโดยมีเปา้หมายที่สนองความตอ้งการของลกูคา้หรือผูร้บับรกิาร 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีการบริหารคุณภาพท่ัวทัง้องคก์ร 
ทฤษฎีการบริหารคุณภาพทั่ วทั้งองค์กร  (Total Quality Management: TQM)  

มีผู้แปลไว้หลายค า เช่น การบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร  
การบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั่วทั้งองค์การ และการบริหารคุณภาพแบบองคร์วม มีผู ้เชี่ยวชาญ 
นักวิชาการและนักการศึกษาดา้นการบริหารคุณภาพ เสนอว่าความหมายการบริหารคุณภาพ 
ทั่วทัง้องคก์รอย่างหลากหลาย ดงันี ้

ออคแลนด ์(Oakland, 1989) ไดใ้หแ้นวคิดว่า การบริหารคุณภาพทั่วทัง้องคก์ร
เป็นแนวคิดในการปรบัปรุงให้เกิดประสิทธิผลและมีความความยืดหยุ่นในภาพรวมของธุรกิจ 
วิธีการ และเทคนิคของ การบรหิารคณุภาพทั่วทัง้องคก์ร สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รไดเ้ป็น
อย่างดี 

ราเดสก่ี (Hradesky, 1996) ไดใ้หแ้นวคิดว่า การบริหารครุภาพทั่วทัง้องคก์ร เป็น
ปรชัญา กระบวนการหรือเครื่องมือที่มุ่งเนน้ผลผลิตในขัน้สุดทา้ยเพื่อใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ
และมีการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต่างจากปรชัญา กระบวนการทั่วไป ที่ว่าบุคคลในองค์กร
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สามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เป็นยุทธวิธี ( tactics) ที่เปลี่ยนแปลง
วฒันธรรม เทคนิควิธีดา้นโครงสรา้งที่มุ่งเนน้ใหล้กูคา้เกิดความพงึพอใจ 

ไฟเกนบาม (Feigenbaum, 1987) ได้ให้แนวคิดว่า การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องคก์ร เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพไดม้าจากความพยายามของบุคลากรภายในองคก์ารที่ตอ้งการ
ปรับปรุง พัฒนา และรกัษาคุณภาพเกิดการประหยัดในกระบวนการผลิตมากที่สุดเพื่อสนอง 
ความตอ้งการของลกูคา้  

มินตรา จนัทรเ์สถียร และคณะ (ม.ป.ป.) ไดส้รุปว่าปัจจุบนัภาครฐัและเอกชนน า
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร มาใช้เป็นระบบการจัดการเพื่อคุณภาพที่มุ่งเน้นการบริหาร
คุณภาพในทุกดา้น ทุกกิจกรรม ทุกขั้นตอนขององค์กร โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพทั่วทั้งองคก์ร มีทั้ง 
การบริหาร การปรบัปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง ใหทุ้กคนในองคก์รมีส่วนร่วม เป็นที่พึงพอใจของ
ลกูคา้  

อนันต ์เตียวต๋อย (2551) ไดเ้สนอแนวคิดว่า “การบริหารคุณภาพทั่วทัง้องคก์ร” 
เป็นระบบที่มุ่งเนน้ใหบุ้คคลในองคก์รไดต้ระหนกัและเห็นความส าคญัทุกขัน้ตอนของกระบวนการ
คุณภาพ โดยใชค้วามร่วมมือในการปรบัปรุงกระบวนการ วางแผน และพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เนน้ความพงึพอใจการตอบสนองของลกูคา้ 

สรุปไดว้่า จากแนวคิดของนกัวิชาการที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ การบริหารคุณภาพทั่วทัง้
องค์กร หมายถึง แนวทางการบริหารจัดการที่มีระบบการบริหารมุ่งเน้นคุณภาพตอบสนอง 
ความพึงพอใจของลกูคา้ มีหลกัการในการบริหารคณุภาพที่ส  าคญั 3 ดา้น คือ 1) การมุ่งเนน้ลกูคา้ 
2) ปรบัปรุง พัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง และ 3) การใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์รมีส่วนร่วม 
เพื่อสนองความตอ้งการของลกูคา้ และเพื่อใหส้มรรถนะขององคก์รเกิดการปรบัปรุงคณุภาพอย่าง
ต่อเนื่องในองคก์รจนเป็นการบริหารคณุภาพทั่วทัง้องคก์รในที่สดุ ทัง้นีต้อ้งไดร้บัการขบัเคลื่อนจาก
ผูบ้รหิารระดบัสงู  

จากการศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดการบริหารคุณภาพ การบริหารคุณภาพทั่วทัง้องคก์ร
เป็นการบริหารที่ทันสมัย อยู่ในความสนใจของผูบ้ริหาร แตกต่างจากการบริหารและการควบคุม
คณุภาพแบบเดิมที่ด  าเนินงานเชิงป้องกนั แกไ้ขปัญหาที่ปลายเหตุ โดยการบริหารคุณภาพทั่วทัง้
องค์กรด าเนินการในเชิงรุกที่แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ และด าเนินงานครอบคลุมทุกขั้นตอน ต้อง
ด าเนินงานดว้ยความเขา้ใจ สรา้งเป็นวฒันธรรมองคก์ร ท าใหล้กูคา้เกิดความพึงพอใจบุคคลพอใจ
ในงาน ส่งผลให้เกิดองค์กรการเรียนรูท้ี่สมบูรณ์แบบ (สุกัญญา โฆวิไลกูล, 2547) หากระบบ
การศึกษาไทยน าการบริหารคุณภาพมาด าเนินการอย่างจริงจัง จะท าใหเ้กิดการพัฒนาคุณภาพ
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ขององคก์ารไดม้ีระบบและเป็นรูปธรรม โดยเชื่อมโยงแนวคิดการบริหารคุณภาพและการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพ สรา้งสรรคป์ระโยชน์
สงูสดุแก่การศกึษา 

3. สมรรถนะตามแนวคิดของการบริหารสถานศึกษา  
3.1 สมรรถนะตามส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , 2548) ได้ก าหนด สมรรถนะ 
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนของสมรรถนะผู้บริหาร 
สถานศกึษา ไดก้ าหนดไว ้2 กลุม่ใหญ่ ดงัตาราง 1 

ตาราง 1 สมรรถนะตามส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

สมรรถนะ ค าอธิบาย 
สมรรถนะหลกั 
    - การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 

            ความมุ่งมั่นของบุคคลในการปฏิบัติหนา้ที่อย่างสมบูรณ ์มี
คุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนางานให้มีคุณภาพ
ต่อเนื่อง สรา้งความตระหนกัถึงการปฏิบตัิงานของทุกต าแหน่งโดย
มุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน ผูบ้ริหารเห็นถึงความจ าเป็นท่ีตอ้ง
ปลูกฝังความตระหนักเพื่อส่งเสริมให้บุคคลในสถานศึกษามี
เป้าหมายการท างาน มีความรบัผิดชอบ มุ่งมั่นในการปฏิบตัิงานให้
เกิดประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ร่วมมอกันดูแลทรพัยสิ์นขององคก์าร 
ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าที่มีความมุ่งมั่น อดทน มีความสามารถใน 
การฝึกและสอนงาน ก ากับ ดูแลติดตาม ตรวจสอบเมื่อมอบหมาย
งานไปแลว้เพื่อเปลี่ยนเป็นองคก์รที่มีประสิทธิภาพ 
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ตาราง 1 (ต่อ)  

สมรรถนะ ค าอธิบาย 
    - การบรกิารท่ีดี             ค ว าม ตั้ ง ใจ  ป รับ ป รุงก ารบ ริก า รให้ เป็ น ระบ บมี

ประสิทธิภาพ ใหค้วามช่วยเหลือหรือด าเนินงานใหเ้กิดประโยชน์
ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ เกิดความพึงพอใจ  
การบริการเป็นส่ิงที่ส  าคัญงานหนึ่งในการสนับสนุนงานอื่น ๆ 
ผูบ้รหิารเป็นผูน้  าหลกั ก าหนดทิศทาง วางแผนทางดา้นการบรกิาร
ที่ดีต่อผูเ้รียน ผูป้กครอง และผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งอย่างเสมอภาคและ
เท่าเทียมให้เกิดความพึงพอใจ ปลูกฝังบุคลากรในองคก์ารตอ้ง
พัฒนาภาพลักษณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติที่ดี ค  านึงถึงผูร้บับริการ
เป็นส าคัญ สรา้งความประทับใจให้เกิดความสะดวกสบายเพื่อ
การพฒันาองคก์ารอย่างสมบรูณแ์บบ 

    - การพฒันาตนเอง             การศึกษาเพิ่มองคค์วามรู ้และเรียนรูใ้หท้นักับวิทยาการ
และเทคโนโลยี การพฒันาตนเอง พฒันาความกา้วหนา้ในวิชาชีพ
มีความจ าเป็นทกุอาชีพตอ้งมีความช านาญ มีการฝึกฝนใหต้รงกับ
สายอาชีพ เปิดกวา้งในความเจรญิกา้วหนา้ การพฒันาตนเองของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหาร
การศึกษา เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้วางแนวทางจัด
การศกึษา ตอ้งแสวงหาความรูเ้พิ่มเติมประสบการณอ์ยู่เสมอ เพื่อ
เป็นการพัฒนาตนเองซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และองคก์ารใหม้ีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตอ้งพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่องในทกุรูปแบบ 

    - การท างานเป็นทีม             การท างานร่วมกันของบุคคลบนความร่วมมือ สนับสนุน 
ปรับตัวตามผู้น า ผู้ตาม ช่วยเหลือให้ก าลังใจ มีเป้าหมายของ
องคก์ารผ่านกระบวนการพัฒนากลุ่มบุคคลที่ร่วมงานกันภายใต้
บทบาทของตน มีการติดต่อส่ือสาร พึ่ งพาอาศัยกันอย่างมี
กลัยาณมิตร 
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ตาราง 1 (ต่อ)  

สมรรถนะ ค าอธิบาย 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
    - ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
สงัเคราะห ์

 
           ความสามารถในการแยกแยะประเด็นความส าคญั หลกัการ องคป์ระกอบ 
ว่ามีความสมัพนัธก์นัอย่างไร และรวบรวมจดัท าเป็นระบบ น าไปปรบัปรุงพฒันา
งานในภาพรวม และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบความคิดในมโนคติ รบัรูท้างจิต 
แยกแยะการกระท าและความรูส้ึกผ่านกระบวนการคิดน าไปสู่พฤติก รรมที่
ตอบสนองสถานการณน์ัน้ ในการบรหิารงานผูบ้รหิารจ าเป็นตอ้งใชท้กัษะการคิด 
มีปัญญาและมีวิสยัทศันเ์พื่อเป็นผูน้  าการบรหิารน าไปสู่เป้าหมายของสถานศกึษา 

    - ก า ร ส่ื อ ส า ร แ ล ะ                 
จงูใจ 

            ความสามารถในการพดู การเขียน การส่ือสารระหว่างบคุคลผ่านกิจกรรม
และโอกาสต่าง ๆ เป็นการเสนอหรือชกัจูงผูอ้ื่นใหเ้กิดการเรียนรู ้มีความคิดคลอ้ย
ตาม โดยมีจุดมุ่งหมายของการรบัรูร้่วมกัน การส่ือสารและจงูใจเป็นปัจจยัส าคญั
ของการบริหารหน่ วยงาน เป็น เครื่อ งมื อ ช่ วย ให้การถ่ ายทอด เรื่อ งราว  
การประสานงานในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ้
การตัดสินใจ การโน้มน้าว และสามารถคาดคะเนความคิดของกันและกันได ้
สถานศึกษามีโครงสรา้งหนา้ที่ ขอบข่าย จึงมีความจ าเป็นตอ้งรบัรูข้อ้มลูข่าวสาร 
เสริมสรา้งความเขา้ใจที่ดีระหว่างหนา้ที่ ส่งผลใหม้ีความเขา้ใจเกิดความร่วมมือ  
มีการประสานงานที่ดี การปฏิบัติงานก็จะประสบผลส าเร็จท าให้หน่วยงานมี
คณุภาพ 

    - การพัฒ นาศักยภาพ
บคุลากร 

          ความสามารถในการเสรมิสรา้ง เพิ่มพนูใหบ้คุลากรมีความรู ้ความช านาญ 
สามารถเป็นพ่ีเลีย้งใหค้  าปรกึษา แนะน า แกปั้ญหาใหก้ับเพื่อนร่วมงาน ประพฤติ
ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดความกา้วหนา้โดยพฒันาใน
รูปแบบต่าง ๆ บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ  
การพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรตอ้งน าความรูไ้ปใชใ้นการปฏิบตัิงานอย่างเต็ม
ศกัยภาพตอบสนองต่อความตอ้งการการบรรลตุามเป้าหมายขององคก์าร น าไปสู่
การด าเนินการท่ีประสบผลส าเรจ็มีประสิทธิภาพ 

    - การมีวิสยัทศัน ์             ความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการพัฒนา
องคก์ารใหเ้ป็นท่ียอมรบัและเป็นไปไดใ้นทางปฏิบตัิ รูเ้ท่าทนัสถานการณ ์พรอ้มใน
การปรบัตวั ยอมรบัส่ิงใหม่ ๆ เพื่อการพฒันามองเห็นทิศทาง เห็นภาพเป้าหมาย 
วิธีการปฏิบตัิแห่งความส าเรจ็ขององคก์าร ผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน ์เป้าหมายที่ชดัเจน
เป็นแนวทางน าบคุลากรในการปฏิบตัิสู่การบรรลคุวามตอ้งการขององคก์าร 
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สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางชี ้แนวทางในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและองคก์าร ก าหนดโครงสรา้ง ขอบข่ายภาระงานที่ชดัเจน มีสมรรถนะในการปฏิบติังาน
น าพาสถานศกึษาสูเ่ปา้หมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.2 สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา 
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู ้สมรรถนะและประสบการณ์

วิชาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา (ส านกังานเลขาธิการครุุสภา, 2556, น. 47-49) 
รายละเอียด ดงัภาพประกอบ 3-4 
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ภาพประกอบ 3 สาระความรูแ้ละสมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพผูบ้รหิารสถานศกึษา ขอ้ 1-3 

ที่มา: ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2556) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู ้สมรรถนะและประสบการณว์ิชาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพผูบ้รหิารสถานศกึษา  
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ภาพประกอบ 4 สาระความรูแ้ละสมรรถนะของผูป้ระกอบวิชาชีพผูบ้รหิาร ขอ้ 4-7 

ที่มา: ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2556). ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระ
ความรู ้สมรรถนะและประสบการณว์ิชาชีพของผูป้ระกอบวิชาชีพผูบ้รหิารสถานศกึษา  
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3.3 สมรรถนะตามส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื ้นฐาน, 2554) ได้ก าหนด สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 9 สมรรถนะ ได้แก่
สมรรถนะหลกั และสมรรถนะประจ าสายงาน รายละเอียด ดงัภาพประกออบ 5-8 

 

 

ภาพประกอบ 5 สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สมรรถนะหลกั ขอ้ 1-2)  

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน. (2554). เรื่อง สมรรถนะของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ภาพประกอบ 6 สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สมรรถนะหลกั ขอ้ 3-4)  

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน. (2554). เรื่อง สมรรถนะของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ภาพประกอบ 7 สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สมรรถนะประจ าสายงาน ขอ้ 5-6)  

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน. (2554). เรื่อง สมรรถนะของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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ภาพประกอบ 8 สมรรถนะของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สมรรถนะประจ าสายงาน ขอ้ 7-9)  

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน. (2554). เรื่อง สมรรถนะของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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สรุปไดว้่า สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง คุณลกัษณะเฉพาะของบุคคลที่
เกิดจาก ความรู ้ความสามารถ ทกัษะ แรงจูงใจ เจตคติ และคณุลกัษณะอ่ืน ผูบ้รหิารสถานศึกษา
ควรยึดสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจ าสายงานในการปฏิบติังานเป็นกลยุทธส์ู่การบรหิารเพื่อ
น าองคก์รไปสูเ่ปา้หมายความส าเรจ็ 

4. สมรรถนะการบริหารคุณภาพ 
ผูว้ิจยัศึกษาคน้ควา้ เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะการบริหารคณุภาพว่า

มีความส าคัญกับทางธุรกิจ ท าใหก้ารด าเนินงานการประกันคณุภาพขององคก์รเป็นไปไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และแวดวงการศึกษาก็เช่นเดียวกัน หากผูบ้ริหารสถานศึกษามีสมรรถนะเก่ียวกับ
การบรหิารคณุภาพ จะท าใหก้ารด าเนินการประกนัคณุภาพการศกึษามปีระสิทธิภาพดว้ยเช่นกนั 

4.1 จากการศึกษางานวิจัย ของ เจสัน มารต์ิน, มารต์ิแอส เอก, ไอด้าเกรมีร ์และ 
แอนเดรียส วัลโล  

เจสัน มารติ์น , มารติ์แอส เอก, ไอด้าเกรมีร ์และแอนเดรียส วัลโล (Martin, Elg, 
Gremyr, & Wallo, 2019) ไดท้ าการวิจัย เรื่อง มุ่งสู่กรอบสมรรถนะในการบริหารคณุภาพ: ส ารวจ
สมรรถนะที่จ  าเป็นในการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลยัลินเชอปิง เมืองลินเชอปิง ประเทศ สวีเดน 
เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เจสนั มารติ์น และคณะ กล่าวว่ามีการศึกษาเชิงประจกัษ์เพียงไม่ก่ีครัง้ที่
มุ่งเนน้ไปยังสิ่งที่ผูป้ฏิบติังานดา้นการบริหารคุณภาพท าไดจ้ริง โดยมีการศึกษานอ้ยลงในเรื่องที่
มุ่งเนน้ไปยงัสิ่งที่ตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานดา้นการบริหารคณุภาพนั่นคือสมรรถนะของการบริหาร
คณุภาพ งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อแนะน าค าศัพทท์ี่อิงตามสมรรถนะในการอธิบายสมรรถนะ
ทั่วไปของงานบริหารคุณภาพในองคก์รและสรา้งกรอบสมรรถนะเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงสิ่งที่จ  าเป็นใน 
การเป็นผูป้ฏิบติังานดา้นการบริหารคณุภาพ อา้งอิงจาก การออกแบบกรณีศึกษาเชิงคณุภาพแบบ
หลายกรณีที่รวมเอาองค์กรขนาดใหญ่ของสวีเดนสี่แห่งที่คัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน  
ดา้นการจดัการคณุภาพที่ก าหนดไว ้น าเสนอกรอบสมรรถนะในการจดัการคณุภาพที่ประกอบดว้ย
มิติสมรรถนะในการบริหารคุณภาพหลกัสี่ประการ ไดแ้ก่ มิติสมรรถนะของบุคลากร มิติสมรรถนะ
วิธีการและกระบวนการ มิติสมรรถนะเชิงแนวคิด และมิติสมรรถนะตามบริบท นอกจากนีย้ังมี
ความรบัผิดชอบตามบทบาทการจัดการคุณภาพทั่วไปสี่ประการ ไดแ้ก่ ส่วนกลางและเชิงกลยุทธ์
รวมศูนย์และปฏิบัติการท้องถิ่นและเชิงกลยุทธ์และในพื ้นที่และความรบัผิดชอบตามบทบาท  
การด าเนินงาน มีการกล่าวถึงสมรรถนะและความรบัผิดชอบตามบทบาทที่เก่ียวขอ้งกับแนวคิด
ของการบริหารคุณภาพที่เกิดขึน้ใหม่และความตอ้งการที่เกิดขึน้ใหม่ของการจัดการคุณภาพเชิง
บรูณาการและเชิงธุรกิจ 
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สมรรถนะที่จ  าเป็นในการเป็นผูป้ฏิบัติงานดา้นการบริหารคุณภาพคืออะไร ค าถาม
พืน้ฐานนีไ้ม่ค่อยมีใครถาม (หรือไม่มีค าตอบ) ในการวิจยัการบริหารคณุภาพ จากการถกเถียงกัน
ในปัจจุบนัเก่ียวกับลกัษณะการบริหารคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขึน้ใหม่ ควรเป็นค าถามที่
เก่ียวขอ้งอย่างมากที่จะขอใหอ้งคก์รใด ๆ ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ในสาขาการบริหาร
คณุภาพ ค าถามนีค้วรจะเป็นขอ้บ่งชีอ้ตัถิภาวนิยม มีการศึกษาที่คาดว่าจะมีการ "ยุติ" การบริหาร
คณุภาพที่เป็นไปไดโ้ดยอาจกระจายแนวทางปฏิบติัไปสู่วิชาชีพ หวัใจส าคญัของเรื่องนีคื้อหากไม่
ทราบว่าผูป้ฏิบัติงานดา้นการบริหารคุณภาพคืออะไรหรือจะใชอ้ย่างไร ท าไมองคก์รจึงควรจา้ง
ผูป้ฏิบติังานดา้นการบริหารคุณภาพ บทความนีเ้ป็นความพยายามที่จะท าใหเ้ขา้ใจบทบาทของ
ผู้ปฏิบัติงานด้าน การบริหารคุณภาพและพิจารณาอย่างละเอียดยิ่ งขึน้ว่าจะเป็นอย่างไร ผล
การศึกษา พบว่า วัตถุประสงคข์องการวิจัยเพื่อแนะน าค าศัพทท์ี่อิงตามสมรรถนะในการอธิบาย
สมรรถนะทั่วไปของงานบริหารคุณภาพในองคก์รและเพื่อสรา้งกรอบสมรรถนะใหเ้ขา้ใจถึงสิ่งที่
จ  าเป็นในการเป็นผูป้ฏิบติังานดา้นการบริหารคณุภาพ มีการน าเสนอกรอบสมรรถนะในการบริหาร
คุณภาพที่ประกอบด้วยมิติดา้นสมรรถนะในการจัดการคุณภาพหลักสี่ประการ ได้แก่ มิติดา้น
สมรรถนะของบุคลากร มิติดา้นสมรรถนะวิธีการและกระบวนการ มิติดา้นสมรรถนะเชิงแนวคิด 
และมิติดา้นสมรรถนะตามบริบท ตามกรอบแนวคิดของมิติดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะรอง
ของการบริหารคุณภาพตามล าดับในการใชง้านของ เจสนั มารติ์น, มารติ์แอส เอก, ไอดา้ เกรมีร ์
และแอนเดรียส ์วอลโล (Martin et al., 2019) ดงัตาราง 2 
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ตาราง 2 กรอบแนวคิดของการวิจยั สมรรถนะหลกัและสมรรถนะรองของการบรหิารคณุภาพของ 
เจสนั มารติ์น, มารติ์แอส เอก, ไอดา้ เกรมีร ์และแอนเดรีนส ์วอลโล 

มิติด้านสมรรถนะหลกั 
 (Main competence dimension)  

สมรรถนะย่อยของการบริหารคุณภาพในการใช้งาน 
 (Quality management competencies-in-use)  

มิติดา้นสมรรถนะของบคุลากร • การบรหิารการเปล่ียนแปลง 
• การส่ือสาร 
• ความสามารถในการสอน 

มิติดา้นสมรรถนะวิธีการและกระบวนการ • แนวคิดการบรหิารคณุภาพเฉพาะขององคก์ร 
• สรา้งเครื่องมือและวิธีการส าหรบัการบรหิารคณุภาพ 
• มาตรฐานและระบบการบรหิาร 
• การวิเคราะหข์อ้มลู 
• การประมวลสารสนเทศและการสรา้งภาพขอ้มลู 

มิติดา้นสมรรถนะเชิงแนวคิด • มมุมองของลกูคา้ 
• แนวทางการพฒันา 
• การควบคมุเทคโนโลยีและระบบดิจิทลั 
• ความเขา้ใจแบบองคร์วมและเชิงกลยทุธ ์

มิติดา้นสมรรถนะตามบรบิท • ประสบการณจ์ากบรบิทภายนอก (องคก์รอื่น ๆ)  
   ประสบการณจ์ากบรบิทภายใน (องคก์รปัจจบุนั)  
• ความสามารถในการปรบัตวัตามบรบิท  
   ("street smartness")  

 
ผลการวิจัยมี 2 ประการ คือ ประการแรกเป็นการเติมเต็มการวิจัยในปัจจุบันดา้น 

การบริหารคุณภาพโดยใช้ค าศัพท์ตามทฤษฎีสมรรถนะเพื่ออธิบายสมรรถนะในการบริหาร
คณุภาพ ประการที่สองมีความสมัพนัธก์บักรอบแนวคิดหลกัการแนวปฏิบติัและเทคนิคการบริหาร
คณุภาพที่ก าหนดไว ้(Martin as cited in Dean, & Bowen, 1994) เพื่อพยายามอธิบายสมรรถนะ
ทัง้หมดที่จ  าเป็นในบริบทขององคก์รส่วยใหญ่ โดยการอธิบายสมรรถนะในการบริหารคณุภาพ 3 
ระดบั ไดแ้ก่ มิติดา้นสมรรถนะหลกัและสมรรถนะย่อยของการบริหารคณุภาพตามล าดบัในการใช้
งาน กรอบสมรรถนะในการบริหารคุณภาพประกอบดว้ยมิติดา้นสมรรถนะในการบริหารคุณภาพ
หลกัสี่ประการ ไดแ้ก่ มิติดา้นสมรรถนะของบุคลากร มิติดา้นสมรรถนะวิธีการและกระบวนการ มิติ
ดา้นสมรรถนะเชิงแนวคิด และมิติดา้นสมรรถนะตามบริบท สมรรถนะในการใชง้านสะทอ้นใหเ้ห็น
ทัง้ในวรรณกรรมส าหรบัผูป้ฏิบติังาน วรรณกรรมวิจยัและการศึกษา คือการขยายแนวปฏิบติัดา้น
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การบริหารคุณภาพจากการสนับสนุนการควบคุมและการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดเป็นหลัก (เช่น   
การบริหารคณุภาพเชิงแสวงหาประโยชน)์ มิติสมรรถนะของบุคลากรและมิติสมรรถนะเชิงแนวคิด 
ในการรบัรูค้วามรบัผิดชอบในการเป็นผูป้ฏิบติังานดา้นบริหารคุณภาพ การศึกษานีใ้หโ้ครงสรา้ง
และค าศัพทท์ี่มีเหตุผลตามหลักวิชาเพื่อก าหนดและอธิบายสมรรถนะในการบริหารคุณภาพที่
ตอบสนองความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานที่เกิดขึน้ใหม่ ประเด็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษอยู่ที่สมรรถนะ
ในการอ านวยความสะดวกในการเรียนรูใ้นองคก์ร เป็นสมรรถนะในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์
(HRD) ซึ่งโดยปกติสงวนไวใ้นขอบเขตวิชาชีพของการจัดการทรพัยากรมนุษย ์(HRM) การคน้พบ
บ่งชีว้่าแนวทางปฏิบติัการบริหารคุณภาพดูเหมือนจะใกลเ้คียงกับแนวปฏิบติัของ HRM ในการมี
ผูป้ฏิบติังานดา้นการบริหารคณุภาพโดยสมมติว่ามีความรบัผิดชอบที่เพิ่มขึน้ส  าหรบัประเด็น HRD 
และอ านวยกาความสะดวกในการเรียนรูข้ององคก์ร การน าสมรรถนะที่เก่ียวขอ้งกับ HRD มาใชดู้
เหมือนจะเป็นขัน้ตอนตามธรรมชาติเพื่อใหผู้ผู้ป้ฏิบติังานดา้นการจดัการคุณภาพสามารถอ านวย
ความสะดวกในการจดัการคณุภาพในภาวะฉกุเฉินได ้

4.2 จากการศึกษางานวิจัย ของ กูปิง และ วัง ดีลอง 
กู ปิ ง  และ วัง ดีลอง (Gu Ping & Wang De-long, 2015) ได้ท าการวิจัย  เรื่อง 

งานวิจัยเก่ียวกับการสรา้งรูปแบบสมรรถนะการบริหารคุณภาพ (Research on Building the 
Quality Management Competency Model) วิ ท ย า ลั ย เศ รษ ฐ ศ าส ต ร์แ ล ะ ก า รจั ด ก า ร 
มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเจียงซู ประเทศจีน กูปิง และ วงั ดีลอง กล่าวว่า การวิจยั
เก่ียวกับรูปแบบสมรรถนะมีมาก แต่มีการศึกษานอ้ยเก่ียวกับรูปแบบสมรรถนะของบุคลากรดา้น
การบริหารคุณภาพในประเทศและเริ่มเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองของการวิจัยในด้านบุคลากร  
การบรหิารคณุภาพ การวิจยัและวิเคราะหค์วามสามารถและสมรรถนะเพื่อใหพ้ืน้ฐานที่ส  าคญัและ
มาตรฐานของต าแหน่งของบุคคลในการบริหารคุณภาพที่ก าหนดค่าซึ่งจะช่วยให ้บริษัท ต่าง ๆ 
แก้ไขได้อย่ างรวดเร็ว  "การจับคู่พนักงานและต าแหน่ งที่ ตรงกัน " บุคคลที่ มี สมรรถนะ  
ดา้นประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในบทบาทหรือการปฏิบติังาน การสรา้งรูปแบบสมรรถนะการบรหิาร
คณุภาพปัจจยัที่ส  าคญัที่สดุ คือ องคป์ระกอบสมรรถนะบุคลากรการบริหารคณุภาพ มีหลายวิธีใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ การสมัภาษณเ์หตกุารณพ์ฤติกรรม การสมัภาษณเ์หตกุารณ ์พฤติกรรม ท า
ให้มองย้อนกลับไปและบอกเล่าเรื่องราวโดยการสัมภาษณ์ในการปฏิบัติงานที่ส  าคัญและมี
ประสิทธิภาพสูงในเวลาเดียวกันให้มากที่สุดเพื่อเป็นแนวทางของการรวบรวมรายละเอียด  
การปฏิบติังานและแนวความคิด ของพวกเขาตลอดทัง้เหตกุารณ ์ดงัตาราง 3 
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ตาราง 3 องคป์ระกอบสมรรถนะการบรหิารคณุภาพ  

กฎหมายและขอ้บงัคบั ความสามารถในการ
วิเคราะหก์ารขจดัปัญหา 

ความสามารถในการ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
วฒันธรรมองคก์ร 

รอบคอบและพิถีพิถนั 

มาตรฐานอตุสาหกรรม, 
แนวทาง 

การจดัการ SOP 
(ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน
มาตรฐาน)  

ความสามารถในการจดั
ระเบียบงาน 

ความสามารถใน 
การจดัการความ
ปลอดภยัของไซต ์

ความรูด้า้นคณุภาพของ
ผลิตภณัฑ ์

ความสามารถในการ
แกไ้ขการตรวจสอบ
อปุกรณ ์

ทกัษะการจดัองคก์รและ
การประสานงาน 

ความรูส้กึรบัผิดชอบ 

วิธีการควบคมุคณุภาพ ความสามารถใน 
การประมวลผลขอ้มลู 

การส่ือสารและการท างาน
เป็นทีม 

ความสมบรูณ ์

การคิดยอ้นกลบั แอปพลิเคชนัซอฟตแ์วร ์ ควบคมุคณุภาพ จรรยาบรรณวชิาชีพ 
ความรูด้า้นการจดัการ
การผลิต 

ความสามารถใน 
การสรา้งสรรคน์วตักรรม
ทางเทคโนโลยี 

กงัวลเก่ียวกบัความพึง
พอใจของลกูคา้ 

ความรูส้กึของ
นวตักรรม 

ความสามารถในการ
ตดัสินใจ 

แนวคิดโดยรวม ขอ้กงัวลดา้นประสิทธิภาพ ความสามารถใน 
การปลอบประโลม
ตนเอง 

มุ่งเนน้ความส าเรจ็ การรบัรูค้วามเส่ียง ยอมรบัหนา้ที่ส่ิงต่าง ๆ ประสบการณใ์น 
การเรียนรู ้

ความสามารถใน 
การเรียนรูท้ี่จะเขา้ใจ 

การควบคมุตน้ทนุ ความยืดหยุ่น  

 
ที่มา: Gu Ping & Wang De-long. (2015). 

 
หลังจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์จ านวนมาก ได้ออกแบบ

แบบสอบถามแบบส ารวจเบือ้งต้นขององค์ประกอบสมรรถนะหลักในการบริหารคุณภาพเช่น 
"ความส าคัญของกฎหมายและข้อบังคับที่ เก่ียวข้องเก่ียวกับระดับชาติและท้องถิ่นของ
อตุสาหกรรม" "ความส าคัญของระบบมาตรฐานเก่ียวกับอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ระดับชาติ
และอตุสาหกรรมที่มีสว่นร่วม" จากนัน้เราท าการทดสอบเล็ก ๆ ในการส ารวจในองคก์รที่สมัภาษณ์
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เพื่อปรบัเปลี่ยนและปรบัปรุงแบบสอบถาม แบบส ารวจเริ่มตน้ ในเอกสารนี ้ ใชว้ิธีการวดัตามแบบ
ของ Likert เพื่อวดัระดับความส าคญัขององคป์ระกอบสมรรถนะซึ่งไดร้บัขอ้มลูจากการสัมภาษณ์
ว่า 5 คะแนนมีความส าคัญมาก 4 คะแนนแสดงถึงสิ่งส าคัญ 3 คะแนนแสดงถึงทั่วไป 2 คะแนน
แสดงถึงไม่ส  าคญั 1 คะแนนแสดงถึงไม่มีนยัส าคญัมาก 

คะแนนของแต่ละองค์ประกอบสมรรถนะที่ส  าคัญ  สถิติในแบบสอบถามลบ
องค์ประกอบสมรรถนะคะแนนน้อยลงและในที่สุดก็ได้องค์ประกอบสมรรถนะ 19 ซึ่งเรียกว่า
องคป์ระกอบสมรรถนะหลกั รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบระบบมาตรฐาน วิธีการที่มีคุณภาพ , 
การจัดการการผลิต, การแก้ไขการทดสอบ, สมรรถนะในการตัดสินใจ , ความส าเร็จ- มุ่งเน้น, 
นวัตกรรม, แนวคิดโดยรวม, การป้องกันความเสี่ยง, วัฒนธรรมองคก์ร, ระมัดระวังและพิถีพิถัน, 
การใชง้านซอฟตแ์วร,์ การประมวลผลการท างาน, การวิเคราะหก์ารตดัสิน, การจดัการในสถานที่, 
การสื่อสารและความรว่มมือ, จรยิธรรมในการท างาน, ประสบการณแ์ละความรู ้

การศึกษานีใ้ชก้ารสมัภาษณเ์หตกุารณเ์ชิงพฤติกรรมเพื่อส ารวจผูส้มัภาษณโ์ดยตรง
และผูส้มัภาษณท์างออ้ม ในที่สดุก็สรา้งรูปแบบดว้ยการวิเคราะหแ์ละเรียงล าดบั รูปแบบสมรรถนะ 
การบริหารคุณภาพประกอบดว้ยมิติขอ้มูลระดับแรก 5 ตัว ไดแ้ก่ พืน้ฐาน การควบคุมคุณภาพ 
การแกปั้ญหา ความมุ่งมั่นในการท างานเป็นทีม ลกัษณะทางศีลธรรม และองคป์ระกอบสมรรถนะ
ระดับที่สอง 19 ประการ ไดแ้ก่ กฎหมายและระเบียบขอ้บังคับ ระบบมาตรฐานวิธีการคุณภาพ  
การจัดการการผลิต ความสามารถในการตัดสินใจ มุ่งเน้นที่ความส าเร็จ การแก้ไขการทดสอบ
นวัตกรรม แนวคิดโดยรวม การป้องกันความเสี่ยงวัฒนธรรมองค์กร การใช้งานซอฟต์แวรท์ี่
รอบคอบและพิ ถีพิถันการประมวลผลงาน การวิเคราะห์การตัดสิน การจัดการในสถานที่ 
การสื่อสารและความร่วมมือ จรรยาบรรณในการท างานประสบการณ์ และความรู ้อย่างไรก็ตาม
งานวิจัยนีย้ังคงตอ้งมีการหารือการลงปฏิบติัตามรูปแบบสมรรถนะ และหลกัการประเมินรูปแบบ 
จากนัน้ช่วยให ้บริษัทต่าง ๆ สามารถแกปั้ญหา "พนักงานและต าแหน่งที่ตรงกัน" ไดอ้ย่างรวดเร็ว 
ในระหว่างการศึกษาเราไม่สามารถพิจารณาทุกอย่างไดด้งันัน้ปัจจยับางอย่างอาจถูกละเลยดงันัน้
จึงจ าเป็นตอ้งหมั่นทดลองและท าการส ารวจต่อไป ดงัภาพประกอบ 9 
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ภาพประกอบ 9 โครงสรา้งของแต่ละองคป์ระกอบ (กลยุทธป์ระเภทกา้งปลา)  

ที่ ม า :  Gu Ping, & Wang De-long. (2015). Research on Building the Quality 
Management Competency Model. International Conference on Management Science & 
Engineering, 2015, 1208-1214. 

5. แนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา 
“การประกันคุณภาพ ” (Educational Quality Assurance) ค านี ้ใช้ในวางการธุรกิจ/

อุตสาหกรรม โดยมีวิวัฒนาการการบริหารคุณภาพทางอุตสาหกรรม มีหลักการดังนี ้ 1) เน้น 
การตรวจจับ ไดแ้ก่ การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ เนน้การพัฒนาการใชเ้ครื่องมือและ
เทคนิคที่มีความแม่นย ามีประสิทธิภาพแต่เป็นการกระท าหลังจากเกิดข้อผิดพลาด 2) เน้น 
การป้องกัน ได้แก่ การประกันคุณภาพและการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การจะกระท าก่อนที่
ความผิดจะเกิด 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2561) ไดเ้สนอว่า การประกันคุณภาพ
การศึกษา (Educational Quality Assurance) ว่าเป็นกระบวนการสร้างมาตรฐานคุณภาพ
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ด าเนินงานการบรหิารจดัการของสถานศกึษาตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพฒันาคณุภาพ
ผูเ้รียนอย่างต่อเนื่องและสรา้งความมั่นใจใหก้บัผูร้บับริการทางการศกึษา  

ผูว้ิจัยน าเสนอรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีรายละเอียด 
ดงันี ้

5.1 ความหมายการประกันคุณภาพการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษา มาจากการน าแนวคิดการประกันคณุภาพมารวมกับ

คุณภาพการศึกษา เริ่มใชปี้ ค.ศ. 1992 ในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา มีนักการศึกษาไดใ้ห้
ความหมาย “การประกนัคณุภาพการศกึษา” ไวห้ลายท่านดว้ยกนั พอสรุปได ้ดงันี ้

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2561) ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ กล่าวถึง “การประกันคุณภาพการศึกษา หมายความว่า  
การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษาที่สถานศึกษาจดัขึน้ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาและสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง
และสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศกึษา และบรรลเุปา้ประสงคข์องหน่วยงานตน้สงักดัหรือหน่วยงานที่ก ากบัดแูล”  

การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การพัฒนาการศึกษาใหไ้ด้คุณภาพและ
มาตรฐาน เมื่อมีระบบประกันคุณภาพและมีการประเมินคุณภาพ เป็นการกระตุ้น ให้เกิด 
การพฒันาการศึกษาใหม้ีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ทราบความกา้วหนา้ในการพัฒนาคณุภาพ ของ
สถานศึกษา ตลอดจนท าให้ได้รับข้อมูลเก่ียวกับคุณภาพที่ เปิดเผย (สารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชนฯ, 2563)  

การประกนัคณุภาพการศึกษา หมายถึง กลไกส าคญัที่สามารถขบัเคลื่อนการพฒันา
การศึกษาให้เป็นระบบ มีคุณภาพด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาตรงตามความมุ่งหวังอย่างเชื่อมั่นของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษาไดอ้ย่างมีคณุภาพ (ส านกัทดสอบทางการศกึษา, 2561c)  

โสภณ เพ็ชรพวง (2561) ได้เสนอแนวคิดว่า “การประกันคุณภาพการศึกษา” 
หมายถึง การบริหารสถานศึกษา กระบวนการในรูปโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา 
เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหม้ีคณุภาพอย่างต่อเนื่องและสรา้งความมั่นใจใหผู้ร้บับริการทางการศึกษา 
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เจนจบ หาญกลบั (2559) ไดเ้สนอแนวคิดว่า “การประกันคุณภาพการศึกษา” เป็น
การบริหารจดัการ กระบวนการด าเนินงานทางวิชาการขอบข่ายที่ส  าคญัของสถานศึกษา เพื่อการ
ควบคมุมาตรฐานการศกึษาตามกระบวนการควบคมุ  

ละมลุ รอดขวญั (2555) ไดเ้สนอแนวคิดว่า การประกนัคณุภาพ หมายถึง การด าเนิน
กิจกรรมของสถานศึกษาตามมาตรการหรือระบบเพื่อพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
คณุภาพ สรา้งความมั่นใจว่าสถานศกึษาสามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างมีคณุภาพใหก้บัผูร้บับรกิาร  

เมอรก์ารทรอยด ์และ มอรแ์กน (Murgatruoyd & Morgan, 1994) ไดเ้สนอแนวคิด
ว่าการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง เป็นกระบวนการตรวจสอบ ประเมินผลคุณภาพ
การศกึษาว่ามีคณุภาพตามก าหนดมาตรฐานคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาอย่างไร 

สรุปได้ว่า “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายถึง กระบวนการบริหารจัดการ 
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยมีระบบการควบคุมคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการ
ตรวจสอบคุณภาพเพื่อใหส้ังคมยอมรบัและเชื่อมั่นว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะท าให้
ผู ้เรียนเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เป็นหลักประกันตามความคาดหวังของ
ผูป้กครอง สังคม ชุมชน และสาธารณชนไดม้ั่นใจในการด าเนินการของสถานศึกษาที่ไดร้่วมกัน
ก าหนดภารกิจไวอ้ย่างมีคณุภาพ  

5.2 แนวคิดและหลักการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การบรหิารจดัการศกึษาใหม้ีคณุภาพไดม้าตรฐานที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ทุกภาคส่วน การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพเป็นระบบดว้ยวงจร
คณุภาพ (PDCA) มีกระบวนการวางแผนก าหนดเปา้หมาย ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระหว่าง
การด าเนินการและน าผลไปใชใ้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาตอ้ง
ด าเนินการการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษาตามหลกัการและกระบวนการที่ส  าคัญ (ส านัก
ทดสอบทางการศกึษา, 2561) ดงัภาพประกอบ 10 
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ภาพประกอบ 10 หลกัการและกระบวนการประกนัคณุภาพการศึกษา 

ที่มา: ส านักทดสอบทางการศึกษา . (2561). เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบประกัน
คณุภาพการศกึษา 

5.3 การประกันคุณภาพการศึกษา 
จากการปฏิรูปการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระบบ  

การประเมินและการประกนัคณุภาพการศึกษา ใหใ้ชก้ารประเมินแบบองคร์วม จากร่องรอยขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์ยดึการตดัสินระดบัคณุภาพโดยอาศยัผูเ้ชี่ยวชาญไยใตมาตรฐานการศกึษาและบรบิท
ของสถานศึกษาเพื่อใหส้ถานศึกษามีกลไกจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา (ส านกัทดสอบทางการศกึษา, 2561c)  

การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการด าเนินกิจกรรมตามแบบแผน เพื่อ
สรา้งความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพใหก้ับผูเ้รียนอย่างเต็มศักยภาพตรงตามความ
มุ่งหวงัของทุกภาคส่วนภายใตก้ารมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้งรว่มกันส่งเสริม สนบัสนุนและ
พฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยบุคลากรในสถานศึกษาหรือหน่วยงานตน้
สงักดั 
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก เป็นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยบุคลากรภายนอกหรือส านักงานรบัรอง
มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา  

การประกนัคณุภาพการศกึษา เป็นกระบวนการด าเนินงานของสถานศึกษา เพื่อสรา้ง
ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วน
เก่ียวขอ้ง  มีองคป์ระกอบส าคญั ไดแ้ก่ 1) การพฒันาคณุภาพการศึกษา 2) การติดตาม ตรวจสอบ
คณุภาพการศกึษา และ 3) การประเมินคณุภาพ ดงัแสดงในภาพประกอบ 11 

 

 

ภาพประกอบ 11 แสดงองคป์ระกอบของระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 

ที่มา: ส านักทดสอบทางการศึกษา. (2561). เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
คณุภาพการศกึษาตามกฎกระทรวงการประกนัคณุภาพการศกึษา. (น. 3). 

5.4 มาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (ส านกัทดสอบทางการศึกษา, 2561a, น. 

9-18) น าเสนอว่า มาตรฐานการศึกษาเป็นขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะที่พึงประสงคท์ี่ตอ้งการ
ให้เกิดขึน้ในสถานศึกษาทุกแห่งโดยให้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมมี
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มาตรฐานการศึกษาเดียวกันในการก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล ส่งเสริม และการประกัน
คณุภาพการศกึษาตอ้งสอดรบักบัความตอ้งการของผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง  

การก าหนดมาตรฐานการศึกษาเพื่อช่วยใหส้ถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย นโยบาย 
ทิศทางในการพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาที่ชดัเจน แลว้น ามาก าหนดเป็นยทุธศาสตร์
ในการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษา และน าไปเป็นเครื่องมือการก ากบั ดแูล ตรวจสอบ นิเทศ
ติดตามและประเมินผลใหต้รงตามความของตอ้งการของสถานศึกษาเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศ
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเขม้แข็ง น าไปสู่การยกระดับคุณภาพ
การศกึษาของประเทศ ดงัภาพประกอบ 12 

 

 

ภาพประกอบ 12 การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

ที่มา: ส านักทดสอบทางการศึกษา. (2561). เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา. (น. 16). 

การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สถานศึกษาต้องด าเนินการก าหนดมาตรฐานการศึกษา ตามกฎกระทรวง  

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่ เก่ียวข้องทุกฝ่าย โดยมี
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ขั้นตอนกระบวนความร่วมมือ (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2561, น. 16-18) รายละเอียดดัง
ภาพประกอบ 13 

 

ภาพประกอบ 13 กระบวนการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

ที่มา: ส านักทดสอบทางการศึกษา. (2561). เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศกึษา. (น. 18). 

มาตรฐานการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (2561) ได้ก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาในแต่ละระดับ ไดก้ าหนดเกณฑก์ารตัดสินคณุภาพของมาตรฐานการศึกษา มี 5 ระดับ 
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ได้แก่ ระดับ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ และยอดเยี่ยม มีรายละเอียดของมาตรฐาน
การศกึษาระดบัปฐมวยั และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน รายละเอียด ดงัภาพประกอบ 14-16 
 

 

ภาพประกอบ 14 มาตรฐานการศึกษาระดบัการศกึษาปฐมวยั พ.ศ. 2561 

ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน. (2561). เรื่อง แนวทางการประเมิน
คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา.  
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ภาพประกอบ 15 มาตรฐานการศึกษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2561 

ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน. (2561). เรื่อง แนวทางการประเมิน
คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา. 
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ภาพประกอบ 16 มาตรฐานการศึกษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ 

ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน. (2561). เรื่อง แนวทางการประเมิน
คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา. 
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5.5 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ส านักทดสอบทางการศึกษา (ส านักทดสอบทางการศึกษา , 2561c, น. 17-22) 

สถานศึกษาตอ้งด าเนินการพฒันาคณุภาพการศึกษาตามระบบประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน
ตามกฎกระทรวงการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 มีขัน้ตอนรายละเอียด ดงัภาพประกอบ 
17 

 

ภาพประกอบ 17 ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

ที่มา: ส านักทดสอบทางการศึกษา. (2561). เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
คณุภาพการศกึษา ตามกฎกระทรวงการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 

สรุปไดว้่า การประกนัคณุภาพการศกึษา ตอ้งด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามกระบวนการที่กล่าวมาขา้งตน้จนถึง เสนอรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาต่อหน่วยงานตน้สงักดั  

 



  55 

6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
จากการศึกษาทบทวนเอกสารเพื่อใช้อ้างอิงและอภิปรายผลการวิจัย พบงานวิจัยที่

เก่ียวขอ้งกบัการศกึษาวิจยัโดยนกัวิชาการไทยและนกัวิชาการต่างประเทศ ดงันี ้
6.1 งานวิจัยในประเทศ 

วาทินี พูลทรพัย ์(2563, น. 168-179) ไดท้ าการวิจัย เรื่อง องคป์ระกอบการบริหาร
โรงเรียนในพื ้นที่นวัตกรรมการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า มี 7 องค์ประกอบ คือ การบริหารฐาน
นวัตกรรม การบริหารสมรรถนะองค์การ การบริหารหุ้นส่วนองค์การ ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม  
การพฒันานวตักร นวตักรรมเชิงระบบ และการบริหารแผนนวตักรรม การบริหารฐานนวตักรรม 3 
อันดับความส าคัญขององคป์ระกอบที่ถูกตอ้ง เหมาะสม มีความเป็นไปได ้และเป็นประโยชนต่์อ
การบรหิาร คือ การบรหิารฐานนวตักรรม การบรหิารสมรรถนะ และการบรหิารหุน้สว่นองคก์ร 

ภิชาพัชญ์  โหนา (2562, น. 198-205) ได้ท าการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ผลการวิจยัพบว่า มีองคป์ระกอบจ านวน 6 
ดา้น ไดแ้ก่ ความรู ้การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาคุณลักษณะบุคคล การบริหารพัฒนา
ทีมงาน การบริหารบุคคล และการบริหารเพื่อการพัฒนาปรบัเปลี่ยน สมรรถนะทั้ง 6 ดา้น เป็น
สมรรถนะที่ผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 ควรมีครบในดา้นความรู ้ความสามารถ 
ทกัษะ และพฤติกรรมการแสดงออก ทุกองคป์ระกอบมีความถกูตอ้ง เหมาะสม  เป็นไปได ้และเป็น
ประโยชน ์

รตันาภรณ์ รกัษ์ตัว และ นิมิตร มั่งมีทรพัย์ (2562, น. 33-85) ได้ท าการวิจัย เรื่อง  
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผู้สอนใน
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัย พบว่า การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องคก์ร มีล  าดบัความส าคญัของความคิดเห็น เป็นรายดา้นดงันี ้การมุ่งเนน้ความส าคญัของลกูคา้ 
การท างานเป็นทีม  การพัฒนาทรพัยากรบุคคล การบริหารงานอย่างเป็นระบบการเก็บขอ้มลูและ
การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตรเ์พื่อการวิเคราะห์ปัญหา การค้นหาสาเหตุของปัญหาและ  
การปรบัปรุงงานอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าดา้นที่มีค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
คือ การมุ่งเนน้ความส าคญัของลกูคา้ เนื่องจากเป็นสิ่งส าคญัของการพฒันาคณุภาพ และดา้นที่มี
ค่าเฉลี่ย ของความคิดเห็นอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ คือ ดา้นการปรบัปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ที่บุคลากร
ในสถานศึกษามีความคิดเห็นว่าฝ่ายบริหารขาดการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่ต่อเนื่อง 
สามารถสรุปไดว้่าเป็นเพราะความแตกต่างในการปฏิบติัหนา้ที่ของผูบ้ริหาร และครูผูส้อน 

ด ารง บุญกลาง (2560, น. 168-174) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบ 
การบริหารการศึกษาในสถานศึกษา ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นเขตภาคเหนือ ผลการวิจัย 
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พบว่า รูปแบบการบริหารคุณภาพในเขตภาคเหนือ ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญของ 
การบริหาร 7 ดา้น ไดแ้ก่ การขบัเคลื่อนองคก์าร การก าหนดกลยทุธ ์การพฒันาผูเ้รียนและผูม้ีส่วน
เก่ียวขอ้ง การประเมินผล การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการกระบวนการ และผลลพัธ์ และ
พบว่าด้านที่มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุดคือ  
การขบัเคลื่อนองคก์าร  

วันชัย แก้วโสภา (2560, น. 140-147) ได้ท าการวิจัย เรื่อง การบริหารคุณภาพ
บัณฑิตศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการบริหารคุณภาพ
บัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า มีองคป์ระกอบส าคัญ 7 ดา้น คือ การบริหารโดย
ฐานข้อมูลและสถิติ การมุ่งเน้นนักศึกษาและตลาดแรงงาน การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยี
สารสนเทศ องคก์รแห่งการเรียนรู ้การวัดและประเมินผล การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหาร
คุณภาพภายนอกองคป์ระกอบดว้ยปัจจัย คือ การมุ่งเนน้ลูกคา้ การมุ่งเนน้ผูส้่งมอบ ชุมชน และ
สังคม และการสื่อสารกับภายนอก ผลการยืนยันองค์ประกอบ มีความเหมาะสม เป็นไปได้ มี
ประโยชน ์และสอดคลอ้งทฤษฎีการบรหิารคณุภาพ 

สมาพร ลี ้ภัยรัตน์ (2560, น. 267-271) ได้ท าการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหาร
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผู้น าของ
ผูบ้ริหาร การพฒันาบุคลากร การสรา้งเครือข่ายร่วมพัฒนา การสรา้งทีมงานในการพัฒนาผูเ้รียน 
การควบคุมคณุภาพ คณุภาพของผูเ้รียน การน านโยบายที่มีคุณภาพสู่การปฏิบติั และการบริหาร
จัดการ ทุกองค์ประกอบของการบริหารคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล มีส่วนในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึน้ รูปแบบการบริหารคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา ผ่านการตรวจสอบความเหมาะจากผูเ้ชี่ยวชาญ ว่ามีความ
เหมาะสม และผลการประเมินรูปแบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ
ประถมศึกษา มีความถูกตอ้ง ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน ์อยู่ในระดบั
มาก  

กชกร รุ่งหัวไผ่ (2559, น. 240-247) ไดท้ าการวิจัย เรื่อง การปฏิบัติการเชิงวิพากษ์
เพื่อการพัฒนาสมรรถนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวิจยั พบว่า 1) หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรูม้ี
ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะโดยรวมเพิ่มขึน้ และมีรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ  
4 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ประชุมวางแผน ก าหนดบทบาทหนา้ที่ ด าเนินตามแผนพัฒนา สรุปและรายงาน
ผลตามการพฒันาสมรรถนะ 
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กรกต ขาวสะอาด (2559, น. 20-23) ได้ท าการวิจัย เรื่อง สมรรถนะผู้บริหาร
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบติังานตามมาตรฐานวิชาชีพครู สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย  
การมุ่งผลสมัฤทธิ์ การวิเคราะหแ์ละสงัเคราะห ์การท างานเป็นทีมและการพฒันาศกัยภาพบุคคล 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาก่อนเขา้สู่ต  าแหน่งตอ้งมีคณุสมบติัมีความรู ้และตอ้งพฒันาตนอย่างต่อเนื่อง 
จะท าใหก้ารบรหิารสถานศกึษามีประสิทธิภาพ 

เจนจบ หาญกลับ (2559, น. 192-202) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ ส่งผลให  ้
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงของโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร
ประสบความส าเร็จ ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินงานการประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก อาจ
เนื่องมาจากการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสี่คงยงัตอ้งด าเนินการตามกฏกระทรวง และปัจจยั
ส าคัญ 6 ดา้นที่ส่งผลใหก้ารด าเนินงานประกันประสบความส าเร็จ ไดแ้ก่ โครงสรา้งขององคก์าร 
กระบวนการติดต่อสื่อสาร การปรบัตัวขององค์การ และการริเริ่มสิ่งใหม่ สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ และสภาพแวดลอ้มทางสงัคม 

ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา (2552, น. 228-236) ไดท้ าการวิจัย เรื่อง รูปแบบสมรรถนะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานที่มีประสิทธิผล ผลการวิจยัพบว่า มีองคป์ระกอบ 5 องคป์ระกอบ 
ไดแ้ก่ สมรรถนะดา้นบุคคล สมรรถนะดา้นหนา้ที่ สมรรถนะดา้นการบงัคับบญัชา สมรรถนะดา้น
วิชาชีพ และ สมรรถนะดา้นภาวะผูน้  า และ รูปแบบสมรรถนะที่ถูกตอ้ง เหมาะสม มีความเป็นไปได ้
สามารถน าไปใช้เพื่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตาม
เปา้หมายที่ก าหนด มี 5 ดา้นดว้ยกนั คือ สมรรถนะดา้นบคุคล สมรรถนะดา้นหนา้ที่ สมรรถนะดา้น
การบงัคบับญัชา สมรรถนะดา้นวิชาชีพ และสมรรถนะดา้นภาวะผูน้  า   

อนันต์ เตียวต๋อย (2551) ได้ท าการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจยั พบว่า องคป์ระกอบการบรหิารคณุภาพ
แบบเบ็ดเสร็จมี  6 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู ้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการน าองค์การ การตระหนักถึง
ผูร้บับริการ เทคนิคและการด าเนินการบริหาร การใชคู้่แข่งเป็นผูเ้ทียบเคียง การบริหารงานอย่าง
ต่อเนื่องโดยผูบ้รหิารระดบัสงู และการสรา้งคณุภาพชีวิตพนกังาน และองคป์ระกอบที่ส  าคญัอยู่ใน
ระดับมากที่สุดคือ การตระหนักถึงผู้รบับริการ เนื่องจากการบริหารที่มีคุณภาพ บรรลุผลตาม
วตัถปุระสงคไ์ด ้ตอ้งมาจากความพงึพอใจของผูร้บับรกิารเป็นส าคญั 
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6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
เจสัน มารติ์น , มารติ์แอส เอก, ไอด้าเกรมีร ์และแอนเดรียส วัลโล (Martin, Elg, 

Gremyr, & Wallo, 2019) ไดท้ าการวิจยั เรื่อง มุ่งสู่กรอบสมรรถนะในการบริหารคุณภาพ: ส ารวจ
สมรรถนะที่จ  าเป็นในการบริหารคณุภาพ เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ ผลการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า 
วตัถุประสงคข์องการวิจยัเพื่อแนะน าค าศพัทท์ี่อิงตามสมรรถนะในการอธิบายสมรรถนะทั่วไปของ
งานบริหารคุณภาพในองค์กรและเพื่อสรา้งกรอบสมรรถนะให้เข้าใจถึงสิ่งที่จ  าเป็นในการเป็น
ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารคุณภาพ มีการน าเสนอกรอบสมรรถนะในการบริหารคุณภาพที่
ประกอบดว้ยมิติดา้นสมรรถนะในการจดัการคณุภาพหลกัสี่ประการ ไดแ้ก่ มิติดา้นสมรรถนะของ
บุคลากร มิติด้านสมรรถนะวิธีการและกระบวนการ มิติดา้นสมรรถนะเชิงแนวคิด และมิติด้าน
สมรรถนะตามบรบิท 

กู ปิ ง  และ วัง ดีลอง (Gu Ping & Wang De-long, 2015) ได้ท าการวิจัย  เรื่อง  
การสร้างรูปแบบสมรรถนะการบริหารคุณภาพ  เรื่อง “Research on Building the Quality 
Management Competency Model” กล่าวว่าการวิจัยเก่ียวกับรูปแบบสมรรถนะมีมาก แต่มี
การศึกษานอ้ยเก่ียวกบัรูปแบบสมรรถนะของบคุลากรดา้นการบรหิารคณุภาพในระยะนีใ้นประเทศ
และเริ่มเข้าสู่ความเจริญรุ่งเรืองของการวิจัยในด้านบุคลากรการบริหารคุณภาพ การวิจัยและ
วิเคราะหค์วามสามารถและสมรรถนะของพวกเขาเพื่อใหพ้ืน้ฐานที่ส  าคัญและมาตรฐานของของ
ผูบ้ริหารคุณภาพ ที่ก าหนดค่าซึ่งจะช่วยให้ บริษัท ต่าง ๆ แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว การศึกษานีใ้ช้ 
การสัมภาษณ์เหตุการณ์เชิงพฤติกรรมเพื่อส ารวจผูส้ัมภาษณ์โดยตรงและผูส้ัมภาษณ์ทางออ้ม  
ในที่สุดก็สรา้งรูปแบบด้วยการวิเคราะห์และเรียงล าดับ รูปแบบสมรรถนะการบริหารคุณภาพ
ประกอบด้วยมิติข้อมูลระดับแรก 5 ตัว ได้แก่ พื ้นฐาน การควบคุมคุณภาพ การแก้ปัญหา  
ความมุ่งมั่นในการท างานเป็นทีม ลักษณะทางศีลธรรม และองคป์ระกอบสมรรถนะระดับที่สอง  
19 ประการ ไดแ้ก่ กฎหมายและระเบียบขอ้บังคับ ระบบมาตรฐานวิธีการคุณภาพ การจัดการ  
การผลิต ความสามารถในการตัดสินใจ มุ่งเน้นที่ความส าเร็จ การแก้ไขการทดสอบนวัตกรรม 
แนวคิดโดยรวม การป้องกันความเสี่ยงวัฒนธรรมองค์กร การใชง้านซอฟต์แวรท์ี่รอบคอบและ
พิถีพิถันการประมวลผลงานการวิเคราะห์การตัดสิน การจัดการในสถานที่  การสื่อสารและ  
ความร่วมมือ จรรยาบรรณในการท างานประสบการณ ์และความรู ้อย่างไรก็ตามงานวิจัยนีย้ังคง
ตอ้งมีการหารือ เพื่อก าหนดบทบาท รูปแบบสมรรถนะ และหลกัการประเมินรูปแบบ จากนัน้ช่วย
ให ้บริษัทต่าง ๆ สามารถแกปั้ญหา "พนักงานและต าแหน่งที่ตรงกัน" ไดอ้ย่างรวดเร็ว ในระหว่าง
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การศึกษาเราไม่สามารถพิจารณาทุกอย่างได้ดังนั้นปัจจัยบางอย่างอาจถูกละเลยดังนั้นจึง
จ าเป็นตอ้งหมั่นทดลองและท าการส ารวจต่อไป 

มัสตามิน ยาซิน (Yasin, 2012) ได้ท าการวิจัย เรื่อง “สมรรถนะการบริหารของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา: สมรรถนะที่สรา้งความส าเรจ็ใหส้ถานศกึษาคืออะไร” (The Competence of 
School Principals: What Kind of Need Competence for School Success?) มัสตามิ น  ให้
แนวคิดว่า สมรรถนะ เป็นเรื่องความรู ้ความสามารถ ทัศนคติ และทักษะในการปฏิบัติงานและ
แกปั้ญหาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะ ผูน้  าคือผูท้ี่ส  าคัญที่สุดของผลส าเร็จใน
สถานศึกษา การศึกษาวิจยัครัง้นีพ้บว่า วิธีการปรบัตวัโดยอาศยัการวิเคราะห ์Concept Mapping 
(Jackson & Trochim, 2002) ข้างต้นวิเคราะห์มิติสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียน ในเอกสาร
กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย และอินโดนีเซียพบว่า ผูอ้  านวยการโรงเรียนแบ่งสมรรถนะออกเป็น
สามสว่นไดแ้ก่ 

(1) สมรรถนะมิติผูน้  าโรงเรียน ที่มีสมรรถนะในมิติผูน้  าโรงเรียน: (ก) นโยบายและ
ทิศทาง (ข) สรา้ง การท างานรว่มกนัระหว่างเจา้หนา้ที่ผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสียและสงัคม (ค) การจดัการ
โครงการโรงเรียนและ (ง) สรา้งความหลากหลาย 

(2) สมรรถนะมิ ติความเป็นผู้น าของการสอนที่ มีมิ ติของความเป็นผู้น า:  
(ก) การสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ข) บทเรียนความเป็นผู้น า (ค) การจัดการ
สภาพแวดลอ้มการเรียนรูแ้ละ (ง) ความรบัผิดชอบในการเรียนรูแ้ละการประเมินและ  

(3) สมรรถนะมิติภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติการ: (ก) การจัดการพัฒนานวัตกรรม  
(ข) การสรา้งและการด าเนินการของทรัพยากรเทคโนโลยี (ค) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ  
(ง) ความเป็นผูน้  าที่มีจรยิธรรม 

มารม์อน (Marmon, 2002) ไดท้ าการวิจยั เรื่อง สมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารมืออาชีพ
ในโครงการการศึกษาที่ไดร้บัทุนภายใตข้อ้ก าหนดของส่วนกลาง ผลการวิจยัพบว่า สมรรถนะหลกั
มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ .97 และสมรรถนะที่เก่ียวขอ้งกับการจัดทุนการศึกษา  คือ สมรรถนะ 
ด้านการบริหาร การรับบุคคล การให้ค าปรึกษาด้านหลักสูตร ความช่วยเหลือทางการเงิน  
การติดตามและประเมินผล การจดัท าของบประมาณ ขอ้มลูสารสนเทศ ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ ์
ความเป็นผูน้  า แรงจงูใจ การวางแผนเพื่อการพฒันาวิชาชีพ  

จากการศึกษางานวิจัยที่ เก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า โมเดลสมรรถนะ 
การบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานในการประกันคุณภาพการศึกษามี
ความส าคญัและมีขอบข่ายกวา้ง ซึ่ง สมรรถนะการบรหิารคณุภาพยงัมีความส าคญักบัองคก์รของ
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ภาคธุรกิจ เพราะท าใหก้ารด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และหากผูบ้รหิารสถานศึกษามี
สมรรถนะการบริหารคุณภาพของงานประกันทราบสมรรถนะของการบริหารคุณภาพ ท าให้
สามารถก าหนดกรอบเพื่อพฒันาคณุภาพของผูบ้ริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใหม้ีประสิทธิภาพ ที่
มีความส าคัญในการปรบัปรุงผูน้  าองคก์รซึ่งก็คือผูบ้ริหารสถานศึกษาใหม้ีสมรรถนะการบริหาร
คณุภาพ 

 
 
 
 



 
 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-methodology research) เพื่อศึกษา
โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในการประกันคุณภาพ
การศกึษา ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั ดงันี ้

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
ผูว้ิจยัได ้ก าหนดขัน้ตอนด าเนินการวิจยัไว ้2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

ขั้นตอนที่  1 การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่ อสังเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะ 
การบรหิารคณุภาพของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศึกษา  

ขั้นตอนที่  2 การวิจัย เชิงปริมาณ  เพื่ อวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) ของสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาและสรา้งค าอธิบายสมรรถนะการบริหารคุณภาพของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา  
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ภาพประกอบ 18 ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
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ขั้นตอนที ่1 การวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือสังเคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะการบริหาร
คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา 

การวิจัยขั้นตอนนี ้มีความมุ่งหมายเพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริหาร
คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา มีรายละเอียด  
การด าเนินการวิจยัดงันี ้

1. การวิจัยในขั้นตอนที ่1 
1.1 ศึกษาเอกสาร ต าราวิชาการ  ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ เก่ียวข้องกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับสมรรถนะการบริหาร
คณุภาพของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศึกษา 

1.2 สร้างประเด็นค าถามที่ ใช้ในการสนทนากลุ่ม  และการจัดสนทนากลุ่ม 
ผูท้รงคณุวฒุิที่มีความรู ้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญดา้นสมรรถนะการบริหารสถานศึกษา 
และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนทนาให้ข้อคิดเห็น และน ามาวิเคราะห์ สรุปรวมกับ 
การทบทวนวรรณกรรม ที่เป็นตัวแปรที่ศึกษาเป็นองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา และมีผูด้  าเนินการสนทนา เป็นผู้
จุดประเด็นการสนทนาเพื่ อชักน าให้กลุ่ม เกิดแนวความ คิด และเสนอแนวคิด ( สุชาติ  
ประสิทธิ์รฐัสินธุ ์และ กรรณิการ ์สขุเกษม, 2551)  

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการสนทนากลุ่ม ในการวิจัย ในขั้นตอนที ่1 
ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (Key Informants) ในการวิจยัขัน้ตอนที่ 1 คือ กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูความ

คิดเห็นที่เก่ียวข้องกับองค์ประกอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจดัสนทนากลุ่ม 2 ครัง้ รวมจ านวนผูส้นทนากลุ่มทัง้
สองครั้ง  รวม 14 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ด้วย 
การก าหนดคณุสมบติัของผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้

ครัง้ที่ 1 กลุ่มผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผูท้รงคุณวุฒิ
สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ผูท้รงคุณวุฒิสงักัดส านักงานเลขาธิการคุรุ
สภา ผูอ้  านวยการหรือรองผูอ้  านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกจากผูด้  ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะช านาญการพิเศษขึน้ไปหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทาง  
การบรหิารสถานศกึษา 10 ปีขึน้ไป  จ านวน 7 คน ดงันี ้
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1) ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาที่ก าหนด
นโยบายการพัฒนางานดา้นพัฒนาระบบริหารงานบุคคลและนิติการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2) ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาที่ก าหนด
นโยบายการพฒันางานดา้นบรหิารทั่วไป ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

3) ผูเ้ชี่ยวชาญมีประสบการณ์ดา้นการบริหารการศึกษาที่ก าหนดนโยบาย
การพฒันางานดา้นวิจยัและพฒันาการบรหิารทรพัยากรบคุคล ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน 

4) ผูเ้ชี่ยวชาญมีประสบการณ์ดา้นการบริหารการศึกษาที่ก าหนดนโยบาย
การพฒันางานดา้นการพฒันาและสง่เสรมิวิชาชีพ ส านกังานเลขาธิการครุุสภา 

5) ผูเ้ชี่ยวชาญมีประสบการณ์ดา้นการบริหารการศึกษาที่ก าหนดนโยบาย
การพฒันางานของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา 

6) ผูเ้ชี่ยวชาญมีประสบการณ์ดา้นการบริหารการศึกษาที่ก าหนดนโยบาย
การพฒันางานของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา 

7) ผูเ้ชี่ยวชาญมีประสบการณด์า้นการบริหารสถานศึกษาที่ก าหนดนโยบาย
การพฒันางานของสถานศกึษา 

ครัง้ที่ 2 กลุ่มครูผูร้บัผิดชอบงานการประกนัคณุภาพการศึกษาในสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 2 จ านวน 7 คน ดงันี ้

1) ครูผูร้บัผิดชอบงานการประกนัคณุภาพการศึกษาโรงเรียนวดับา้นฉาง 
2) ครูผูร้บัผิดชอบงานการประกนัคณุภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นคลองบางไผ่ 
3) ครูผูร้บัผิดชอบงานการประกนัคณุภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นมาบตาพดุ 
4) ครูผูร้บัผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนอง

คอกหม ู
5) ครูผูร้บัผิดชอบงานการประกนัคณุภาพการศึกษาโรงเรียนวดัท่าเรือ 
6) ครูผูร้บัผิดชอบงานการประกนัคณุภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นคลองทราย 
7) ครูผูร้บัผิดชอบงานการประกนัคณุภาพการศึกษาโรงเรียนวดัพลงชา้งเผือก 
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3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ในขั้นตอนที ่1 
การสรา้งเครื่องมือ ผูว้ิจยัด าเนินการ ดงันี ้

1. ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี การทบทวนวรรณกรรม รวมทั้ง
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะการบรหิารคณุภาพของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา 

2. วิเคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพจากงานวิจัย ของ เจสัน 
มารติ์น , มารติ์แอส เอก , ไอด้า เกรมีร ์และแอนเดรียส์ วอลโล และองค์ประกอบสมรรถนะ 
การบริหารคุณภาพจากงานวิจัยของ กูปิง และ วัง ดีลอง ที่เก่ียวข้องกับสมรรถนะการบริหาร
คุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการวิเคราะห์
เนือ้หา (Content Analysis)  

3. น าขอ้สรุปที่ไดจ้ากการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพ
จากงานวิจยัมารา่งองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารคณุภาพของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ในการประกนัคณุภาพการศกึษา  

4. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  สรา้งเป็นประเด็นข้อค าถามที่ ใช้เป็นแนว
ทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เก่ียวกบัร่างองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหาร
คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา และน าเสนอ
ประเด็นค าถามที่ใชใ้นการสนทนากลุม่  

วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย ในขั้นตอนที ่1 
น าร่างองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาประเด็นค าถามที่ใช้เป็นแนวทางการสนทนากลุ่ม ให้
อาจารยท์ี่ปรกึษารว่มพิจารณา ปรบัปรุง และแกไ้ขตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรกึษา 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ในขั้นตอนที ่1 
การเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการ ดงันี ้

1. การใชแ้บบวิเคราะห์เอกสารเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ การทบทวนวรรณกรรม
โดยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อก าหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจยั ผูว้ิจยัด าเนินการดว้ยตนเอง 

2. การจดัการสนทนากลุม่ ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในการวิจยั เป็นผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 
14 คน ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารการศึกษา จ านวน 7 คน และ กลุ่มผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 7 คน ดว้ยแบบการสนทนากลุ่ม ผูว้ิจัยด าเนินการโดยท าหนังสือถึงบณัฑิต
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วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อออกหนังสือขอความอนุเคราะหไ์ปถึงผูท้รงคุณวุฒิ  
ในการขออนญุาต และขอความอนเุคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มูลการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้วิจัย
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 

5. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูลในการวิจัย ในขั้นตอนที ่1 
ในการจัดกระท าข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าข้อมูลจากการรวบรวมมาจาก

การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและผูใ้หข้อ้มลูส าคญั (Key Informants) จากการจดัการสนทนา
กลุ่ม มาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในขั้นตอนที่  1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการ
ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเสา้ (Denzin, 1978) คือ การพิสูจนค์วามถูกตอ้งความน่าเชื่อถือไดข้อง
ขอ้มลู โดยแบ่งการตรวจสอบขอ้มลู ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้1) การตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มลู 
(Data source triangulation) 2) การตรวจสอบสามเสา้ดา้นผูว้ิจัยหรือผูเ้ก็บขอ้มูล (Investigator 
Triangulation) 3) ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ส า ม เส้ า ด้ า น ท ฤ ษ ฎี  ( Theory triangulation) แ ล ะ  
4) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิ ธี รวบรวมข้อมูล  (Methodology Triangulation) (สุภางค ์ 
จนัทวานิช, 2552) ประกอบดว้ย 

1.การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล เป็นวิธีการตรวจสอบโดยพิจารณา
เปรียบเทียบระยะเวลา บุคคล และสถานที่  โดยน าข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน ในรูปแบบของ
เอกสาร ผลการสังเกต ผลการสัมภาษณ์ตามที่บันทึก จากการเปรียบเทียบขอ้มูลต่าง ๆ ถ้าดา้น
เวลา บุคคล และสถานที่ เหมือนหรือต่างกนัจะเป็นอย่างไร โดยตรวจสอบ สรุปรวม เปรียบเทียบดู
ความสอดคลอ้ง เพื่อลดการอคติ (Bias)  

2. การตรวจสอบสามเสา้ดา้นผูว้ิจัยหรือผู้เก็บขอ้มูล เป็นวิธีการตรวจสอบโดย
การเปลี่ยนตวัผูส้งัเกต สมัภาษณ ์ว่าบคุคลที่ใหข้อ้มลูเปลี่ยนไปขอ้มลูจะเหมือนเดิมหรือไม่ ต่างกนั
หรือไม่ 

3. การตรวจสอบด้านวิธีรวบรวมข้อมูลแบบสามเส้า เป็นวิธีการตรวจสอบที่
พิจารณาจากการเริ่มตน้เก็บขอ้มูลจากการสงัเกต การสมัภาษณ์ สนทนากลุ่ม ใชว้ิธีเก็บรวบรวม
ขอ้มูลที่ต่างกันเพื่อสรุปรวบรวมขอ้มูลเรื่องเดียวกัน พิจารณากิริยาท่าทาง พฤติกรรม ที่เก่ียวกับ
ผูใ้หข้อ้มลู การแปลความหมาย การตีความ ร่วมกับการถอดเทป การบนัทึก การตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือด้วยการน าขอ้มูลที่รวบรวมไดส้่งกลับไปใหก้ับผูใ้ห้ขอ้มูลทบทวนซ า้อีกครัง้ เพื่อใหไ้ด้
ขอ้มลู ที่มีความครอบคลมุเพียงพอในการพรรณนาวิเคราะห ์และอธิบายลงขอ้สรุปผลการศกึษา 
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4. การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี เป็นวิธีการตรวจตรวจสอบโดยพิจารณา
จากการน าแนวคิด ทฤษฎีที่ต่างกนัมาใช ้จะท าใหก้ารแปลความ ตีความของขอ้มลูต่างกนัหรือไม่
อย่างไร 

ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้ทคนิคในการวิเคราะหโ์ดยการสรา้งรหัสและลงรหสัขอ้มูลนัน้ในการแปล
ความข้อมูล จากข้อมูลเชิงคุณภาพไปสู่ข้อมูลเชิงปริมาณ และสรุปเหตุการณ์แต่ละครั้งเป็น
ความหมายทางภาษา รวมถึงการตีความหมายตามบรบิทของภาษา 

การวิเคราะหข์อ้มลูในการวิจยั ในขัน้ตอนที่ 1 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) 

ตามแนวคิดของ Lincoln & Guba (1985) และ Marshall & Rossman (2011) เก่ียวกับข้อมูล
ข้อคิดเห็นการทบทวนวรรณกรรมและการสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion) ของ
สมรรถนะการบรหิารคณุภาพของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา 

ขั้นตอนที ่2 การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) ของสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างค าอธิบายสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา 

การวิจัยขัน้ตอนนีม้ีความมุ่งหมายเพื่อวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ ของสมรรถนะ
การบรหิารคณุภาพของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา และสรา้ง
ค าอธิบายสมรรถนะการบรหิารคณุภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพ
การศกึษา มีรายละเอียดการด าเนินการวิจยัดงันี ้

1. การวิจัย ในขั้นตอนที ่2 
1.1 วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจเชิงส ารวจ ของสมรรถนะการบริหารคุณภาพ

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา  
1.2 สรา้งค าอธิบายสมรรถนะการบรหิารคณุภาพของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ในการประกนัคณุภาพการศกึษา 
2. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ในขั้นตอนที ่2 

ประชากรที่ใช ้ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้
พืน้ฐานในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (2564) จ านวน 114 
โรงเรียน (ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1, 2564) และ ส านกังานเขตพืน้ที่
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การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (2564) จ านวน 87 โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 มีจ านวน
ทัง้สิน้ 201 โรงเรียน  

กลุ่มตวัอย่างที่ใช ้ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษา
ขั้นพื ้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ เขต 2 ปี
การศึกษา 2564 จ านวน 345 คน ผูว้ิจยัด าเนินการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชก้ฎแห่งความ
ชัดเจน (Rule of Thumb) ตามข้อเสนอของ Schumacker & Lomax (1996) , Hair, Anderson, 
Tatham, & Black (1996; 1998 อา้งถึงใน นงลักษณ์ วิรชัชัย, 2542) เป็นการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่น ามาใชก้ันอย่างแพร่หลายและได้รบัการยอมรบัในการวิเคราะหซ์ึ่งมีตัวแปรพหุ คือ 
จ านวน 10-20 เท่า ของตัวแปรสังเกตได้ จากการทบทวนวรรณกรรมเบือ้งต้น การสังเคราะห์
แนวคิดสมรรถนะการบริหารคณุภาพของเจสนั มารติ์น, มารติ์แอส เอก, ไอดา้ เกรมีร ์ลแอนเดรียส 
วอลโล (Martin, Elg, Gremyr & Wallo, 2019) ของ กูปิง และ วัง ดีลอง (Gu Ping, Wang De-
long, 2015)  และจากการสนทนากลุ่มของผู้ให้ข้อมูล 14 คน ได้ตัวแปรสมรรถนะ 20 ตัวแปร 
ผูว้ิจัยน ามาใชป้ระมาณค่าขนาดตัวอย่าง ซึ่งมีองค์ประกอบตัวแปรสังเกตได ้20 ตัวแปร ดังนั้น
ผูว้ิจัยจึงเลือกขนาดตวัอย่างจ านวน 15 เท่าของตัวแปร จึงไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างที่เหมาะสม คือ
อย่างนอ้ยจ านวน 300 คน เพื่อใหก้ารทดสอบความสอดคลอ้งของตวัแปร มีความน่าเชื่อถือยิ่งขึน้ 
ผูว้ิจยัจึงเพิ่มขนาดกลุม่ตวัอย่างอีกรอ้ยละ15 (จ านวน 45 คน) ท าใหไ้ดข้นาดของกลุม่ตวัอย่างที่ใช ้
มีจ านวนน 345 คน (Burn, 2005)  

ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random sampling) 
ผูว้ิจัยสุ่มสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มา 46 โรงเรียน โดยการสุ่มอย่างง่าย 
(simple random sampling) โดยการจับสลากรายชื่อสถานศึกษา และขั้นตอนที่  2 ผู้วิจัยสุ่ม
ตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาโดยการสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) โดยการจับสลากรายชื่อครูในสถานศึกษา การค านวณตัวอย่างในแต่ละโรงเรียนตาม
สดัสว่นของผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูที่มีอยู่   

3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ในขั้นตอนที ่2  
การสรา้งเครื่องมือที่ใช้ ผูว้ิจัยน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการสนทนากลุ่ม ซึ่งมีความคิดเห็น

ของผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่มเก่ียวกับสมรรถนะการบริหารคุณภาพในแต่ละด้าน น า
รายละเอียดของผูใ้หข้อ้มูล ขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพมาสรา้งเป็นนิยามศัพท ์สังเคราะหก์าร
บริหารคุณภาพเป็นกรอบเนือ้หา นิยามตัวแปร นิยามศัพท์ น าไปวิเคราะห์เนือ้หาในการสรา้ง
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เครื่องมือในการวิจัย เป็นแบบสอบถามโมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นมา
ตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิรท์ (Likert, 1967) ดงันี ้

ระดับ 5 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะการบริหารคุณภาพของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษามากที่สดุ 

ระดับ 4 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะการบริหารคุณภาพของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษามาก 

ระดับ 3 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะการบริหารคุณภาพของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษาปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะการบริหารคุณภาพของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษานอ้ย 

ระดับ 1 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถนะการบริหารคุณภาพของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษานอ้ยที่สดุ 

วิธีการหาคณุภาพเครื่องมือ ในการวิจยั ในขัน้ตอนที่ 2 
1. น าแบบสอบถามสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา  

ขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษาที่สรา้งขึน้เสนอผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 5 
คน ประเมินขอ้ค าถามว่าความสอดคลอ้งและตรงกบัสิ่งที่ตอ้งการวดั ที่เรียกว่า ค่า IOC (พวงรตัน ์
ทวีรตัน,์ 2550) โดยพิจารณาขอ้ค าถามที่มีค่า IOC ตัง้แต่ 0.50-1.0 จึงคดัเลือกขอ้ค าถาม นัน้ 

2. ปรบัปรุงแบบสอบถามสมรรถนะการบริหารคณุภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ 
ผูว้ิจยัเลือกขอ้ค าถามที่มีค่า IOC สงูกว่า 0.50 ทกุขอ้ เป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา 

3. น าแบบสอบถามสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาตามวตัถุประสงคไ์ปหาค่า
ความเชื่อมั่น ไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้จ  านวน 30 คน 
แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใชค่้าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Alpha Cronbach Coefficient) (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) ได้ค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.985 
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4. ปรบัปรุงแบบสอบถามอีกครัง้ น าเสนออาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญานิพนธ ์แลว้
น าแบบสอบถามที่สมบรูณไ์ปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุม่ตวัอย่าง 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย ในขั้นตอนที ่2 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการ ดงันี ้

1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึ งบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ในการออกหนงัสือขอความอนุเคราะหจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้รงคณุวฒุิในการตรวจสอบคณุภาพ
เครื่องมือวิจยั จ านวน 5 คน  

2. ผู้วิจัยท าหนังสือถึ งบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ในการออกหนังสือขอความร่วมมือกับผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ เขต 2 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดย
ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อปฏิบติัตามประกาศมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้โรค COVID-19 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 โดยยึดหลกัการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครดั และไดร้บั
การตอบแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส ์กลบัมา 345 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 

3. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบสอบถาม
อิเล็กทรอนิกส ์ผลที่ไดจ้ากการตอบจะเขา้สูร่ะบบแบบ Real Time 

5. การวิเคราะหข์้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล ในการวิจัย ใน
ขั้นตอนที ่2 

ผูว้ิจยัด าเนินการ ดงันี ้
1. ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ท าการวิเคราะหค่์าความถ่ี (frequency) 

และค่ารอ้ยละ (percentage) ในแบบสอบถาม ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ใน
แบบสอบถาม ตอนที่  2 สมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานใน 
การประกนัคณุภาพการศกึษา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั 

ส าหรบั การวิเคราะหค่์าเฉลี่ย ผูว้ิจัยไดน้ าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ตามแนวคิดของเบสท ์(Best, 1977) ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้
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ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติัการมากที่สดุ 
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติัการมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติัการ ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติัการนอ้ย 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีระดบัการปฏิบติัการนอ้ยที่สดุ 

2. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) เพื่อหาองคป์ระกอบสมรรถนะ
การบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบ PCA (Principal 
Component Analysis) เป็นเกณฑก์ารเลือกตวัแปรที่เขา้ไปอยู่ในตวัองคป์ระกอบ โดยพิจารณาค่า 
MSA (Measurement of Sampling Adequacy) ที่มากกว่า 0.50 ขึน้ไป โดยค่าความแปรปรวน
ของกลุ่มตัวแปร (Eigenvalue) ตอ้งมีค่ามากกว่า 1 และคิดเอาค่าน า้หนักองคป์ระกอบ (Factor 
Loading) ของตวัแปรแต่ละตวัขององคป์ระกอบ ที่มีค่า 0.5 ขึน้ไป บรรยายดว้ยตวัแปร ตัง้แต่ 3 ตวั
ขึน้ไป ตามกรรมวิธีของไกเซอร ์(Kaiser, 2000) และตัง้ชื่อใหแ้ต่ละองคป์ระกอบ 

3. การสรา้งค าอธิบายสมรรถนะการบริหารคณุภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา ผูว้ิจยัน าขอ้ค าถามเชิงคุณภาพมาเขียนสงัเคราะหเ์รียบ
เรียงเป็นค าอธิบายมีความสอดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎีและผูใ้หข้อ้มลู 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ในการวิจยั ในขัน้ตอนที่ 2 
ผูว้ิจยัด าเนินการ ดงันี ้

1. วิเคราะหข์อ้มูลสถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยวิเคราะหห์า
ค่าความถ่ี และค่ารอ้ยละ  

2. วิเคราะหข์อ้มูลสมรรถนะการบริหารคณุภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา โดยน าคะแนนที่ไดใ้นการตอบแบบสอบถาม วิเคราะหห์า
ค่าเฉลี่ย และหาค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกลุม่ตวัอย่าง 

3. วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ เพื่อหาองคป์ระกอบสมรรถนะการบรหิาร
คณุภาพของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศึกษา 

 



 
 

บทที ่4  
ผลการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี ้ เป็นการศึกษาโมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. สญัลกัษณต์วัแปรและความหมาย 
2. การวิเคราะหข์อ้มลู 
3. ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 

สัญลักษณต์ัวแปรและความหมาย 
ผูว้ิจยัก าหนดสญัลกัษณต์วัแปรแทนค่าทางสถิติที่และความหมาย ดงัต่อไปนี ้

EFA    แทน การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
PCA    แทน การสกดัองคป์ระกอบดว้ยวิธีหาองคป์ระกอบหลกั 
KMO   แทน สถิติทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปร (Kaiser-Meyer-Olkin)  
Eigenvalue แทน ค่าที่บ่งบอกลกัษณะเฉพาะขององคป์ระกอบอธิบาย 
      ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 
Varimax  แทน การหมนุแกนแบบตัง้ฉาก 
Orthogonal แทน เป็นวิธีการหมนุแกนที่ตวัแปรแต่ละตวัเป็นอิสระจากกนั 
df    แทน องศาอิสระ 
Bartlett’s Test แทน สถิติทดสอบความสมัพนัธข์องตวัแปร 
A1    แทน สมรรถนะการบรหิารการเปลี่ยนแปลง 
B1    แทน สมรรถนะการใชภ้าษา การสื่อสาร และความรว่มมือ 
C1     แทน สมรรถนะความสามารถในการสอนงาน 
D1    แทน สมรรถนะแนวคิดการบรหิารคณุภาพและการประกนั 
      คณุภาพการศกึษา 
E1    แทน สมรรถนะการสรา้งเครื่องมือและวิธีการการบรหิารคณุภาพ 
F1    แทน สมรรถนะมาตรฐาน ระบบการบรหิารคณุภาพและ 
      การประกนัคณุภาพการศกึษา 
G1    แทน สมรรถนะการวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อบรหิารคณุภาพ 
H1    แทน สมรรถนะการประมวลสารสนเทศและการสรา้งภาพขอ้มลู 
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I1    แทน สมรรถนะการใหค้วามส าคญักบัมมุมองของ 
      ผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 
J1    แทน สมรรถนะแนวทางการพฒันาคณุภาพ 
K1    แทน สมรรถนะสมรรถนะดิจิทลั 
L1    แทน สมรรถนะความเขา้ใจแบบองคร์วมและเชิงกลยทุธ ์
M1    แทน สมรรถนะประสบการณแ์ละความรูจ้ากบรบิทภายใน และ 
      บรบิทภายนอกสถานศกึษา 
N1    แทน สมรรถนะความสามารถในการปรบัตวัตามบรบิท  
O1    แทน สมรรถนะความสามารถในการสรา้งสรรคน์วตักรรม 
P1    แทน สมรรถนะจรรยาบรรณวิชาชีพ 
Q1    แทน สมรรถนะการสรา้งและพฒันาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
R1    แทน สมรรถนะวฒันธรรมองคก์รคณุภาพ 
S1    แทน สมรรถนะการเสรมิสรา้งพลงัอ านาจ 
T1    แทน สมรรถนะการพฒันาตนเองและเพื่อนรว่มวิชาชีพ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิจัยในครัง้นี ้ผู ้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูลโมเดลสมรรถนะการบริหาร

คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดล าดับ  
การวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 การวิจยัเชิงคณุภาพ ผลการสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะการบรหิาร
คณุภาพของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศึกษา  

ขั้นตอนที่  2 การวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ของ
สมรรถนะการบรหิารคณุภาพของผูบ้ริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา
และสร้างค าอธิบายสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานใน  
การประกนัคณุภาพการศกึษา 
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ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ขั้นตอนที ่1 การวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการสังเคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะ 

การบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัที่

เก่ียวขอ้ง และจากการจดัสนทนากลุ่ม ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในการวิจัย (Key Informants) แบ่งเป็น 2 
กลุ่ม รวมจ านวนผู้ให้ข้อมูล 14 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารการศึกษาและกลุ่มผู้บริหาร
สถานศึกษา ไดแ้ก่ ผูท้รงคณุวฒุิสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผูท้รงคณุวฒุิ
สงักดัส านกังานเลขาธิการครุุสภา ผูอ้  านวยการหรือรองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและศึกษานิเทศกส์งักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 
7 คน และกลุ่มครูผูร้บัผิดชอบงานการประกนัคุณภาพการศึกษา มีวิทยฐานะไม่ต ่ากว่าวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จ านวน 7 คน จากแบบบนัทึกการสนทนากลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลที่ผู ้วิจัยสรา้งขึน้ ลักษณะข้อค าถามเก่ียวกับสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศึกษา ว่าความรู ้ทกัษะ ทศันคติ บุคลิกลกัษณะ 
แรงจูงใจ ความสามารถอะไรที่ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมี และแนวคิดที่ท่านใหม้ีในกรอบแนวคิดที่
มีอยู่ในนี ้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ควรจะเพิ่มเติม หรือลดประการใดลง และควรปรบัปรุงแกไ้ข
อย่างไร  

ผลการสงัเคราะหส์มรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้การสนทนากลุ่ม มาใช้ในการศึกษาในการรวบรวม  
ความคิดเห็นที่เป็นฉันทามติของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 14 คน จากการสนทนากลุ่ม พบว่า 
สมรรถนะการบรหิารคณุภาพของผูบ้ริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา 
20 สมรรถนะ ดงันี ้

1. “การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management)” พบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษามีความสามารถในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึน้ในสถานศึกษาที่มี
ผลกระทบกับตนเองและผูอ่ื้น เขา้ใจและยอมรบัได ้ใหค้ าแนะน าการปรบัตัว ร่วมมือ สนับสนุน 
ปรับ เปลี่ ยนขั้นตอนการท างานของตนและบุคลากร มีความพร้อมที่ จะเผชิญหน้ากับ  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในสถานศึกษา สรา้งแรงจูงใจใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมและลดการต่อตา้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ก าหนดแผนงาน ขบัเคลื่อนและผลกัดนัสถานศึกษาไปสู่การปรบัเปลี่ยน
อย่างมีคณุภาพ ตวัอย่างค าพดูของผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้
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“การบริหารการเปลี่ยนแปลง ตอ้งมีในผูบ้ริหาร เพือ่การน าทีมเพือ่การก าหนดวิสยัทศัน ์
และการพฒันาองคก์รในยคุทีม่ี Disruption สูงมาก” (C04)  

 
“การบริหารการเปลี่ยนแปลงค่ะ ตรงนีน้ะคะยังคงตอ้งมีอยู่เพราะว่าในสถานการณ์

ปัจจุบนันีม้ันเกิดการเปลี่ยนแปลงแลว้ผูบ้ริหารเองเนีย่ตอ้งมีการบริหารยงัไงในภาวะที่ไม่ว่าจะมี 
โควิดหรือไม่มีโควิดเราจะบริหารยงัไงใหม้นัมีคุณภาพเพือ่จะส่งผลไปสู่ระบบการประกนัคุณภาพ
ค่ะ” (C07)  

 
“สามารถทีจ่ะพฒันาองค์กรนะคะไดอ้ย่างเหมาะสม ไดอ้ย่างทนัเหตกุารณ์ตามในระบบ

ของการเปลีย่นแปลงในยุคปัจจุบนันีน้ะคะ ถา้ไม่มีความรูห้รือไม่สามารถตดัสินใจไดอ้ย่างแน่วแน่
ก็ไม่สามารถทีจ่ะทนัต่อเหตกุารณ์ตรงนีไ้ด”้ (C09)  

 
2. “ก า ร ใช้ ภ า ษ า  ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ  (Language use, 

Communication and Cooperation)” พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรูค้วามเขา้ใจ ใชท้ักษะ
ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อความหมายไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง มีทักษะการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนขอ้มูลกบัผูอ่ื้น รบัฟังและแสดงออกท่าทางที่
สื่อความหมายไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ประชุมและน าเสนอขอ้มูลโดยเลือกใชส้ื่อและเทคนิค
วิธีการที่เหมาะสม แลกเปลี่ยนสารสนเทศและติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการ การสื่อสารที่ไม่เป็น
ทางการ และการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึน้ได้ ประสาน  
ความร่วมมือ สรา้งความสัมพันธ์ที่ ดี และเครือข่ายกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืน ใน 
การสนบัสนนุสง่เสรมิการพฒันาคณุภาพการศกึษา ตวัอย่างค าพดูของผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้

 
“การพฒันาทัง้ภาษาองักฤษ และการใชภ้าษาไทย ส าคญั” (C03)  
 
“การสื่อสาร เป็นทกัษะที่ส าคญัของผูบ้ริหารในการติดต่อสื่อสารกับคนในองค์กรและ

นอกองค์กร ซึ่งการสื่อสารที่ดีจะช่วยใหก้ารด าเนินงานทุกอย่างเกิดประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ” 
(C04)  

 
“สมรรถนะดา้นการใชภ้าษา เพราะว่าอย่าลืมว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาเมื่อไปขบัเคลื่อน

การประกันคุณภาพเนี่ย ท่านใชว่้า ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ผู ้บริหารสถานศึกษาขั้น
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พืน้ฐานบางโรงเรียนผูบ้ริหารเปิดหลักสูตร EP ครับ บางโรงเรียนเปิดหลักสูตร 2 ภาษา ครับ 
เพราะฉะนัน้ถา้ผูบ้ริหารไม่มี Language literacy เนี่ย จะไปประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับ
เรือ่งของภาษา หรือ มาตรฐานในโรงเรียนนัน้นัน้ไดอ้ย่างไรนะครบั” (C05)  

 
“การสื่อสารเพื่อสรา้งความเขา้ใจ เขา้ถึง หรือการที่เราจะพฒันามาก าหนดมาตรฐาน

หรือการบริหารงานนะคะ” (C08)  
 
 “เพิ่มเติมในเรื่องการบริหารแบบมีส่วนร่วม ร่วมกันแสดงความคิดเห็นอนันีก็้ก็อย่างที่

เคยพูดไปแลว้ว่าทกุคนตอ้วมีส่วนร่วม ร่วมกนัแสดงความคิดเห็น สนบัสนนุ และก็ร่วมกนัติดตาม
ด าเนนิงาน” (C012)  

 
3. “ความสามารถในการสอนงาน (Pedagogical abilities)” พบว่าผู้บริหาร

สถานศึกษามีความรู ้ความสามารถในการสอนงานอย่างมีขัน้ตอน ช่วยเหลือ แนะน า ใหก้ าลงัใจ
บคุลากรในสถานศึกษาใหเ้กิดความเขา้ใจงาน มีความช านาญ สามารถท างานไดอ้ย่างถกูตอ้งเพื่อ
น าไปสู่ความส าเร็จ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้
เกิดการเรียนรู ้มีศกัยภาพเพิ่มขึน้ และเกิดการพฒันาอย่างต่อเนื่อง ตวัอย่างค าพูดของผูใ้หข้อ้มูล 
ดงันี ้̂  

 
“ความสามารถในการสอน ปัจจุบันตอ้งมีการประเมิน กคศ. ก าหนดผูบ้ริหารต้องมี

หนา้ทีส่อน” (C04)  
 
“ส่วนความสามารถในเรื่องของ ของการสอนผู ้บริหารก็ควรจะรู้ในเรื่องของเทคนิค 

การสอนของครูเพือ่ประโยชนใ์นการนเิทศหรือใหค้ าแนะน ากบัคณุครูไดน้ะคะ” (C08)  
 

4. “แนวคิดการบรหิารคณุภาพและการประกนัคณุภาพการศึกษา (Concepts of 
quality management and educational quality assurance” พบว่าผู้บ ริหารสถานศึกษามี
กระบวนการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของสถานศึกษา ก าหนดนโยบาย 
วัตถุประสงค์ การวางแผนงานคุณภาพ ระบบการบริหารคุณภาพ การตรวจสอบ สรา้งคุณค่า 
(Value) การประเมินผล และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
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ผูป้กครอง และชุมชน จดัล าดบัความส าคญัการพฒันาปรบัปรุง (Value Stream Mapping: VSM) 
การควบคมุ การบริหารคุณภาพ มีขัน้ตอนการพัฒนาคุณภาพ การติดตาม และการตรวจสอบใน
การประกนัคณุภาพการศกึษา ตวัอย่างค าพดูของผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้

 
“เรือ่งของการการมุ่งเนน้ของความเป็นเลิศ เคา้ตอ้งมีคณุลกัษณะมีสมรรถนะในเรือ่งนีท้  า

อะไรก็ตามตอ้งมุ่งเนน้นะคะไปสูค่วามเป็นเลศิ” (C04)  
 
“เทียบเคียง เชื่อมโยง การวางแผน การควบคุม การปรับปรุงคุณภาพ ในโมเดลของ 

การประกันคุณภาพคือการพฒันาคุณภาพมาตรฐาน การติดตามมาตรฐาน และการตรวจสอบ
ประเมินมาตรฐาน” (C05)  

 
“การมุ่งผลส าเร็จและความเป็นเลศิของผูเ้รียน” (C06)  
 
“สมรรถนะที่มุ่งเนน้ความส าเร็จนะคะหรือว่ามุ่งเนน้ผลสมัฤทธิ์ก็ตวันีจ้ะตอ้งตอบโจทย์

ก่อนว่าอ่าจริง ๆ แลว้สมรรถนะการบริหารเนีย่คือมุ่งเนน้ความส าเร็จในทีนีก็้คือท ายงัไงใหเ้ด็กดีได ้
เดก็เก่งได ้เดก็มีความสขุได”้ (C13)  

 
5. “การสรา้งเครื่องมือและวิธีการการบริหารคุณภาพ (Established tools and 

methods for quality management)” พบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความรู ้ความสามารถสรา้ง
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ และวิธีการปฏิบติัที่น าไปใชใ้นการติดตามการท างานอย่างสรา้งสรรค ์
ตรวจสอบการปฏิบติังานตามวงจรการบรหิารคณุภาพ (PDCA) ทราบปัญหาปัจจุบนัหรือช่องว่างที่
มี (Gap) น ามาปรบัปรุงคณุภาพ ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงการบรหิารคณุภาพในทางที่ดีขึน้ ใชเ้ป็น
เครื่องมือในการบริหารที่หลากหลายจ าแนกออกไปตามงานที่ตอ้งท า วิธีการเก็บขอ้มูลขึน้อยู่กับ
ความเหมาะสมและการเลือกใช้การเก็บข้อมูล มีวิธีการเก็บรวบรวมปัญหาในการบริหารใน
สถานศึกษา สามารถท าการแกไ้ขไดด้ว้ยการใชเ้ครื่องมือการบริหารคุณภาพมาประเมินผลและ
น าไปวางแผนปรบัปรุงการปฏิบติังานที่ละเอียดรอบคอบชดัเจน ตวัอย่างค าพดูของผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้

 
“แลว้ก็อกีตวัหนึ่งก็คือ Tool set เครื่องไมเ้ครื่องมือต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิดนี ้

นะครบัเราก็ท าใหเ้ราไดศ้ึกษาแลว้ก็เรียนรูไ้ม่ว่าจะเป็น Tool ต่าง ๆ นะครบัไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้
เครือ่งมือ แลว้ก็ทกัษะต่าง ๆ ตรงสว่นนีแ้หล่ะทีส่ามารถทีจ่ะ Up เขา้ไปใหม้นั” (C03)  
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“เครื่องมือมีอะไรบ้าง การหาคุณภาพเครื่องมือเป็นอย่างไร วิธีการต้องสอดรับกับ

เครื่องมือนะครบั เสร็จแลว้ตอ้งมีเกณฑ์ เกณฑ์ก็ตอ้งมีเกณฑ์การประเมินและเกณฑ์การตดัสนิตอ้ง
ชดั และการนิเทศตอ้งใชรู้ปแบบอะไร กระบวนการวิชาการตรงนีก็้ตอ้งชดั เพือ่ทีจ่ะขบัเคลือ่นแลว้
ไปตอบโจทยส์ดุทา้ยอยู่ทีค่ณุภาพของเด็กนะครบั” (C06)  

 
6. “มาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 

(quality standards for management systems and educational quality assurance)” พบว่า
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรูค้วามเขา้ใจ ก าหนดมาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพ โครงสรา้ง 
ขอบข่ายการบริหารคุณภาพ จัดท าระบบขัน้ตอนการบริหาร มีกระบวนการท างานที่ชัดเจน เป็น
ระบบต่อเนื่อง การประเมินผลความส าเร็จ การควบคุมคุณภาพ การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตาม
เป้าหมายการบริหารคณุภาพของสถานศึกษา และตรงตามความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 
ตวัอย่างค าพดูของผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้

 
“การบริหารทีต่อ้งรูจ้กัทัง้ระบบ ทัง้ PDCA ในเชิงทฤษฎีดว้ย” (C02)  
 
“ตอ้งมีเรื่องของหลกั ๆ เลยการท างานของเคา้ตอ้งเนน้ที่การท างานที่มีกระบวนการนะ

ตอ้งเป็นการท างานที่มีกระบวนการ เป็นระบบ และตอ้งท าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องของ 
การประกนัคุณภาพเนีย่ท าทิ้งขวา้งไม่ได ้ตอ้งมี process นะ ตอ้งมี process approach ตอ้งมี 
system approach แลว้เคา้ตอ้งมีในเรื่องของการท า เป็น Continuous ตอ้งท าอย่างต่อเนือ่ง เป็น
วงรอบท าอย่างต่อเนือ่ง” (C04)  

 
“การประเมินผลส าเร็จ การควบคุมคุณภาพ การขบัเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน ส าคญั

มากครบั” (C06)  
 
“การก าหนดมาตรฐานในการบริหาร ควรประเมินทุกระยะ ประเมินภารกิจ ประเมิน

กระบวนการท างาน ประเมินผลอย่างสม ่าเสมอค่ะ” (C08)  
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“การวางระบบงานต่าง ๆ นะคะ การประเมิน ท าทุกอย่างใหเ้ป็นระบบต่อเนื่องนะคะ 
ควบคู่กบัระบบการท างานทีด่ค่ีะ” (C011)  

 
7. “การวิ เค ราะห์ข้อมูล เพื่ อบริหารคุณ ภาพ  (Data Analysis for Quality 

Management)” พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู ้ทักษะ ความสามารถในการจัดการขอ้มูล
ดว้ยวิธีการที่หลากหลาย จัดระบบการใชข้อ้มูลสารสนเทศในการพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา น า
เทคโนโลยีช่วยในการวิเคราะหข์อ้มลูใหเ้ห็นภาพชดัเจน รวบรวมและเลือกใชข้อ้มลูไดอ้ย่างถกูตอ้ง
เป็นระบบ เพื่อประโยชนใ์นการน าขอ้มูลไปประยุกตใ์ชใ้นการบริหารคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
ตวัอย่างค าพดูของผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้

 
“ท่านจะวิเคราะห์ขอ้มูลออกมาในลกัษณะไหน เอาความรูค้วามสามารถในดา้นที่ท่าน

เรียนมาเนี่ยมาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ เมื่อวิเคราะห์เสร็จเราก็รวบรวมสรา้งข้อมูล ขัน้ตอนของ 
การเอาขอ้มูลทกุ ๆ ดา้นมาวเิคราะห์ มาวเิคราะห์ โดยการวเิคราะห์ของท่านเนีย่ท่านจะตอ้งมีผูค้น
เขา้มามีสว่นร่วมในการวเิคราะห์” (C08)  

 
“อยากใหต้วัผูบ้ริหารควรจะมีในเรือ่งของการวเิคราะหข์อ้มูลค่ะ” (C14)  
 

8. “การประมวลสารสนเทศและการสรา้งภาพขอ้มูล (Information processing 
and visualization)” พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรูก้ารบริหารจัดการขอ้มูลสารสนเทศดว้ย
วิธีการที่มีประสิทธิภาพ  จัดและระบุหมวดหมู่ระบบงานสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง จัดท า
มาตรการใช้งานการเขา้รหัสขอ้มูล แสดงผลในรูปของการแปลงขอ้มูลสารสนเทศ เป็นรูปภาพ 
กราฟ วิดีโอ ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้งาน การรวบรวมข้อมูล  
การค านวณ การคน้คืน การแสดงผล การส าเนาขอ้มลู และเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศที่ทนัสมยัมาก
ยิ่งขึน้ ตวัอย่างค าพดูของผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้

 
“ตอ้งมีความรู้ในเรื่องของ มีการใชข้้อมูลได ้ใช ้Information ได ้ใช ้Data อย่างเดียว

ไม่ไดแ้ลว้ แต่ตอ้งมี Information ในการใช”้ (C04)  
 
“การประมวลผลของสารสนเทศของขอ้มูลต่าง ๆ เพือ่ทีจ่ะน าเอาขอ้มูลตรงนีค่้ะมาใชใ้น

การบริหารงานนะคะ” (C014)  
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9. “การให้ความส าคัญ กับมุมมองของผู้มี ส่วนได้ส่วน เสีย  (A focus on 

stakeholder perspectives)” พบว่าผู้บ ริห ารสถานศึกษาเข้า ใจมุมมอง ความต้อ งการ  
ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย ภาพลักษณ์ กระบวนการดา้นการบริหารของสถานศึกษา 
การสรา้งความสัมพันธ์ การติดตามและประเมินผล สิ่งที่มีผลกระทบสนองตอบความต้องการ 
ดา้นการศึกษาของผูม้ีส่วนไดส้่วยเสียไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตวัอย่างค าพูดของ
ผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้

 
“รูจ้กัเรือ่งของเดก็นกัเรียน รูจ้กัชมุชนครบั” (C02)  
 
“ผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหารของผูบ้ริหารจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

(ผูเ้รียน) ผูใ้ชป้ระโยชน ์(สงัคม ชมุชน)” (C04)  
 
“ขณะเดียวกนัเราก็ตอ้งหนัไปมองในมุมมองของนกัเรียนของผูป้กครอง ของชุมชนนัน้ ๆ 

ว่าชมุชนนัน้ ๆ เขาตอ้งการอะไร เพือ่เป็นทศิทางในการก าหนดนะคะ การบริหารงานนะคะ” (C08)  
 
“การบริการที่ดีในเรื่องของผู ้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตรงนีน้ะคะไม่ว่าจะเป็นผู ้ปกครอง 

นกัเรียนไม่นัน้จะเกิดความขดัแยง้เกิดขึน้ภายในองคก์ร” (C09)  
 

10. “แนวทางการพัฒนาคุณภาพ (Quality Development approach)” พบว่า
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรูค้วามเขา้ใจ ก าหนดเป้าหมาย วางแผนแนวทางการพัฒนา ระบุ
ขัน้ตอนการด าเนินงานเป็นระบบชดัเจน ใหบ้รรลเุป้าหมายของสถานศกึษา มีความสามารถในการ
แกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจบนพืน้ฐานของขอ้มลู และหลกัการไดอ้ย่างถกูตอ้ง เหมาะสม พฒันา
ปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงระบบงานบริหารสถานศึกษาทุกงานอย่างระเอียดรอบคอบ พัฒนาระบบ 
การบริหารงานบุคลากร งานบริหารทั่วไป งานบริหารวิชาการ และงานบริหารงบประมาณ ใหม้ี
คุณภาพ เป็นสถานศึกษาแบบอย่างและมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึน้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตวัอย่างค าพดูของผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้

 
“ตอ้งมีทกัษะการแกไ้ขปัญหาและการพฒันา” (C02)  
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“การปรบัปรุงพฒันา การสะทอ้นผล” (C06) 
 
“ผูบ้ริหารคอืมองในเรือ่งของการพฒันาสมรรถนะของงานในดา้นต่าง ๆ นะคะ” (C010)  
 

11. “สมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency)” พบว่าผู้บริหารสถานศึกษามี
ความรู ้เข้าใจ เข้าถึง การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้แอดพลิเคชั่น การใช้อินเตอรเ์น็ต การใช้
โปรแกรมส านกังาน สนบัสนุนการปฏิบติังาน และการใหบ้รกิาร ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเชื่อมโยงระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศและระบบดิจิทัลในการสื่อสาร เสริมสรา้งศักยภาพในการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
ยกระดับศักยภาพสถานศึกษา ค านึงถึงกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดา้นดิจิทัล 
ประยุกตใ์ชป้รบัเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการท างานที่น าเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาช่วยใหร้ะบบงาน
การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ภายใตพ้ระราชบญัญัติ
และมาตรฐานการจดัการดา้นดิจิทลั ตวัอย่างค าพดูของผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้

 
“สมรรถนะในดา้นเทคโนโลยี แลว้ก็ Information ต่าง ๆ อย่างเนีย้ ผมเห็นว่าสมรรถนะ

ตวันีส้  าคญั” (C02)  
 
“ผูบ้ริหารตอ้งมี digital literacy” (C03)  
 
“ผูบ้ริหารยุคใหม่ตอ้งมี Skill ดา้น ICT ผูบ้ริหารสนบัสนุนการใหม้ีการใชง้าน Software 

ต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ไม่มี Software ที่ดีที่สุด มีแต่ Software ที่
เหมาะสมทีส่ดุ” (C04)  

 
“ท่านจะตอ้งรูจ้ักการควบคุมเทคโนโลยี ขอ้มูลสารสนเทศ ในระบบดิจิทลัของโรงเรียน 

นะคะ เพราะว่าขอ้มูลดิจิตลัหรือขอ้มูลทางเทคโนโลยใีนระบบสารสนเทศของโรงเรียนเนีย่เป็นสิ่งที่
ส าคัญอย่างยิ่งนะคะ เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้ทุกอย่างอยู่ในมือของผู ้บริหารและก็
สามารถประมวลสารสนเทศในแต่ละดา้นได”้ (C08)  
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12. “ความ เข้า ใจแบบองค์รวมและเชิ งกลยุท ธ์  (Holistic and strategic 
understanding)” พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู ้เขา้ใจ นโยบาย แผน กลยุทธ์ และภารกิจ
ของสถานศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถเชื่อมโยง
สัมพันธ์ภารกิจของสถานศึกษา มองภาพองค์รวมเป็นกรอบความคิดหรือแนวคิดใหม่  น า
ประสบการณ ์ทฤษฎีเชิงบริหารหรือแนวคิดซบัซอ้น บูรณาการองคค์วามรูใ้หม่ในระบบการบริหาร
คณุภาพมาประยุกตใ์ชใ้นการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษา จัดระบบการบริหารจดัการ
ความรู ้บูรณาการองค์ความรูใ้หม่ในระบบการบริหารคุณภาพ ก าหนดภาพในอนาคตของ
สถานศึกษาที่ชัดเจน สอดคลอ้งกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึน้ของสถานศึกษา ตัวอย่างค าพูด
ของผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้

 
“ภาวะผูน้ าในของเชิงกลยทุธ์” (C06)  
 
“การก าหนดมาตรฐาน สรา้งเกณฑ์มาตรฐาน การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ก ากบังานใน

เชิงกลยทุธ์” (C08)  
 

13. “ประสบการณแ์ละความรูจ้ากบรบิทภายใน และบริบทภายนอกสถานศึกษา 
( Experience and knowledge from internal and external contexts)” พ บ ว่ า ผู้ บ ริ ห า ร
สถานศึกษามีความรู ้ทักษะที่ได้รบัจากประสบการณ์เดิม รบัรูถ้ึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ใน
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศึกษา เขา้ใจบริบทภายนอกสามารถท าใหไ้ดม้าโดย 
การค านึงถึงปัจจัยที่เกิดขึน้จากกฎหมาย ระเบียบ เทคโนโลยี วัฒนธรรม สังคม และ เศรษฐกิจ
แวดลอ้ม และเขา้ใจบริบทภายในสามารถท าใหไ้ดม้าโดยการค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบั คณุค่า 
วฒันธรรม ความรู ้และสมรรถนะขององคก์าร เพื่อใหส้ถานศกึษาสามารถท าหนา้ที่และด าเนินการ
ต่อไปไดอ้ย่างมีคณุภาพ ตวัอย่างค าพดูของผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้

 
“กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ ปี 61 ที่ประกาศในพระราชกิจจา 23 กุมภาพันธ์ 

2561 เรื่องนีม้ีความส าคญัอย่างยิ่งนะครบั ฝากผูว้ิจัยไปศึกษาเพิ่มเติมดว้ยแลว้ก็ที่ลอ้ออกมาอีก 
ถดัมาอีกก็คือเรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องใหใ้ชม้าตรฐานการศึกษาของการศึกษา
ปฐมวยั การศกึษาขัน้พืน้ฐาน การศกึษาพเิศษ ซึ่งก็ประกาศราชกิจจา 24 กนัยายน 2561 ช่วงของ
รฐัมนตรีธีรเกียรต”ิ (C03)  
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“ผูบ้ริหารตอ้งมีความรูแ้ละประสบการณ์เพือ่สรา้งผูน้  าต่อและสามารถตดัสินใจงานทุก

อย่างไดแ้บบไม่ใช่ลองผิดลองถูก แก้แบบ Shortcut เพราะมีประสบการณ์/ความรู้มากพอใน 
การท างานหนึ่ง ๆ กฎหมายและระเบียบ ขอ้บงัคบั ผูบ้ริหารตอ้งมีเรื่องนี ้เพือ่ใหเ้กิดความรอบคอบ 
ความถูกตอ้งในการท างานทกุอย่าง” (C04)  

 
 “ดูเรื่องของกฎกระทรวงตามทีผู่ท้รงคุณวุฒิหลายท่านพูดนะครบั กฎกระทรวง 61 ตอ้ง

เอามาขึงดูล่ะครับ กฎกระทรวง 61 ว่าภารกิจตอนนี ้เปลี่ยนแล้วจากแต่ก่อน 8 ข้อ เป็นแบบ
ขั้นตอน ตอนนีม้าเขียนแบบพรรณนาใหม่ ก็มี Wording line อยู่ 6 ประเด็น มีความรู้ เป็น
ผูบ้ริหารต้องมีความรู้แล้วอย่างที่ 2 ก็คือเรื่องของประกาศกระทรวงที่แนบท้ายมาที่ประกาศ
กระทรวงมานะครบัทีเ่ป็นของการศึกษาปฐมวยั ของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน แลว้ก็การศึกษาพิเศษ” 
(C06)  

 
“ดิฉันคิดว่าที่ส าคัญคือในเรื่องของกฎหมายและระเบียบนะคะ ผูบ้ริหารจะท างานได้

อย่างประสบความส าเร็จนะคะแลว้ก็ไม่มีมลทินในชีวิตการปฏิบตัิราชการ คือเราตอ้งปฏิบตัิตาม
กฎหมายและระเบียบทีก่ าหนดไวน้ะคะ” (C07)  

 
14. “ความสามารถในการปรบัตวัตามบริบท (Contextual adaptability)” พบว่า

ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู ้เขา้ใจ สามารถวิเคราะหพ์ฤติกรรม เสริมสรา้งและพัฒนาปัญญา
ทางอารมณ์ของตนเองและบุคคลอ่ืน ปรบัตัวให้เขา้กับบุคลากร สภาพแวดล้อม สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงตามบริบท จัดการกับปัญหาความขัดแยง้อย่างสรา้งสรรค์ สรา้งบรรยากาศที่ดีใน  
การท างาน มีความกลา้ลอง กลา้ท า มีประสบการณ ์และสามารถแกไ้ขสถานการณเ์ฉพาะหนา้ได ้ 
น าความฉลาดมาจากประสบการณค์วามรอบรูเ้รื่องรอบกาย แกปั้ญหา ป้องกนัและลดความเสี่ยง 
ตวัอย่างค าพดูของผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้

 
“ผู ้บ ริหารต้องมีความสามารถในการปรับตัว การป้องกันความเสี่ยง เพื่อลด 

ความผดิพลาด และมุ่งส าเร็จ” (C04)  
 
“ความสามารถในการปรบัตวัของผูบ้ริหารเองนะคะ ว่าท่านสามารถปรบัตวัไดม้ากนอ้ย

แค่ไหนแลว้ถงึจะมาเป็นแนวทางในการพฒันานะคะ” (C08)  
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“การปรบัตวัที่ส าคญัผูบ้ริหารตอ้งเร่ิมจากจุดของตวัเองทีจ่ะมาเป็นผูบ้ริหารก่อน

ตอ้งเรียนรู ้เรียนรูจ้ากบุคลากรภายใน จากบุคลากรภายนอก เรียนรูจ้ากเป็นภาวะผูต้ามนะคะ” 
(C09)  

 
15. “ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ( Innovation ability)” พบว่า

ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู ้เข้าใจ การสรา้งสรรค์นวัตกรรมการศึกษา เป็นผู้น าที่ส่งเสริม 
สนับสนุน และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรูใ้นการเผยแพร่ พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาใน  
การสรา้งหรือน านวตักรรมสู่การปฏิบติั สรา้งความร่วมมือของบุคลากรและความเขม้แข็งของทีม
บริหารขบัเคลื่อนนวตักรรมทางการศึกษาสู่สถานศึกษาใหป้ระสบความส าเร็จ ตัวอย่างค าพูดของ
ผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้

 
“แลว้ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในดา้นของนวตักรรม การวิจยัในส่วนนีก็้จะเป็นทีส่่งเสริมในส่วน

ทีจ่ะเป็นสมรรถนะย่อยได”้ (C02)  
 
“นวตักรรม เป็นสิ่งส าคญัมากส าหรบัผูบ้ริหาร” (C04)  
 
“ความรูท้ี่เคา้ควรจะมีก็คือเรื่องของเทคโนโลยี นวตักรรมแลว้ก็วิจัย 3 อย่างนีเ้ป็นกอ้น

ส าคญัครบั ก็ตอ้งคิดใหม่ท าใหม่ หรือคิดต่อยอดท าใหม่ หรือคิดต่อยอดท าต่อยอด การสรา้งและ
พฒันานวตักรรม” (C06)  

 
“แนวคิดหรือการบริหารงานหรือการสรา้งนวตักรรมของผูบ้ริหาร นวตักรรมที่ผูบ้ริหาร

สรา้งขึ้นมาเองครูไม่รบัรูไ้ม่ไดม้าพืน้ฐานจากโรงเรียนน่ะมนัก็มันก็เป็นแค่เพียงนวตักรรมที่ไม่ได้
สง่ผลดหีรือไม่ไดส้ง่ผลใหส้ถานศกึษาของเรามีคณุภาพไดค่้ะ” (C014)   

 
16. “จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional ethics)” พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามี

วินยั คณุธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงชีวิตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจิตส านึกความรบัผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณวิชาชีพระดบัมือ
อาชีพ พัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในการท างานที่มีคุณภาพ การรบัรูก้าร
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ใหบ้ริการบนความซื่อสตัยส์ุจริตส าหรบัสถานศึกษา ผูม้ีส่วนไดเ้สียและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
ตวัอย่างค าพดูของผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้

 
“จรรยาบรรณในการท างาน เป็น Attribute ที่ส าคญัของคนทุกคน โดยเฉพาะคนที่เป็น

ผูบ้ริหาร/ผูน้  าคน” (C04)  
 
“เรือ่งลกัษณะทางศลีธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ” (C06)  
 
“เรื่องประเด็นอีกอันหนึ่ งก็คือเรื่องของจรรยาบรรณ จรรยาบรรณถ้าผู ้บ ริหารมี

จรรยาบรรณในการท างาน คุณครูมีจรรยาบรรณในการท างานนะคะ เรามีจรรยาบรรณวิชาชีพนะ
คะ” (C07)  

 
“ผูบ้ริหารในสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีที่ถูกตอ้งตามท านองคลองธรรมต่อ

เพือ่นร่วมงาน หรือแมแ้ต่ต่อนกัเรียน หรือแมแ้ต่ต่อชุมชน ผูป้กครองต่าง ๆ ผูบ้ริหารควรจะปฏิบตัิ
ตนอย่างไรใหม้ีศลีธรรมจริยธรรมตรงนีก็้คอืหนีง่ตอ้งมีทศันคตทิีด่ี ต่อองค์กร ต่อบคุลากรในองค์กร
นะคะ เอ่อไม่ล าเอียงหรือเอ่อไม่นึกถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะ 
ผูบ้ริหารตอ้งใชค้วามอ่อนนอ้มถ่อมตนตรงนีใ้นการทีจ่ะเอ่อบริหารทัง้ปัจจยัภายในและภายนอกนัน้
ค่ะ” (C09)  

 
“ในดา้นของอย่างเช่นในดา้นของคณุธรรมจริยธรรมเราก็ตอ้งมองอกี ว่าคนนีต้อ้งเป็นผูท้ี่

มีวินยั มีอะไรคือในหลาย ๆ เรื่อง คอืการท างานมีวินยั ตรงต่อเวลา มีความรกัในองค์กรในวชิาชีพ 
ตอ้งมีใจเป็นกลางนะคะ มีหลกัในการท างาน หลกัในการท างาน คือตอ้งเป็นกลางนะคะ เชื่อใจ 
ไวใ้จมอบงานแลว้ต่าง ๆ นะคะ” (C010)  

 
“ผูบ้ริหารตอ้งมีคณุธรรม จริยธรรม มีใจเป็นกลาง มีความไม่ล าเอยีง” (C013)  
 

17. “การสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิท ธิภาพ  (Effective Team 
Building and Development)” พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู ้มีทักษะการเป็นผูน้  าทีมงาน 
สรา้งและพัฒนาทีมงาน ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน มอบหมายงาน แบ่งภาระงาน กระบวนการ
ท างานและแนวทางการปฏิบัติร่วมกันที่ชัดเจน ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม มี
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เทคนิคการสรา้งทีมงาน พัฒนาทีมงานให้มีความคิดสรา้งสรรค์ มีความสามัคคี สรา้งมนุษย์
สมัพันธ์ที่ดีภายในทีม สื่อสาร จูงใจ และประสานงานร่วมกันเป็นทีมงาน มีทักษะการเป็นพี่เลีย้ง 
ชื่นชมความส าเร็จของทีม ผลักดันให้ทีมงานด าเนินการอย่างต่อเนื่องบรรลุตามเป้าหมายของ
สถานศกึษา ตวัอย่างค าพดูของผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้

 
“ผมมองว่าถ้าผู ้บ ริหารเก่งอยู่คนเดียว ถ้าเพื่อน ร่วมงานท างานไม่ ได้แล้วก็ไม่มี

ความสามารถ ไม่สามารถสรา้ง leader ไม่สามารถสรา้งเพื่อนร่วมงานให้เป็นผู ้น าไดก็้ไม่ได้” 
(C01)  

 
“มีความจ าเป็นตอ้งสามารถบริหารจัดการในเรื่องของความเป็นผูน้ าได ้สมรรถนะที่

จ าเป็นนะคะเคา้ตอ้งสรา้งผูน้  าในทีมดว้ย เพราะว่าถา้เคา้จะบริหารเรื่องนีเ้คา้จะเป็นคนเดียวไม่ได้
แต่เคา้จะตอ้งสรา้งทีมทัง้หมดใหเ้ป็นผูน้ าและผูบ้ริหารที่ดีตอ้งเป็นผูบ้ริหารที่สรา้งผูน้  าไดด้ว้ย 
ความมุ่งมั่นในการท างานเป็นทมี” (C04)  

 
“แลว้ก็เรื่องของมุ่งมั่นในการท างานเป็นทีมถา้ท างานเป็นทีมผมว่ายงัไม่พอนะตอ้งเป็น

การสรา้งและพฒันาทมีงานประกนัคณุภาพ focus เขา้ไปนะครบั” (C06)  
 
“- การกระจายงาน การท างานเป็นทีม การบริหารทีม่ีคุณภาพนะคะก็อยากใหผู้บ้ริหารมี

สมรรถนะดา้นการเป็นผูน้ า และผูต้ามทีด่นีะคะ” (C09)  
 
“ตอ้งมี mindset mind set ของท่านก็คือว่าจะตอ้งเป็นคนทีบ่ริหารงานแบบมีความเป็น

ผูน้ ารวมทัง้จะตอ้งรูจ้กัยอมรบัฟังความคดิเหน็ของผูอ้ืน่” (C011)  
 
“ผูบ้ริหารตอ้งรูก่้อนว่าอนันีค้ือลกัษณะงานทีเ่ราจะตอ้งเป็นผูน้ าในการปฏิบตัิ เป็นผูน้  าใน

การวางแผนจนกระทั่งไปถงึว่าเป็นผูน้ าในการนเิทศก์ ก ากบัตดิตาม” (C013)  
 

18. “วัฒนธรรมองค์กรคุณภาพ (Quality Corporate Culture)” พบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษามีความรู ้เขา้ใจวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ความเชื่อ ค่านิยม เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์และกลยุทธ์
การพัฒนาวัฒนธรรมองคก์รในสถานศึกษา ร่วมกับบุคลากรบุคลากรก าหนดวิถีการท างานของ
บุคคลในสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรทุกคนมีจิตส านึกในการท างาน อยู่
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ร่วมกันอย่างมีระเบียบและรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษา สร้างความเจริญงอกงามให้กับ
สถานศกึษา มองประโยขนแ์ละความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดส้่วนเสียเป็นส าคญั ตวัอย่างค าพดูของ
ผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้

 
“วฒันธรรมองค์กรคุณภาพ มีหลายเรื่อง LO KM องค์กรอัจฉริยะ องค์กรสรา้งสรรค ์

องคก์รแห่งการเปลีย่นแปลง องคก์ารแห่งการตืน่รู ้เป็นตน้” (C06)  
 
“วฒันธรรมองค์กรนะคะ ทกุคนสามารถท างานร่วมกนัได ้ทกุคนสามารถท างานไดอ้ย่าง

มีความสุขนะคะ มีองค์กรที่ดีมีวัฒนธรรมที่ดี เป็นที่ชื่นชมของนักเรียน ครูร่วมกันนะคะและก็
ผูป้กครองดว้ยค่ะ” (C013)  

 
“ในส่วนของวัฒนธรรมองค์กรที่ดี คือสร้างมาตรฐานสร้างรูปแบบก็คือการวางแผน 

การด าเนนิการในองคก์ร ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ” (C014)  
 

19. “การเสริมสรา้งพลังอ านาจ (Empowerment)” พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ความรู ้ทศันคติเชิงบวก ใชพ้ลงัอ านาจ สรา้งแรงเสริมใหบุ้คคลรบัรูศ้กัยภาพของตนเองและพฒันา
ความสามารถของตนเองและผู้อ่ืนให้มีความพึงพอใจ รูส้ึกถึงความรบัผิดชอบ มีความสุขใน  
การท างาน ใหบุ้คคลมีความสมัพันธก์ัน มีการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสาร ความคิดเห็น ความรูส้ึก 
ไดเ้รียนรูก้ารท างาน สนับสนุนช่วยเหลือและใชป้ระโยชนร์่วมกัน ท าใหเ้กิดความรูส้ึกผูกพันต่อ
สถานศึกษา และมีความรูส้ึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษา พึงพอใจ ภาคภูมิใจ เกิดขวัญ
และก าลงัใจในการท างานสง่ผลต่อคณุภาพงาน ตวัอย่างค าพดูของผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้

 
“เราตอ้งท าใหค้นของเรามีทศันคติเชิงบวกนะครบั มี Growth mindset แลว้ทุกอย่างก็

สามารถทีจ่ะผา่นไปได”้ (C03)  
 
“คุณลักษณะผมก็มองไว้ 3 ส่วนหลัก ๆ ก็คืออันแรกส าคัญมากคือ จิตส านึกของ 

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
Empowerment” (C06)  
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“ทัศนคติเป็นสมรรถนะที่ส าคัญ  1. ทัศนคติที่ดี ต่อตนเอง 2. ทัศนคติที่ดี ต่องาน  
3. ทศันคตทิีด่ต่ีอคนอืน่ ค่ะ” (C07)  

 
“จิตใจของผูบ้ริหารก่อนก็คือควรจะมีศีลธรรม ไม่ว่าจะเป็นในการสรา้งขวญัก าลงัใจคิด

ว่าในหลาย ๆ หนว่ยงานนะคะการสรา้งขวญัและก าลงัใจ” (C09)  
 
“ผูบ้ริหารก็ตอ้งลงไปดู ลงไปดูปุ๊ บก็ต้องมีการติดตามผลว่างานนัน้ส าเร็จไหมหรือไม่

ส าเร็จนะคะ อย่างนีน้ะแลว้เราก็ดูแลสรา้งขวญัก าลงัใจ อะไรต่าง ๆ นะคะ 
- ผู ้บริหารต้องเป็นทั้งแบบอย่างคนรุ่นใหม่ทั้งคนรุ่นเก่านะคะหรือเอาผสมมา

ประสานกนัอย่างงีน้ะคะ เหมือนกบัผูเ้รียนใชห้ลกัว่า ประสานคน ประสานงาน ประสานใจ 
- การบริหารงานใดก็ตามนะคะ ถา้ผูบ้ริหารสามารถเขา้ถงึ และก็ไดใ้จนะคะไดใ้จคน

ทุกคน โดยเฉพาะไดใ้จครู ไดใ้จผูร่้วมงานเนี่ย งานนัน้จะส าเร็จมาโดยยึดศาสตร์ของพระราชา
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่9 นะคะ ทีท่่านพูดถงึ การเขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา” (C011)  

 
20. “การพฒันาตนเองและเพื่อนรว่มวิชาชีพ (professional self-development)” 

พบว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาพัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมวิชาชีพ ใหม้ีความรู ้ทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะและวิชาชีพ  โดยมีแผนการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับสภาพ  
การปฏิบัติงานความต้องการจ าเป็น องค์ความรูใ้หม่ นโยบาย แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
การศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือเครือข่าย แสดงบทบาทใน
ชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ ดว้ยความสมัพนัธแ์บบกลัยาณมิตร มีการเพิ่มพนูทกัษะ (Re-Skill) ที่
จ  าเป็นในการท างานใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการ พัฒนาทักษะเดิมใหดี้ขึน้ (Up Skill) รองรบั 
การเติบโตในอนาคต และการเรียนรู้ทกัษะใหม่ (New Skill) เพิ่มศักยภาพในการแข่งขนั เป็นผูน้  า 
และมีส่วนร่วมสนับสนุนและสรา้งนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ 
ตวัอย่างค าพดูของผูใ้หข้อ้มลู ดงันี ้

 
“ก าหนดองค์ประกอบของสมรรถนะหรือสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรบัการบริหารคุณภาพ

ของผูบ้ริหารนะครบั วนันีผ้มมอง 3 มิต ิ1. ก็คือเรื่องของตนเอง ประเดน็ที ่2 ทีผ่มใหค้วามส าคญัก็
คอืสมรรถนะต่อไปเมือ่พฒันาตนเองแลว้ตอ้งพฒันาเพือ่นร่วมงาน สดุทา้ยอนัที ่3 นะ่ ทีผ่มมองว่า
มีความส าคญัก็คอื เรือ่งของงาน” (C01)  
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“เรื่องของ Fixed Mindset และ Growth Mindset ส าคัญมากเลยตัวนีใ้นการท างาน 
กรอบความคิดแบบจ ากัดคือ Fixed Mindset เนี่ยก็จะท าบั่นทอนทั้งเรื่องตัวเองและเรื่องของ
องค์กร แต่ถา้เรื่องของ Growth Mindset เนี่ยนะ เขาก็คิดว่าเคา้สามารถที่จะพฒันาไดซ้ึ่งตัวนี ้
ส าคญั มี Skill set ชดุของทกัษะใหม่ ๆ” (C03)  

 
 “ทกัษะควรจะมองไว ้3 กอ้นใหญ่ ๆ คือ ในเรือ่งของ Re Skill Up Skill และ New Skill” 

(C06)  
 

ผลการสงัเคราะหส์มรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ในการประกนัคณุภาพการศึกษา โดยใชก้ารสนทนากลุ่มของกลุม่ผูใ้หข้อ้มลู จ านวน 14 คน พบว่า 
สมรรถนะการบรหิารคณุภาพของผูบ้ริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา 
มี  20 สมรรถนะ ได้แก่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change management) การใช้ภาษา  
ก า รสื่ อ ส า ร  แ ล ะ ค ว าม ร่ ว ม มื อ  (Language use,  Communication and Cooperation) 
ความสามารถในการสอนงาน (Pedagogical abilities) แนวคิดการบริหารคุณภาพและ 
การประกันคุณภาพการศึกษา (Concepts of quality management and educational quality 
assurance) การสรา้งเครื่องมือและวิธีการการบรหิารคณุภาพ (Established tools and methods 
for quality management) มาตรฐาน ระบบการบรหิารคณุภาพและการประกนัคณุภาพการศกึษา 
( quality standards for management systems and educational quality assurance)  
การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อบริหารคณุภาพ (Data Analysis for Quality Management) การประมวล
สารสนเทศและการสร้างภาพข้อมูล  ( Information processing and visualization) การให้
ความส าคัญ กับมุมมองของผู้มี ส่วนได้ส่ วน เสีย  (A focus on stakeholder perspectives)  
แน วท างก า รพัฒ น าคุณ ภ าพ  (Developmental approach) สม รรถน ะ ดิ จิ ทั ล  (Digital 
Competency) ค ว า ม เข้ า ใ จ แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม แ ล ะ เชิ ง ก ล ยุ ท ธ์  (Holistic and strategic 
understanding) ประสบการณ์และความรูจ้ากบริบทภายใน และบริบทภายนอกสถานศึกษา 
(Experience and knowledge from internal and external contexts) ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น 
การปรับตัวตามบริบท  (street smartness) (Contextual adaptability (‘street smartness’)) 
ความสามารถในการสรา้งสรรคน์วตักรรม (Innovation ability) จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional 
ethics) การสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิท ธิภาพ (Effective Team Building and 
Development)  วัฒนธรรมองค์กรคุณภาพ (Quality Corporate Culture) การเสริมสรา้งพลัง
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อ านาจ (Empowerment) และการพัฒนาตนเองและเพื่ อนร่วมวิชาชีพ  (professional self-
development)  

ขั้นตอนที่  2 การวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) ของสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาและสร้างค าอธิบายสมรรถนะการบริหาร
คุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะหส์ถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

ต าแหน่งปัจจุบัน และประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน โดยหาความถ่ี ( frequency) 
และค่ารอ้ยละ (percentage) ดงัรายละเอียดในตาราง 4 

ตาราง 4 สถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 เพศ   
     * ชาย 67 19.42 
     * หญิง 278 80.58 
2 อาย ุ   
     * 20-30 ปี 93 26.96 
     * 31-40 ปี 111 32.17 
     * 41-50 ปี 83 24.06 
     * 51ปีขึน้ไป 58 16.81 
3 วฒุิการศกึษา   
     * ปรญิญาตรี 198 57.40 
     * ปรญิญาโท 145 42.03 
     * ปรญิญาเอก 3 0.87 
     * อื่น ๆ  (โปรดระบ)ุ  0 0.00 
4 ต าแหน่งปัจจบุนั   
     * ผูอ้  านวยการหรือผูป้ฏิบตัิราชการแทนผูอ้  านวยการ 36 10.43 
     * รองผูอ้  านวยการหรือผูป้ฏิบตัิราชการแทนรองผูอ้  านวยการ 30 8.70 
     * ครู 279 80.87 
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ตาราง 4 (ต่อ)  

 สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

5 ประสบการณก์ารท างานในต าแหน่งปัจจบุนั   
     * นอ้ยกว่า 5 ปี 128 37.10 
     * 5-10 ปี 94 27.25 
     * 16-20 ปี 17 4.93 
     * มากกวา่ 20 ปี 51 14.78 
 รวม 345 100.00 

 
จากตาราง 4 พบว่า จากจ านวนของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 345 คน เป็น

เพศหญิง จ านวน 278 คน คิดเป็นรอ้ยละ 80.6 เพศชาย จ านวน 67 คน คิดเป็นรอ้ยละ 19.42 มี
อายุระหว่าง 21-40 ปี จ านวน 111 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.17 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 20-30 ปี 
จ านวน 93 คน คิดเป็นรอ้ยละ 26.96 อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.06 
และนอ้ยที่สุด คือ 51 ปี ขึน้ไป จ านวน 58 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.81 วุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จ านวน 198 คน คิดเป็นรอ้ยละ 57.40 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโท จ านวน 145 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 42.03 และนอ้ยที่สดุ คือ ปริญญาเอก จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.87 ต าแหน่งปัจจุบนั 
ครู จ านวน 279 คน คิดเป็นรอ้ยละ 80.87 รองลงมา คือ ผูอ้  านวยการหรือผู้ปฏิบัติราชการแทน
ผูอ้  านวยการ จ านวน 36 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.43 และนอ้ยที่สดุ คือ รองผูอ้  านวยการหรือผูป้ฏิบติั
ราชการแทนรอง จ านวน 30 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.70 มีประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง
ปัจจุบันน้อยกว่า 5 ปี  จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 37.10 รองลงมา คือ ประสบการณ ์
การท างาน 5-10 ปี จ านวน จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 ประสบการณ์การท างาน  
11-15 ปี จ านวน 55 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.94 ประสบการณ์การท างาน มากกว่า 20 ปี จ านวน  
51 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.78 และนอ้ยที่สุดคือ ประสบการณก์ารท างาน 16-20 ปี จ านวน 17 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 4.93 
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2. ผลการวิเคราะห ์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังตาราง 5 

ตาราง 5 ผลการวิเคราะหค่์าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
สมรรถนะการบรหิารคณุภาพของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศึกษา 

ข้อ 
สมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐานในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (A1)  

1 
 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาตระหนกัในการเปล่ียนแปลงที่เกดิ
ขึน้กบัสถานศกึษา (A101)  

4.70 0.53 มากที่สดุ 

2 ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัการกบัผลกระทบต่อบคุลากรท่ีเกิด
จากการเปล่ียนแปลง (A102)  

4.63 0.49 มากที่สดุ 

3 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถกระตุน้ใหค้รูและบคุลากรใน
สถานศกึษาเกิดความรว่มมือที่จะปรบัเปล่ียนไปในทางที่ดี
ขึน้ (A103)  

4.67 0.57 มากที่สดุ 

4 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีความพรอ้ม กลา้ที่จะเผชิญหนา้กบั
การเปล่ียนแปลงที่เกดิขึน้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที (A104)  

4.63 0.56 มากที่สดุ 

5 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถลดการต่อตา้นโดยสรา้ง
แรงจงูใจใหบ้คุลากรมีส่วนรว่มในการเปล่ียนแปลง (A105)  

4.17 0.65 มาก 

6 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถวางแผน ขบัเคล่ือนและ
ผลกัดนัสถานศกึษาไปสู่การปรบัเปล่ียนอย่างมคีณุภาพ 
(A106)  

4.53 0.57 มากที่สดุ 

 การใช้ภาษา การสือ่สาร และความร่วมมือ (B1)     
7 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีทกัษะการใชภ้าษาดา้นการฟัง การ

พดู การอ่าน การเขยีนภาษาไทยและภาษาองักฤษ (B101)  
4.27 0.64 มาก 

8 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีทกัษะการส่ือสารกบับคุลากรและ
ชมุชนท่ีชดัเจนและเหมาะสม (B102)  

4.47 0.57  

9 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสรา้งความสมัพนัธท์ี่ดีกบั
ผูป้กครอง ชมุชน และองคก์รอื่น ใหเ้กดิความรว่มมอื
สนบัสนนุส่งเสรมิการพฒันาคณุภาพการศกึษา (B103)  

4.63 0.61 มากที่สดุ 
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ตาราง 5 (ต่อ)  

ข้อ 
สมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐานในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

10 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสื่อสารอย่างสรา้งสรรคด์ว้ย
วิธีการท่ีหลากหลาย (B104)  

4.37 0.76 มาก 

 ความสามารถในการสอนงาน (C1)  

11 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถใหค้  าปรกึษาแนะน าแนว
ทางการพฒันาความสามารถของบคุลากร (C101)  

4.50 0.68 มากที่สดุ 

12 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสอนงานใหบ้คุลากรเกิด 
การเรียนรูเ้ขา้ใจการท างานจากการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินการท างาน (C102)  

4.43 0.68 มาก 

13 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถพฒันาบคุลากรในสถานศกึษา
ใหเ้กดิการเรียนรูอ้ยา่งต่อเนื่อง (C103)  

4.40 0.50 มาก 

 แนวคดิการบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา (D1)  

14 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถบรหิารงานท่ีน าไปสู่ผลสมัฤทธ์ิ
และคณุภาพของสถานศกึษา (D101)  

4.43 0.50 มาก 

15 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถก าหนดนโยบาย วตัถปุระสงค ์
วางแผนงานคณุภาพ ระบบการบรหิารคณุภาพ (D102)  

4.60 0.56 มากที่สดุ 

16 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถน าผลการประเมินไปใชใ้น 
การยกระดบัคณุภาพหรือ สรา้งมลูค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง 
(D103)  

4.37 0.49 มาก 

17 ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัล าดบัความส าคญัการพฒันา
ปรบัปรุง (Value Stream Mapping: VSM) การควบคมุ 
การบรหิารคณุภาพ (D104)  

4.23 0.68 มาก 

18 ผูบ้รหิารสถานศกึษาก าหนดขัน้ตอนการพฒันาคณุภาพ 
การติดตาม และการตรวจสอบในการประกนัคณุภาพ
การศกึษา (D105)  

4.53 0.51 มากที่สดุ 
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ตาราง 5 (ต่อ)  

ข้อ 
สมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐานในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

 การสร้างเคร่ืองมือและวธิีการการบริหารคุณภาพ (E1)  

19 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสรา้งเครื่องมือพฒันาคณุภาพ 
และวิธีการปฏิบตัิที่น าไปใชใ้นการติดตามการท างาน 
(E101)  

4.27 0.58 มาก 

20 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถก าหนดวิธีการตรวจ ติดตาม 
การปฏิบตัิงานตามวงจรบรหิารคณุภาพ (PDCA) ทราบ
ปัญหาปัจจบุนัหรือชอ่งว่างที่มี (Gap) เพื่อน ามาท า 
การปรบัปรุงคณุภาพ (E102)  

4.43 0.63 มาก 

21 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสรา้งเครื่องมือและวิธีการส าหรบั 
การบรหิารคณุภาพท่ีชดัเจนและหลากหลาย (E103)  

4.27 0.69 มาก 

22 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถเลือกใชเ้ครื่องมือใน 
การติดตามผล การประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างถกูตอ้ง
เหมาะสม (E104)  

4.20 0.66 มาก 

 มาตรฐาน ระบบการบริหารคณุภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา (F1)  

23 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีความรูใ้นการก าหนดกรอบมาตรฐาน
ระบบบรหิารคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา (F101)  

4.37 0.72 มาก 

24 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถจดัท าโครงสรา้งและขอบข่าย
การบรหิารคณุภาพท่ีชดัเจน (F102)  

4.50 0.63 มากที่สดุ 

25 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถจดัท าระบบขัน้ตอนการบรหิาร 
กระบวนการท างานท่ีชดัเจนเป็นระบบต่อเนื่อง (F103)  

4.53 0.57 มากที่สดุ 

26 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสรา้งกลไกการมีส่วนรว่ม 
การประเมินตนเองของสถานศกึษา (F104)  

4.47 0.57 มาก 

27 ผูบ้รหิารสถานศกึษาก ากบัการด าเนินการระบบประกนั
คณุภาพการศกึษาใหม้ีความต่อเนื่องตามวงจรคณุภาพ 
(PDCA) (F105)  

4.63 0.49 มากที่สดุ 

 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อบริหารคุณภาพ (G1)  

28 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีความรูใ้นการจดัระบบการใชข้อ้มลู
สารสนเทศในการพฒันาคณุภาพสถานศกึษา (G101)  

4.53 0.51 มากที่สดุ 



  95 

ตาราง 5 (ต่อ)  

ข้อ 
สมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐานในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

29 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถน าเทคโนโลยีมาใชใ้น 
การวเิคราะหข์อ้มลูใหเ้ห็นภาพชดัเจน และพยากรณภ์าพใน
อนาคตได ้(G102)       

4.37 0.56 มาก 

30 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถรวบรวม เลือกใชข้อ้มลูได้
อย่างเป็นระบบ (BIG DATA) (G103)  

4.43 0.73 มาก 

31 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถน าสารสนเทศไปประยกุตใ์ชใ้น
การตดัสินใจ การวางแผนการบรหิารคณุภาพอยา่งเป็น
รูปธรรม (G104)  

4.60 0.50 มากที่สดุ 

 การประมวลสารสนเทศและการสร้างภาพข้อมูล (H1)  

32 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีความรูใ้นการบรหิารจดัการขอ้มลู
สารสนเทศดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
(H101)  

4.40 0.62 มาก 

33 ผูบ้รหิารสถานศกึษาเขา้ใจการจดัและระบหุมวดหมู่
ระบบงานสารสนเทศที่ถกูตอ้ง (H102)  

4.40 0.62 มาก 

34 ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัการระบบใชง้านการเขา้ถงึขอ้มลูได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (H103)  

4.37 0.61 มาก 

35 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถน าขอ้มลูสารสนเทศแสดงผล
ในรูปของแผนภาพ กราฟ วิดีโอ เพื่ออธิบายความหมายได้
อย่างเหมาะสมต่อการน าไปใชง้าน (H104)  

4.40 0.67 มาก 

36 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศดว้ย
วิธีการน าเสนอท่ีทนัสมยั (H105)  

4.43 0.57 มาก 

 การให้ความส าคัญกับมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (I1)  

37 ผูบ้รหิารสถานศกึษาเขา้ใจมมุมองความตอ้งการดา้น 
ความพึงพอใจการศกึษาของผูเ้รียน ผูป้กครอง และชมุชน 
(I101)  

4.57 0.63 มากที่สดุ 

38 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถจดัระบบการใหบ้รกิารดา้น
การศกึษาที่มีคณุภาพ (I102)  

4.53 0.51 มากที่สดุ 
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ตาราง 5 (ต่อ)  

ข้อ 
สมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐานในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

39 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถติดตามและประเมินผล 
การใหบ้รกิารดา้นการศกึษา (I103)  

4.53 0.51 มากที่สดุ 

40 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถวเิคราะหค์วามตอ้งการของ
ผูเ้รียน ผูป้กครอง และชมุชน น าขอ้มลูมาปรบัปรุง
พฒันาการบรหิารคณุภาพการศกึษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
(I104)  

4.43 0.50 มาก 

 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ (J1)     
41 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถวางแผนแนวทางการพฒันา

คณุภาพการศกึษา (J101)  
4.60 0.50 มากที่สดุ 

42 ผูบ้รหิารสถานศกึษาระบขุัน้ตอนการด าเนินงานเป็นระบบ
ชดัเจนเพื่อการบรรลเุป้าหมายของสถานศกึษา (J102)        

4.57 0.50 มากที่สดุ 

43 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาได้
อย่างถกูตอ้ง เหมาะสม และรวดเรว็ (J103)  

4.47 0.57 มาก 

44 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีความสามารถในการตดัสินใจบน
พืน้ฐานของขอ้มลูสารสนเทศและหลกัการไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เหมาะสม (J104)    

4.50 0.57 มากที่สดุ 

45 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถพฒันาระบบการบรหิารงาน
ตามโครงสรา้งของสถานศกึษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
(J105)  

4.40 0.56 มาก 

 สมรรถนะดิจิทัล (K1)     
46 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีทกัษะ การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั การใช้

แอพพลิเคชั่น การใชอ้ินเตอรเ์น็ต การใชโ้ปรแกรมส านกังาน
เพื่อการบรหิาร (K101)  

4.50 0.57 มากที่สดุ 

47 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสื่อสารกบับคุคล ชมุชน และ
องคก์รตา่ง ๆ โดยใชเ้ทคโนโลยีดจิิทลัเชื่อมโยงระบบขอ้มลู
สารสนเทศและระบบดิจิทลั (K102)  

4.50 0.57 มากที่สดุ 
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ตาราง 5 (ต่อ)  

ข้อ 
สมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐานในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

48 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถยกระดบัศกัยภาพการน า
เทคโนโลยีดิจิทลัของสถานศกึษา (K103)  

4.37 0.72 มาก 

49 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ผลกระทบของกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจดัการ
ดา้นดจิิทลั (K104)  

4.47 0.63 มาก 

50 ผูบ้รหิารสถานศกึษาประยกุตใ์ชป้รบัเปล่ียนกระบวนการหรือ
วิธีการท างานท่ีน าเทคโนโลยีดิจทิลัเขา้มาชว่ยใหร้ะบบงาน
การบรหิารสถานศกึษาในยคุดิจทิลัที่มีความทนัสมยัและมี
ประสิทธิภาพ (K105)  

4.43 0.63 มาก 

 ความเขา้ใจแบบองคร์วมและเชิงกลยทุธ ์(L1)     
51 ผูบ้รหิารสถานศกึษาเขา้ใจ นโยบาย แผน กลยทุธ ์และ

ภารกิจของสถานศกึษา (L101)  
4.53 0.51 มากที่สดุ 

52 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
ภายในและภายนอกสถานศกึษา สภาพปัจจบุนั ปัญหา 
ความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศกึษา และชมุชน (L102)  

4.60 0.56 มากที่สดุ 

53 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสรา้งกรอบแนวคิดใหม่เก่ียวกบั
ภารกิจจากการมองภาพองคร์วมของสถานศกึษาซึง่มคีวาม
ซบัซอ้นและมีความเชื่อมโยง (L103)  

4.33 0.61 มาก 

54 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถจดัระบบการบรหิารจดัการ
ความรู ้บรูณาการองคค์วามรูใ้หม่ในระบบการบรหิาร
คณุภาพ (L104)  

4.43 0.57 มาก 

55 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถก าหนดภาพอนาคตของ
สถานศกึษาที่ชดัเจน สอดคลอ้งกบัสถานการณต์า่ง ๆ ที่
เกิดขึน้ (L105)  

4.50 0.51 มากที่สดุ 
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ตาราง 5 (ต่อ)  

ข้อ 
สมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐานในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

 ประสบการณแ์ละความรู้จากบริบทภายใน และบริบทภายนอกสถานศึกษา (M1)  

56 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีความรู ้ทกัษะที่ไดร้บัจาก
ประสบการณเ์ดมิ รบัรูถ้ึงการเปล่ียนแปลงที่เกดิขึน้ใน
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศกึษา (M101)  

4.57 0.50 มากที่สดุ 

57 ผูบ้รหิารสถานศกึษาเขา้ใจบรบิทภายนอกโดยการค านึงถึง
ปัจจยัที่เกิดขึน้จากกฎหมาย ระเบียบ เทคโนโลยี วฒันธรรม 
สงัคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม (M102)  

4.37 0.56 มาก 

58 ผูบ้รหิารสถานศกึษาเขา้ใจบรบิทภายในโดยการค านึงถึง
ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบั คณุคา่ วฒันธรรม ความรู ้และ
สมรรถนะของสถานศกึษา (M103)  

4.53 0.57 มากที่สดุ 

59 ผูบ้รหิารสถานศกึษาเขา้ใจถึงผลกระทบที่เกิดขึน้จาก 
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
สถานศกึษา (M104)  

4.57 0.50 มากที่สดุ 

 ความสามารถในการปรับตัวตามบริบท (N1)     
60 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถวเิคราะหอ์ารมณข์องตนเอง

และบคุคลอื่นเพื่อเสรมิสรา้งและพฒันาพฤติกรรม 
การท างานในสถานศกึษา (N101)  

4.10 0.88 มาก 

61 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
สภาพแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงตามบรบิทได ้(N102)  

4.47 0.57 มาก 

62 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีความกลา้ที่จะใชป้ระสบการณแ์กไ้ข
สถานการณเ์ฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม (N103)  

4.47 0.63 มาก 

63 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถจดัการกบัปัญหาความขดัแยง้
ไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์(N104)  

4.06 0.78 มาก 

64 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสรา้งบรรยากาศที่ดีใน 
การท างานใหก้บับคุลากรในสถานศกึษา (N105)  

4.20 0.85 มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ)  

ข้อ 
สมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐานในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

 ความสามารถในการสร้างสรรคน์วัตกรรม (O1)     
65 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีความรู ้เขา้ใจ การสรา้งสรรค์

นวตักรรมการศกึษา (O101)  
4.37 0.72 มาก 

66 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บั
บคุลากรในการสรา้งนวตักรรมทางการศกึษา (O102)  

4.23 0.73 มาก 

67 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถน านวตักรรมที่เกิดขึน้ใน
สถานศกึษาไปเผยแพรห่รือใชป้ระโยชน ์(O103)  

4.20 0.92 มาก 

68 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสรา้งความรว่มมือของ
บคุลากรและความเขม้แข็งของทมีบรหิารในการขบัเคลื่อน
นวตักรรมทางการศกึษา (O104)  

4.23 0.68 มาก 

 จรรยาบรรณวิชาชีพ (P1)     
69 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีวินยั คณุธรรม จรยิธรรม ประพฤติตน

เป็นแบบอย่างที่ดี (P101)  
4.63 0.61 มากที่สดุ 

70 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถพฒันาบคุลากรใหเ้ป็นมือ
อาชีพและมจีรรยาบรรณในการท างานท่ีมีคณุภาพ (P102)  

4.60 0.56 มากที่สดุ 

71 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสรา้งความตระหนกัให้
บคุลากรเห็นความส าคญัของผูร้บับรกิารหรือผูม้ีส่วนไดส่้วน
เสีย (P103)  

4.63 0.61 มากที่สดุ 

72 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีความรบัผิดชอบในการบรหิาร
คณุภาพ (P104)  

4.57 0.57 มากที่สดุ 

 การสร้างและพัฒนาทมีงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Q1)  

73 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสรา้งและพฒันาทมีงาน 
(Q101)  

4.47 0.63 มาก 

74 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีทกัษะการเป็นผูน้  าทีมงาน สรา้งและ
พฒันาทีมงาน (Q102)  

4.40 0.62 มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ)  

ข้อ 
สมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐานในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

75 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถก าหนดเป้าหมาย มอบหมาย
งาน แบ่งภาระงาน กระบวนการท างานและแนวทาง 
การปฏิบตัิรว่มกนัท่ีชดัเจน (Q103)  

4.43 0.68 มาก 

76 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถพฒันาทีมงานใหม้ีความคิด
สรา้งสรรค ์มีความสามคัคี สรา้งมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดีภายใน
ทีม (Q104)  

4.57 0.57 มากที่สดุ 

77 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีทกัษะการเป็นพ่ีเลีย้ง ผลกัดนัให้
ทีมงานด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนบรรลตุามเปา้หมายของ
สถานศกึษา (Q105)  

4.43 0.63 มาก 

 วัฒนธรรมองคก์รคุณภาพ (R1)     
78 ผูบ้รหิารสถานศกึษาเขา้ใจวฒันธรรมองคก์รในสถานศกึษา 

(R101)  
4.53 0.73 มากที่สดุ 

79 ผูบ้รหิารสถานศกึษาใชเ้ทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมให้
บคุลากรรว่มกนัก าหนดวถีิการท างานในสถานศกึษาให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดยปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง (R102)  

4.40 0.67 มาก 

80 ผูบ้รหิารสถานศกึษาตระหนกัถงึประโยขนแ์ละ  
ความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเป็นส าคญั (R103)  

4.43 0.68 มาก 

81 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสรา้งจิตส านึกใหบ้คุลากร รูส้กึ
ถึงการเป็นเจา้ของสถานศกึษาเพื่อสรา้งความเจรญิใหก้บั
องคก์รรว่มกนั (R104)  

4.40 0.62 มาก 

 การเสริมสร้างพลังอ านาจ (S1)     
82 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีความรู ้ทศันคติเชิงบวก ใชพ้ลงั

อ านาจสรา้งแรงเสรมิใหบ้คุลากรรบัรูศ้กัยภาพของตนเอง 
(S101)  

4.43 0.73 มาก 

83 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถพฒันาตนเองและผูอ้ื่นใหม้ี
ความพึงพอใจ ภมูใิจรูส้กึถงึความรบัผิดชอบ มีความสขุใน
การท างาน (S102)  

4.30 0.75 มาก 
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ตาราง 5 (ต่อ)  

ข้อ 
สมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐานในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

84 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถเสรมิพลงัใหบ้คุลากรมี
ความสมัพนัธก์นั มกีารแลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสาร ไดเ้รียนรู ้
การท างาน สนบัสนนุช่วยเหลือและใชป้ระโยชนร์ว่มกนั 
(S103)  

4.47 0.73 มาก 

85 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสรา้งแรงจงูใจใหบ้คุลากรเกิด
ความรูส้กึผกูพนัต่อสถานศกึษา พึงพอใจ ภาคภมูิใจ  
เกิดขวญัและก าลงัใจในการท างาน (S104)  

4.47 0.73 มาก 

 การพัฒนาตนเองและเพือ่นร่วมวิชาชีพ (T1)     
86 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถพฒันาวิชาชีพของตนเองใหม้ี

วิชาชีพที่สงูขึน้ (T101)  
4.47 0.63 มาก 

87 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถวางแผนพฒันาวชิาชีพครูใน
สถานศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการปฏิบตัิงานความ
ตอ้งการจ าเป็น องคค์วามรูใ้หม่ นโยบาย แผนกลยทุธข์อง
หน่วยงานการศกึษา (T102)  

4.47 0.51 มาก 

88 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสรา้งเครือขา่ย การเรียนรู ้
รว่มกนัของเพื่อนรว่มวชิาชีพ (T103)  

4.50 0.63 มากที่สดุ 

89 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถประเมินทกัษะของบคุลากรใน
การพฒันาใหม้กีารเพิ่มพนูทกัษะ (Re-Skill) ที่จ าเป็นใน 
การท างานขึน้ (Up Skill) รองรบัการเติบโตในอนาคต และ
การเรียนรูท้กัษะใหม่ (New Skill) (T104)  

4.50 0.51 มากที่สดุ 

90 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนนุใหบ้คุลากรสรา้งนวตักรรม
จากการเขา้รว่มในชมุชนการเรียนรูท้างวชิาชีพ (PLC) 
(T105)  

4.83 0.38 มากที่สดุ 

 
จากตาราง 5 พบว่า โดยภาพรวมตัวแปรทั้ง 90 ขอ้ มีค่าเฉลี่ย 4.06-4.83 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38-0.78 ตัวแปรที่  90 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรสรา้ง
นวตักรรมจากการเขา้รว่มในชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) มีค่าเฉลี่ยมากที่นสดุ เท่ากบั 4.83 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากที่สดุ 0.38 รองลงมาคือ ตวัแปรที่ 1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาตระหนักใน
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การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กบัสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.53 และตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตัวแปรที่ 60 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์
อารมณข์องตนเองและบุคคลอ่ืนเพื่อเสริมสรา้งและพฒันาพฤติกรรมการท างานในสถานศึกษา มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.10 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.88 และตวัแปรที่ 63 ผูบ้รหิารสถานศึกษา
สามารถจัดการกับปัญหาความขัดแย้งได้อย่างสรา้งสรรค์ โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.06 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.78 

3. ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะ  
การบริหารคณุภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศึกษา ผูว้ิจยัใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะหส์ถิติขัน้สูง คือ สถิติวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
เชิงส ารวจ โดยทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรและความเหมาะสมของตวัแปรองคป์ระกอบ
ดว้ยค่า KMO และการทดสอบ Bartlett’s test of sphericity  

การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารคณุภาพของผูบ้รหิารสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการน าความคิดเห็นของผู้ใหข้อ้มูลทั้งหมดมา
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ เพื่อทราบองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารคณุภาพของผูบ้ริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศึกษา 

3.1 การทดสอบความเหมาะสม ความเพียงพอและแมทริกซส์ัมประสิทธิ์

สหสมัพันธร์ะหว่างตัวแปร ซึ่งพิจารณาจากสถิติทดสอบค่า คือ ค่า KMO and Bartlett’s test โดย
ดคู่า KMO ที่มีค่ามากกว่า 1 (เขา้ใกลห้นึ่ง) ผลการวิเคราะหด์งัตาราง 6 

ตาราง 6 ค่า KMO and Bartlett’s test of Sphericity 

Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy .978 
Bartlett’s test of sphericity Approx. Chi-Sqrare 31924.206 
df 4005 
sig 0.000 

 
จากตาราง 5 พบว่า มีค่า KMO เท่ากับ .978 แสดงว่าตัวแปรสมรรถนะ 

การบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา  ทั้ง  
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20 ตวัแปร มีจ านวนเพียงพอและมีความเหมาะสมในการใชส้ถิติการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเพราะ
ค่า KMO มีค่ามากกว่า 0.5 และเขา้ใกล ้1 

3.2 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างใน
การสกัดตัวแปรให้เหลือตัวแปรประกอบที่ส  าคัญโดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีสกัดองค์ประกอบ 
(Factors extraction) วิธีวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกั (PCA) ดว้ยการหมนุแกนแบบมมุฉาก ดว้ยวิธี
วาริแมกซ ์โดยผูว้ิจัยก าหนดเกณฑใ์นการเลือกองคป์ระกอบที่มีค่าน า้หนักองคป์ระกอบ (Factor 
loading) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึน้ไป ซึ่งเป็นค่าน ้าหนักที่มีนัยส าคัญในทางปฏิบัติ (Practically 
significant) มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) มากกว่า 1 และมีตัวแปรในแต่ละ
องคป์ระกอบจ านวนตัง้แต่ 3 ตวัแปรขึน้ไปตามเกณฑข์องไกเซอร ์รายละเอียด ดงัตาราง 7 

ตาราง 7 องคป์ระกอบและค่าความแปรปรวนของตวัแปรองคป์ระกอบสมรรถนะการบรหิาร
คณุภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา 

องคป์ระกอบ 
(Component) 

Initial eigenvalues Rotation sums of squared loadings 
ค่าความ

แปรปรวนของ
ตัวแปร 

(Eigenvalues) 

ค่าความ
แปรปรวน 

ร้อยละ (% of 
variance) 

ค่าความ
แปรปรวน

สะสม ร้อยละ 
(Cumulative) 

ค่าความ
แปรปรวนของ

ตัวแปร 
(Eigenvalues) 

ค่าความ
แปรปรวน 

ร้อยละ (% of 
variance) 

ค่าความ
แปรปรวน

สะสม ร้อยละ 
(Cumulative) 

1 51.101* 56.778 56.778 15.272 16.969 16.969 
2 2.821* 3.134 59.913 11.987 13.318 30.287 
3 2.242* 2.491 62.404 11.420 12.689 42.976 
4 1.475* 1.639 64.042 7.596 8.440 51.416 
5 1.424* 1.583 65.625 6.244 6.938 58.354 
6 1.197 1.330 66.955 5.294 5.882 64.236 
7 1.065 1.183 68.138 3.119 3.466 67.702 
8 1.042 1.158 69.297 1.435 1.594 69.297 

*องคป์ระกอบที่มีจ  านวนตวัแปร ตัง้แต่ 3 ตวัแปรขึน้ไป และมีค่าน า้หนกัองคป์ระกอบ (Factor Loading) เท่ากบั 0.5 ขึน้ไป 

 
จ ากต า รา ง  7 แส ด งจ า น วน อ งค์ ป ระ ก อ บ  (component) แ ล ะ ค่ า 

ความแปรปรวนของตวัแปรองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารคณุภาพของผูบ้รหิารสถานศึกษาใน
การประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อพิจารณาค่าความแปรปรวนของตัวแปร มากกว่า 1 มี  
8 องค์ประกอบ และสามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมทั้งหมดไดเ้ท่ากับรอ้ยละ 69.297 มี  



  104 

5 องคป์ระกอบเท่านัน้ที่เป็นไปตามเกณฑก์ารพิจารณา องคป์ระกอบที่มีค่าความแปรปรวนของตวั
แปรมากกว่า 1 มีจ านวน 8 องคป์ระกอบ ซึ่งองคป์ระกอบที่ 1-8 สามารถอธิบายความแปรปรวนได้
ทัง้หมดรอ้ยละ 69.297 แต่เมื่อพิจารณาตามเกณฑก์ารคดัเลือกองคป์ระกอบที่มีค่าไอเก็นมากกว่า 
1 มีตัวแปรอธิบายองคป์ระกอบตัง้แต่ 3 ตัวขึน้ไปและมีค่าน า้หนักปัจจัยตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป พบว่ามี
เพียง 5 องคป์ระกอบที่มีคณุสมบติัตามเกณฑท์ี่ก าหนด คือ องคป์ระกอบที่ 1-5 โดยองคป์ระกอบที่ 
1 มีค่าไอเก็นสูงสุด เท่ากบั 51.101 สามารถอธิบายความแปรปรวนทัง้หมด 56.778 องคป์ระกอบ
ที่ 2 มีค่าไอเก็นสงูสดุ เท่ากบั 2.821 สามารถอธิบายความแปรปรวนทัง้หมด 3.134 องคป์ระกอบที่ 
3 มี ค่าไอเก็นสูงสุด  เท่ ากับ  2.242 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมด  2.491 และ
องคป์ระกอบอ่ืน ๆ มีค่าไอเก็นและความสามารถอธิบายความแปรปรวนไดท้ัง้หมดค่อย ๆ ลดลง
ตามล าดับซึ่ งอ งค์ป ระกอบที่  1-8 สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ทั้ งหมดร้อยละ  
69.297 สามารถแสดงค่าน า้หนกัองคป์ระกอบและกลุม่องคป์ระกอบ ดงัตาราง 8 

ตาราง 8 ค่าน า้หนกัองคป์ระกอบและกลุม่จ านวนองคป์ระกอบ 

ตัวแปรที ่
ค่าน ้าหนักองคป์ระกอบ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4 กลุ่มที ่5 
P104 .718     
Q102 .709     
P102 .705     
Q101 .705     
Q103 .700     
P101 .691     
Q105 .689     
P103 .688     
Q104 .638     
R104 .633     
R103 .606     
T104 .605     
T102 .597     
R101 .580     
S103 .571     
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ตาราง 8 (ต่อ)  

ตัวแปรที ่
ค่าน ้าหนักองคป์ระกอบ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4 กลุ่มที ่5 
R102 .569     
T101 .560     
T103 .553     
S104 .546     
S102 .531     
S101 .510     
M103  .629    
L101  .601    
M102  .595    
M101  .590    
M104  .586    
J101  .578    
J102  .546    
J104  .543    
L102  .539    
I102  .537    
I104  .531    
J105  .528    
H105  .522    
I103  .520    
J103  .520    
L105  .511    
L104  .507    
D105   .645   
E101   .625   
E103   .620   
D102   .611   
D103   .604   
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ตาราง 8 (ต่อ)  

ตัวแปรที ่
ค่าน ้าหนักองคป์ระกอบ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4 กลุ่มที ่5 
D104   .601   
E104   .594   
E102   .591   
F102   .588   
F101   .584   
D101   .564   
F103   .552   
F104   .545   
F105   .511   
A103    .718  
A102    .661  
A106    .630  
A104    .605  
A101    .596  
A105    .593  
B102    .516  
K101     .763 
K102     .716 
K103     .671 
K104     .602 
K105     .596 

รวมทัง้สิน้ 64 
ตวัแปร 

21 ตวัแปร 17 ตวัแปร 14 ตวัแปร 7 ตวัแปร 5 ตวัแปร 

 
จากตาราง 8 พบว่า องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารคณุภาพของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา มี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบที่ 1 
มี 21 ตัวแปร องคป์ระกอบที่ 2 มี 17 ตัวแปร องคป์ระกอบที่ 3 มี 14 ตัวแปร องคป์ระกอบที่ 4 มี  
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7 ตัวแปร องค์ประกอบที่  5 มี 5 ตัวแปร ส่วนตัวแปรที่เหลือไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา  
26 ตวัแปร ตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบมีรายละเอียด ดงันี ้

1. องค์ประกอบที่ 1 บรรยายด้วยตัวแปรข้อค าถามส าคัญ จ านวน  
21 ตวัแปร 

เมื่อพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ในองค์ประกอบที่ 1 แล้ว พบว่าเป็นตัว
แปรที่ เก่ียวกับสมรรถนะด้านจริยธรรม (Ethical Competency) ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานเป็นส่วนใหญ่ ผูว้ิจัยจึงก าหนดชื่อองค์ประกอบที่ 1 ว่า สมรรถนะดา้นผูน้  าเชิงจริยธรรม 
(Ethical Leadership Competency) บรรยายด้วยตัวแปรข้อค าถามส าคัญ จ านวน 21 ตัวแปร 
ดงัต่อไปนี ้

1. ผูบ้รหิารสถานศกึษามีความรบัผิดชอบในการบรหิารคณุภาพ 
2. ผู้บริหารสถานศึกษามีทักษะการเป็นผู้น าทีมงาน สรา้งและ

พฒันาทีมงาน 
3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ

และมีจรรยาบรรณในการท างานที่มีคณุภาพ 
4. ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสรา้งและพฒันาทีมงาน 
5. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถก าหนดเป้าหมาย มอบหมาย

งาน แบ่งภาระงาน กระบวนการท างานและแนวทางการปฏิบติัรว่มกนัที่ชดัเจน 
6. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตน

เป็นแบบอย่างที่ดี 
7. ผูบ้รหิารสถานศกึษามีทกัษะการเป็นพี่เลีย้ง ผลกัดนัใหท้ีมงาน

ด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนบรรลตุามเป้าหมายของสถานศกึษา 
8. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสรา้งความตระหนักใหบุ้คลากร

เห็นความส าคญัของผูร้บับรกิารหรือผูม้ีส่วนไดส้ว่นเสีย 
9. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาทีมงานให้มีความคิด

สรา้งสรรค ์มีความสามคัคี สรา้งมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดีภายในทีม 
10. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสรา้งจิตส านึกใหบุ้คลากร รูส้ึก

ถึงการเป็นเจา้ของสถานศกึษาเพื่อสรา้งความเจรญิใหก้บัองคก์รรว่มกนั 
11. ผูบ้รหิารสถานศึกษาตระหนกัถึงประโยขนแ์ละความตอ้งการ

ของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียเป็นส าคญั 
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12. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถประเมินทักษะของบุคลากรใน
การพฒันาใหม้ีการเพิ่มพนูทกัษะ (Re-Skill) ที่จ  าเป็นในการท างานขึน้ (Up Skill) รองรบัการเติบโต
ในอนาคต และการเรียนรูท้กัษะใหม่ (New Skill)  

13. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวางแผนพัฒนาวิชาชีพครูใน
สถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกับสภาพการปฏิบติังานความตอ้งการจ าเป็น องคค์วามรูใ้หม่ นโยบาย 
แผนกลยทุธข์องหน่วยงานการศกึษา 

14. ผูบ้รหิารสถานศกึษาเขา้ใจวฒันธรรมองคก์รในสถานศกึษา 
15. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถเสริมพลังให้บุคลากรมี

ความสมัพันธ์กนั มีการแลกเปลี่ยนขอ้มลูข่าวสาร ไดเ้รียนรูก้ารท างาน สนับสนุนช่วยเหลือและใช้
ประโยชนร์ว่มกนั 

16. ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชเ้ทคนิควิธีการที่เหมาะสมใหบุ้คลากร
รว่มกนัก าหนดวิถีการท างานในสถานศกึษาใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัโดยปฏิบติัอย่างต่อเนื่อง 

17. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาวิชาชีพของตนเองใหม้ี
วิชาชีพที่สงูขึน้ 

18. ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสรา้งเครือข่ายการเรียนรูร้ว่มกนั
ของเพื่อนรว่มวิชาชีพ 

19. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสรา้งแรงจูงใจใหบุ้คลากรเกิด
ความรูส้กึผกูพนัต่อสถานศกึษา พงึพอใจ ภาคภมูิใจ เกิดขวญัและก าลงัใจในการท างาน 

20. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและผู้อ่ืนให้มี
ความพงึพอใจ ภมูิใจรูส้กึถึงความรบัผิดชอบ มีความสขุในการท างาน 

21. ผูบ้รหิารสถานศกึษามีความรู ้ทศันคติเชิงบวก ใชพ้ลงัอ านาจ
สรา้งแรงเสรมิใหบ้คุลากรรบัรูศ้กัยภาพของตนเอง 

2. องค์ประกอบที่ 2 บรรยายด้วยตัวแปรข้อค าถามส าคัญ จ านวน  
17 ตวัแปร 

เมื่อพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ในองค์ประกอบที่ 2 แล้ว พบว่าเป็นตัว
แปรที่เก่ียวกับสมรรถนะดา้นมโนทัศน ์(Conceptual Competency) ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้
พื ้นฐานเป็นส่วนใหญ่  ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อองค์ประกอบที่  2 ว่า สมรรถนะด้านมโนทัศน ์
(Conceptual Competency) บรรยายดว้ยตวัแปรขอ้ค าถามส าคญั จ านวน 17 ตวัแปร ดงัต่อไปนี ้
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1. ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจบริบทภายในโดยการค านึงถึง
ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบั คณุค่า วฒันธรรม ความรู ้และสมรรถนะของสถานศกึษา 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาเขา้ใจ นโยบาย แผน กลยุทธ ์และภารกิจ
ของสถานศกึษา 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจบริบทภายนอกโดยการค านึงถึง
ปัจจยัที่เกิดขึน้จากกฎหมาย ระเบียบ เทคโนโลยี วฒันธรรม สงัคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอ้ม 

4. ผูบ้รหิารสถานศึกษามีความรู ้ทกัษะที่ไดร้บัจากประสบการณ์
เดิม รบัรูถ้ึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศึกษา 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจถึงผลกระทบที่ เกิดขึน้จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศึกษา 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวางแผนแนวทางการพัฒนา
คณุภาพการศกึษา 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาระบุขั้นตอนการด าเนินงานเป็นระบบ
ชดัเจนเพื่อการบรรลเุปา้หมายของสถานศึกษา        

8. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการตัดสินใจบน
พืน้ฐานของขอ้มลูสารสนเทศและหลกัการไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม    

9. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน
และภายนอกสถานศกึษา สภาพปัจจบุนั ปัญหา ความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศกึษา และชมุชน 

10. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถจัดระบบการให้บริการด้าน
การศกึษาที่มีคณุภาพ 

11. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ความต้องการของ
ผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน น าขอ้มูลมาปรบัปรุงพฒันาการบริหารคุณภาพการศึกษาไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

12. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบการบริหารงาน
ตามโครงสรา้งของสถานศกึษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

13. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศดว้ย
วิธีการน าเสนอที่ทนัสมยั 

14. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถติดตามและประเมินผลการ
ใหบ้รกิารดา้นการศกึษา 
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15. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างถกูตอ้ง เหมาะสม และรวดเรว็ 

16. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถก าหนดภาพอนาคตของ
สถานศกึษาที่ชดัเจน สอดคลอ้งกบัสถานการณต่์าง ๆ ที่เกิดขึน้ 

17. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถจัดระบบการบริหารจัดการ
ความรู ้บรูณาการองคค์วามรูใ้หม่ในระบบการบรหิารคณุภาพ 

3. องค์ประกอบที่ 3 บรรยายด้วยตัวแปรข้อค าถามส าคัญ จ านวน  
14 ตวัแปร 

เมื่อพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ในองค์ประกอบที่ 3 แล้ว พบว่าเป็นตัว
แปรที่ เก่ียวกับสมรรถนะด้านกระบวนการบริหารคุณภาพ (Quality Management Process 
Competency) ของผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นส่วนใหญ่ ผูว้ิจยัจึงก าหนดชื่อองคป์ระกอบ
ที่  3 ว่ า  ส ม รรถนะด้ าน ก ระบ วนการบ ริห ารคุณ ภ าพ  (Quality Management Process 
Competency) บรรยายดว้ยตวัแปรขอ้ค าถามส าคญั จ านวน 14 ตวัแปร ดงัต่อไปนี ้

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดขัน้ตอนการพัฒนาคุณภาพ การ
ติดตาม และการตรวจสอบในการประกนัคณุภาพการศึกษา 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสรา้งเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 
และวิธีการปฏิบติัที่น าไปใชใ้นการติดตามการท างาน 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาสรา้งเครื่องมือและวิธีการส าหรับการ
บรหิารคณุภาพที่ชดัเจนและหลากหลาย 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค ์
วางแผนงานคณุภาพ ระบบการบรหิารคณุภาพ 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถน าผลการประเมินไปใชใ้นการ
ยกระดบัคณุภาพหรือ สรา้งมลูค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง 

6. ผูบ้ริหารสถานศกึษาจดัล าดบัความส าคญัการพฒันาปรบัปรุง 
(Value Stream Mapping: VSM) การควบคมุ การบรหิารคณุภาพ 

7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถเลือกใชเ้ครื่องมือในการติดตาม
ผล การประเมินผลการปฏิบติังานอย่างถกูตอ้งเหมาะสม 
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8. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถก าหนดวิธีการตรวจ ติดตาม  
การปฏิบัติงานตามวงจรบริหารคุณภาพ (PDCA) ทราบปัญหาปัจจุบันหรือช่องว่างที่มี (Gap)  
เพื่อน ามาท าการปรบัปรุงคณุภาพ 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถจัดท าโครงสรา้งและขอบข่าย 
การบรหิารคณุภาพที่ชดัเจน 

10. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรูใ้นการก าหนดกรอบมาตรฐาน
ระบบบรหิารคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษา 

11. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานท่ีน าไปสู่ผลสมัฤทธิ์

และคณุภาพของสถานศกึษา 
12. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถจดัท าระบบขัน้ตอนการบริหาร 

กระบวนการท างานที่ชดัเจนเป็นระบบต่อเนื่อง 
13. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสร้างกลไกการมีส่วนร่วม 

การประเมินตนเองของสถานศกึษา 
14. ผู้บริหารสถานศึกษาก ากับการด าเนินการระบบประกัน

คณุภาพการศกึษาใหม้ีความต่อเนื่องตามวงจรคณุภาพ (PDCA)  
4. องคป์ระกอบที่ 4 บรรยายดว้ยตวัแปรขอ้ค าถามส าคญั จ านวน 7 ตวั

แปร 
เมื่อพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ในองค์ประกอบที่ 4 แล้ว พบว่าเป็นตัว

แปรท่ีเก่ียวกบัสมรรถนะดา้นบคุคล (Personal Competency) ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
เป็นส่วนใหญ่ ผู้วิจัยจึงก าหนดชื่อองค์ประกอบที่  4 ว่า สมรรถนะด้านการขับเคลื่อนองค์การ 
(Organization Mobility Competency) บรรยายดว้ยตัวแปรขอ้ค าถามส าคัญ จ านวน 7 ตัวแปร 
ดงัต่อไปนี ้

1. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถกระตุ้นให้ครูและบุคลากรใน
สถานศกึษาเกิดความรว่มมือที่จะปรบัเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึน้ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดการกับผลกระทบต่อบุคลากรที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลง 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถวางแผน ขับเคลื่อนและผลกัดัน
สถานศกึษาไปสูก่ารปรบัเปลี่ยนอย่างมีคณุภาพ 
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4. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความพรอ้ม กลา้ที่จะเผชิญหนา้กบัการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างทนัท่วงที 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาตระหนักในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กับ
สถานศกึษา 

6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถลดการต่อตา้นโดยสรา้งแรงจูงใจ
ใหบ้คุลากรมีสว่นรว่มในการเปลี่ยนแปลง 

7. ผูบ้รหิารสถานศึกษามีทกัษะการสื่อสารกบับุคลากรและชุมชน
ที่ชดัเจนและเหมาะสม 

5. องค์ประกอบที่ 5 บรรยายด้วยตัวแปรข้อค าถามส าคัญ จ านวน  
5 ตวัแปร 

เมื่อพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ ในองค์ประกอบที่ 5 แล้ว พบว่าเป็นตัว
แปรที่เก่ียวกับสมรรถนะดา้นดิจิทัล (Digital Competency) ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
เป็นส่วนใหญ่  ผู้วิจัยจึ งก าหนดชื่ อองค์ประกอบที่  5 ว่า  สมรรถนะด้าน ดิจิทัล  (Digital 
Competency) บรรยายดว้ยตวัแปรขอ้ค าถามส าคญั จ านวน 7 ตวัแปร ดงัต่อไปนี ้

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทักษะ การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล การใช้
แอพพลิเคชั่น การใชอิ้นเตอรเ์น็ต การใชโ้ปรแกรมส านกังานเพื่อการบรหิาร 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสื่อสารกับบุคคล ชุมชน และ
องคก์รต่าง ๆ โดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเชื่อมโยงระบบขอ้มลูสารสนเทศและระบบดิจิทลั 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถยกระดับศักยภาพการน า
เทคโนโลยีดิจิทลัของสถานศกึษา 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกับผลกระทบ
ของกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจดัการดา้นดิจิทลั 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาประยุกตใ์ชป้รบัเปลี่ยนกระบวนการหรือ
วิธีการท างานที่น าเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาช่วยใหร้ะบบงานการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทลัที่มี
ความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ 

การตั้งชื่อองคป์ระกอบ 
ผู้วิจัยได้เรียงล าดับที่ องค์ประกอบ และตั้งชื่อแต่ละองค์ประกอบใหม่ให้

สอดคลอ้งกบัโครงสรา้งองคป์ระกอบที่มีคณุสมบติัตามเกณฑท์ี่ก าหนดเป็นองคป์ระกอบสมรรถนะ
การบรหิาร ดงัตาราง 9 
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ตาราง 9 องคป์ระกอบสมรรถนะการบรหิารคณุภาพของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการ 
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

องคป์ระกอบ
ที ่

ชื่อองคป์ระกอบ 
จ านวน 
ตัวแปร 

ค่าน ้าหนักองคป์ระกอบ 
(factor loading) 
(factor loading) 

1 สมรรถนะดา้นผูน้  าเชงิจรยิธรรม 21 0.510-0.718 
2 สมรรถนะดา้นมโนทศัน ์ 17 0.507-0.629 
3 สมรรถนะดา้นกระบวนการบรหิารคณุภาพ 14 0.511-0.645 
4 สมรรถนะดา้นการขบัเคลื่อนองคก์าร 7 0.516-0.718 
5 สมรรถนะดา้นดจิิทลั 5 0.596-0.763 

รวม 64 0.507-0.763 

 
จากตางราง 9 ผูว้ิจัยน ามาชื่อองคป์ระกอบที่สอดคลอ้งกับตัวแปรขอ้ค าถามใน

แต่ละองคป์ระกอบ สรุปรายละเอียดของตวัแปรแต่ละองคป์ระกอบ ดงัตาราง 10-14 

ตาราง 10 องคป์ระกอบที่ 1 สมรรถนะดา้นผูน้  าเชิงจรยิธรรม 

ตัวแปร รายการ 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
อันดับ 

72 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีความรบัผิดชอบในการบรหิารคณุภาพ (P104)  0.718 1 
74 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีทกัษะการเป็นผูน้  าทีมงาน สรา้งและพฒันา

ทีมงาน (Q102)  
0.709 2 

70 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถพฒันาบคุลากรใหเ้ป็นมืออาชีพและมี
จรรยาบรรณในการท างานท่ีมีคณุภาพ (P102)  

0.705 3 

73 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสรา้งและพฒันาทมีงาน (Q101)  0.705 4 
75 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถก าหนดเป้าหมาย มอบหมายงาน แบ่ง

ภาระงาน กระบวนการท างานและแนวทางการปฏิบตัิรว่มกนัท่ีชดัเจน 
(Q103)  

0.700 5 
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ตาราง 10 (ต่อ)  

ตัวแปร รายการ 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
อันดับ 

69 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีวินยั คณุธรรม จรยิธรรม ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี (P101)  

0.691 6 

77 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีทกัษะการเป็นพ่ีเลีย้ง ผลกัดนัใหท้ีมงาน
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่องจนบรรลตุามเป้าหมายของสถานศกึษา 
(Q105)  

0.689 7 

71 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสรา้งความตระหนกัใหบ้คุลากรเห็น
ความส าคญัของผูร้บับรกิารหรือผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย (P103)  

0.688 8 

76 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถพฒันาทีมงานใหม้ีความคิดสรา้งสรรค ์มี
ความสามคัคี สรา้งมนษุยส์มัพนัธท์ี่ดีภายในทีม (Q104)  

0.638 9 

81 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสรา้งจิตส านึกใหบ้คุลากร รูส้กึถงึ 
การเป็นเจา้ของสถานศกึษาเพื่อสรา้งความเจรญิใหก้บัองคก์รรว่มกนั 
(R104)  

0.633 10 

80 ผูบ้รหิารสถานศกึษาตระหนกัถงึประโยขนแ์ละความตอ้งการของผูม้ี
ส่วนไดส่้วนเสียเป็นส าคญั (R103)  

0.606 11 

89 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถประเมินทกัษะของบคุลากรใน 
การพฒันาใหม้กีารเพิ่มพนูทกัษะ (Re-Skill) ที่จ าเป็นในการท างานขึน้ 
(Up Skill) รองรบัการเติบโตในอนาคต และการเรียนรูท้กัษะใหม่ 
(New Skill) (T104)  

0.605 12 

87 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถวางแผนพฒันาวชิาชีพครูในสถานศกึษา
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการปฏิบตังิานความตอ้งการจ าเป็น องค์
ความรูใ้หม่ นโยบาย แผนกลยทุธข์องหน่วยงานการศกึษา (T102)  

0.597 13 

78 ผูบ้รหิารสถานศกึษาเขา้ใจวฒันธรรมองคก์รในสถานศกึษา (R101)  0.580 14 
84 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถเสรมิพลงัใหบ้คุลากรมคีวามสมัพนัธก์นั 

มีการแลกเปล่ียนขอ้มลูขา่วสาร ไดเ้รียนรูก้ารท างาน สนบัสนนุ
ช่วยเหลือและใชป้ระโยชนร์ว่มกนั (S103)  

0.571 15 

79 ผูบ้รหิารสถานศกึษาใชเ้ทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมใหบ้คุลากรรว่มกนั
ก าหนดวิถีการท างานในสถานศกึษาใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัโดย
ปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง (R102)  

0.569 16 
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ตาราง 10 (ต่อ)  

ตัวแปร รายการ 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
อันดับ 

86 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถพฒันาวิชาชีพของตนเองใหม้วีิชาชีพที่
สงูขึน้ (T101)  

0.560 17 

88 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสรา้งเครือขา่ยการเรยีนรูร้ว่มกนัของ
เพื่อนรว่มวิชาชีพ (T103)  

0.553 18 

85 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสรา้งแรงจงูใจใหบ้คุลากรเกิดความรูส้กึ
ผกูพนัต่อสถานศกึษา พึงพอใจ ภาคภมูิใจ เกิดขวญัและก าลงัใจใน
การท างาน (S104)  

0.546 19 

83 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถพฒันาตนเองและผูอ้ื่นใหม้คีวามพงึ
พอใจ ภมูิใจรูส้กึถงึความรบัผิดชอบ มีความสขุในการท างาน (S102)  

0.531 20 

82 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีความรู ้ทศันคติเชิงบวก ใชพ้ลงัอ านาจสรา้งแรง
เสรมิใหบ้คุลากรรบัรูศ้กัยภาพของตนเอง (S101)  

0.510 21 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) = 51.101 
ค่ารอ้ยละของความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดด้ว้ยองคป์ระกอบที่ 1 = 56.778 
ค่ารอ้ยละของความแปรปรวน (percent of variance) = 56.778 

 
จากตาราง 10 พบว่า องคป์ระกอบที่ 1 มีตวัแปรส าคญั จ านวน 21 ตวัแปร มีค่า

น า้หนกัตัวแปรในองคป์ระกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.510-0.718 มีค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 51.101 และค่ารอ้ยละของความแปรปรวน เท่ากับ 56.778 
และองคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้อ้ยละ 56.778 และเมื่อเทียบ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปรกับทุกองค์ประกอบ มีความส าคัญเป็นอันดับ 1 ผู้วิจัยตั้งชื่อ
องคป์ระกอบนีว้่า “สมรรถนะดา้นผูน้  าเชิงจรยิธรรม” 
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ตาราง 11 องคป์ระกอบที่ 2 สมรรถนะดา้นมโนทศัน ์

ตัวแปร รายการ 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
อันดับ 

58 ผูบ้รหิารสถานศกึษาเขา้ใจบรบิทภายในโดยการค านึงถึงปัจจยัที่
เก่ียวขอ้งกบั คณุคา่ วฒันธรรม ความรู ้และสมรรถนะของ
สถานศกึษา (M103)  

0.629 1 

51 ผูบ้รหิารสถานศกึษาเขา้ใจ นโยบาย แผน กลยทุธ ์และภารกิจของ
สถานศกึษา (L101)  

0.601 2 

57 ผูบ้รหิารสถานศกึษาเขา้ใจบรบิทภายนอกโดยการค านึงถึงปัจจยัที่
เกิดขึน้จากกฎหมาย ระเบียบ เทคโนโลยี วฒันธรรม สงัคม เศรษฐกิจ
และส่ิงแวดลอ้ม (M102)  

0.595 3 

56 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีความรู ้ทกัษะที่ไดร้บัจากประสบการณเ์ดิม รบัรู ้
ถึงการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ในสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
สถานศกึษา (M101)  

.590 4 

59 ผูบ้รหิารสถานศกึษาเขา้ใจถึงผลกระทบที่เกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศกึษา (M104)  

.586 5 

41 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถวางแผนแนวทางการพฒันาคณุภาพ
การศกึษา (J101)  

.578 6 

42 ผูบ้รหิารสถานศกึษาระบขุัน้ตอนการด าเนินงานเป็นระบบชดัเจนเพื่อ
การบรรลเุป้าหมายของสถานศกึษา (J102)               

.546 7 

44 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีความสามารถในการตดัสินใจบนพืน้ฐานของ
ขอ้มลูสารสนเทศและหลกัการไดอ้ย่างถกูตอ้ง เหมาะสม (J104)      

.543 8 

52 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและ
ภายนอกสถานศกึษา สภาพปัจจบุนั ปัญหา ความตอ้งการของผูเ้รียน 
สถานศกึษา และชมุชน (L102)  

.539 9 

38 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถจดัระบบการใหบ้รกิารดา้นการศกึษาที่มี
คณุภาพ (I102)  

.537 10 

40 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถวเิคราะหค์วามตอ้งการของผูเ้รียน 
ผูป้กครอง และชมุชน น าขอ้มลูมาปรบัปรุงพฒันาการบรหิารคณุภาพ
การศกึษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (I104)  

.531 11 

45 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถพฒันาระบบการบรหิารงานตาม
โครงสรา้งของสถานศกึษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (J105)  

.528 12 
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ตาราง 11 (ต่อ)  

ตัวแปร รายการ 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
อันดับ 

36 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศดว้ยวิธีการ
น าเสนอท่ีทนัสมยั (H105)  

.522 13 

39 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถติดตามและประเมินผลการใหบ้รกิารดา้น
การศกึษา (I103)  

.520 14 

43 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
เหมาะสม และรวดเรว็ (J103)   

.520 15 

55 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถก าหนดภาพอนาคตของสถานศกึษาที่
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัสถานการณต์่าง ๆ ที่เกิดขึน้ (L105)  

.511 16 

54 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถจดัระบบการบรหิารจดัการความรู ้บรูณา
การองคค์วามรูใ้หมใ่นระบบการบรหิารคณุภาพ (L104)  

.507 17 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) = 2.821 
ค่ารอ้ยละของความแปรปรวน (percent of variance) = 3.134 

 
จากตาราง 11 พบว่า องคป์ระกอบที่ 2 มีตวัแปรส าคญั จ านวน 17 ตวัแปร มีค่า

น า้หนกัตัวแปรในองคป์ระกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.507-0.629 มีค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 3.134 และค่ารอ้ยละของความแปรปรวน เท่ากับ 3.134 และ
องคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้อ้ยละ 3.134 และเมื่อเทียบค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรกับทุกองค์ประกอบ มีความส าคัญ เป็นอันดับ 2 ผู้วิจัยตั้งชื่อ
องคป์ระกอบนีว้่า “สมรรถนะดา้นมโนทศัน”์ 

ตาราง 12 องคป์ระกอบที่ 3 สมรรถนะดา้นกระบวนการบรหิารคณุภาพ 

ตัวแปร รายการ 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
อันดับ 

18 ผูบ้รหิารสถานศกึษาก าหนดขัน้ตอนการพฒันาคณุภาพ การติดตาม 
และการตรวจสอบในการประกนัคณุภาพการศกึษา (D105)  

0.645 1 

19 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสรา้งเครื่องมือพฒันาคณุภาพ และ
วิธีการปฏิบตัิที่น าไปใชใ้นการติดตามการท างาน (E101)  

0.625 2 
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ตาราง 12 (ต่อ)  

ตัวแปร รายการ 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
อันดับ 

21 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสรา้งเครื่องมือและวิธีการส าหรบัการบรหิาร
คณุภาพท่ีชดัเจนและหลากหลาย (E103)  

0.620 3 

15 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถก าหนดนโยบาย วตัถปุระสงค ์วางแผน
งานคณุภาพ ระบบการบรหิารคณุภาพ (D102)  

0.611 4 

16 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถน าผลการประเมินไปใชใ้นการยกระดบั
คณุภาพหรือ สรา้งมลูคา่เพิม่อยา่งต่อเนื่อง (D103)  

0.604 5 

17 ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัล าดบัความส าคญัการพฒันาปรบัปรุง (Value 
Stream Mapping: VSM) การควบคมุ การบรหิารคณุภาพ (D104)  

0.601 6 

22 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถเลือกใชเ้ครื่องมือในการตดิตามผล  
การประเมินผลการปฏิบตัิงานอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม (E104)  

0.594 
 

7 

20 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถก าหนดวิธีการตรวจ ติดตาม  
การปฏิบตัิงานตามวงจรบรหิารคณุภาพ (PDCA) ทราบปัญหา
ปัจจบุนัหรือช่องวา่งที่มี (Gap) เพื่อน ามาท าการปรบัปรุงคณุภาพ 
(E102)  

0.591 8 

24 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถจดัท าโครงสรา้งและขอบข่ายการบรหิาร
คณุภาพท่ีชดัเจน (F102)  

0.588 9 

23 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีความรูใ้นการก าหนดกรอบมาตรฐานระบบ
บรหิารคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา (F101)  

0.584 10 

14 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถบรหิารงานท่ีน าไปสู่ผลสมัฤทธ์ิและ
คณุภาพของสถานศกึษา (D101)  

0.564 11 

25 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถจดัท าระบบขัน้ตอนการบรหิาร 
กระบวนการท างานท่ีชดัเจนเป็นระบบต่อเนื่อง (F103)  

0.552 12 

26 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสรา้งกลไกการมีส่วนรว่มการประเมิน
ตนเองของสถานศกึษา (F104)  

0.545 13 

27 ผูบ้รหิารสถานศกึษาก ากบัการด าเนินการระบบประกนัคณุภาพ
การศกึษาใหม้คีวามต่อเนื่องตามวงจรคณุภาพ (PDCA) (F105)  

0.511 14 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) = 2.242 
ค่ารอ้ยละของความแปรปรวน (percent of variance) = 2.491 
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จากตาราง 12 พบว่า องคป์ระกอบที่ 3 มีตวัแปรส าคญั จ านวน 14 ตวัแปร มีค่า
น า้หนกัตัวแปรในองคป์ระกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.511-0.645 มีค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 2.242 และค่ารอ้ยละของความแปรปรวน เท่ากับ 2.491 และ
องคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้อ้ยละ 2.491 และเมื่อเทียบค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรกับทุกองค์ประกอบ มีความส าคัญ เป็นอันดับ 3 ผู้วิจัยตั้งชื่อ
องคป์ระกอบนีว้่า “สมรรถนะดา้นกระบวนการบรหิารคณุภาพ” 

ตาราง 13 องคป์ระกอบที่ 4 สมรรถนะดา้นการขบัเคลื่อนองคก์าร 

ตัวแปร รายการ 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
อันดับ 

3 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถกระตุน้ใหค้รูและบคุลากรในสถานศกึษา
เกิดความรว่มมือที่จะปรบัเปล่ียนไปในทางที่ดขีึน้ (A103)  

0.718 1 

2 ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัการกบัผลกระทบต่อบคุลากรท่ีเกิดจาก 
การเปล่ียนแปลง (A102)  

0.661 2 

6 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถวางแผน ขบัเคล่ือนและผลกัดนั
สถานศกึษาไปสู่การปรบัเปล่ียนอย่างมีคณุภาพ (A106)  

0.630 3 

4 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีความพรอ้ม กลา้ที่จะเผชิญหนา้กบั 
การเปล่ียนแปลงที่เกดิขึน้ไดอ้ยา่งทนัท่วงที (A104)  

0.605 4 

1 ผูบ้รหิารสถานศกึษาตระหนกัในการเปล่ียนแปลงที่เกดิขึน้กบั
สถานศกึษา (A101)  

0.596 5 

5 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถลดการต่อตา้นโดยสรา้งแรงจงูใจให้
บคุลากรมีส่วนรว่มในการเปล่ียนแปลง (A105)  

0.593 6 

8 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีทกัษะการส่ือสารกบับคุลากรและชมุชนท่ี
ชดัเจนและเหมาะสม (B102)  

0.516 7 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) = 1.475 
ค่ารอ้ยละของความแปรปรวน (percent of variance) = 1.639 

 
จากตาราง 13 พบว่า องคป์ระกอบที่ 4 มีตัวแปรส าคัญ จ านวน 7 ตัวแปร มีค่า

น า้หนกัตัวแปรในองคป์ระกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.516-0.718 มีค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 1.475 และค่ารอ้ยละของความแปรปรวน เท่ากับ 1.639 และ
องคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้อ้ยละ 1.639 และเมื่อเทียบค่า
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ความแปรปรวนของตัวแปรกับทุกองค์ประกอบ มีความส าคัญ เป็นอันดับ  4 ผู้วิจัยตั้งชื่อ
องคป์ระกอบนีว้่า “สมรรถนะดา้นการขบัเคลื่อนองคก์าร” 

ตาราง 14 องคป์ระกอบที่ 5 สมรรถนะดา้นดิจิทลั 

ตัวแปร รายการ 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
อันดับ 

46 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีทกัษะ การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั การใช้
แอพพลิเคชั่น การใชอ้ินเตอรเ์น็ต การใชโ้ปรแกรมส านกังานเพื่อ 
การบรหิาร (K101)  

0.763 1 

47 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถสื่อสารกบับคุคล ชมุชน และองคก์รต่าง 
ๆ โดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเชื่อมโยงระบบขอ้มลูสารสนเทศและระบบ
ดิจิทลั (K102)  

0.716 2 

48 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถยกระดบัศกัยภาพการน าเทคโนโลยี
ดิจิทลัของสถานศกึษา (K103)  

0.671 3 

49 ผูบ้รหิารสถานศกึษามีความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัผลกระทบของ
กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจดัการดา้นดจิิทลั (K104)  

0.602 4 

50 ผูบ้รหิารสถานศกึษาประยกุตใ์ชป้รบัเปล่ียนกระบวนการหรือวิธีการ
ท างานท่ีน าเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาชว่ยใหร้ะบบงานการบรหิาร
สถานศกึษาในยคุดิจิทลัที่มคีวามทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ (K105)  

0.596 5 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) = 1.424 
ค่ารอ้ยละของความแปรปรวน (percent of variance) = 1.583 

 
จากตาราง 14 พบว่า องคป์ระกอบที่ 5 มีตัวแปรส าคัญ จ านวน 5 ตัวแปร มีค่า

น า้หนกัตัวแปรในองคป์ระกอบ (Factor Loading) อยู่ระหว่าง 0.596-0.763 มีค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 1.424 และค่ารอ้ยละของความแปรปรวน เท่ากับ 1.583 และ
องคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้อ้ยละ 1.583 และเมื่อเทียบค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรกับทุกองค์ประกอบ มีความส าคัญ เป็นอัน ดับ 5 ผู้วิจัยตั้งชื่อ
องคป์ระกอบนีว้่า “สมรรถนะดา้นดิจิทลั” 
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โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การประกันคุณภาพการศึกษา  

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
ของสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานในการประกันคุณภาพ
การศึกษา สามารถสรุป โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ในการประกนัคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกัสมรรถนะการบริหารคุณภาพ 5 
ดา้น ดงัตาราง 15 

ตาราง 15 โมเดลสมรรถนะการบรหิารคณุภาพของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนั
คณุภาพการศกึษา 

องคป์ระกอบหลกั 
สมรรถนะการบริหารคุณภาพ 

สมรรถนะย่อย 
สมรรถนะการบริหารคุณภาพ 

1. สมรรถนะดา้นผูน้  าเชงิจรยิธรรม 
(Development Leader Competency)  

1.1 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.2 การสรา้งและพฒันาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 วฒันธรรมองคก์รคณุภาพ 
1.4 การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจ 
1.5 การพฒันาตนเองและเพื่อนรว่มวชิาชีพ 

2. สมรรถนะดา้นผสานแนวคิด  
 (Conceptual Competency)  

2.1 การประมวลสารสนเทศและการสรา้งภาพขอ้มลู 
2.2 การใหค้วามส าคญักบัมมุมองของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 
2.3 แนวทางการพฒันาคณุภาพ 
2.4 ความเขา้ใจแบบองคร์วมและเชิงกลยทุธ ์
2.5 ประสบการณแ์ละความรูจ้ากบรบิทภายใน และบรบิท
ภายนอกสถานศกึษา 

3. สมรรถนะดา้นกระบวนการบรหิาร
คณุภาพ (Quality Management Process 
Competency)  

3.1 แนวคดิการบรหิารคณุภาพและการประกนัคณุภาพการศกึษา 
3.2 การสรา้งเครื่องมือและวิธีการการบรหิารคณุภาพ 
3.3 มาตรฐาน ระบบการบรหิารคณุภาพและการประกนัคณุภาพ
การศกึษา 

4. สมรรถนะดา้นการขบัเคลื่อนองคก์ร  
 (Organization Mobility Competency)  

4.1 การบรหิารการเปล่ียนแปลง 
4.2 การใชภ้าษา การส่ือสาร และความรว่มมือ 

5. สมรรถนะดา้นดจิิทลั  
 (Digital Competency)  

5.1 สมรรถนะดิจิทลั 
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จากตาราง 15 โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลักสมรรถนะการบริหาร
คณุภาพ 5 ดา้น โดยการจ าแนกเป็นสมรรถนะหลกั สมรรถนะย่อย ดงันี ้

1. สมรรถนะด้านผูน้  าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership Competency) มี
สมรรถนะย่อย 5 สมรรถนะ ซึ่งดจูากตวัแปรขอ้ค าถามส าคญั ดงันี ้

1.1 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.2 การสรา้งและพฒันาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 วฒันธรรมองคก์รคณุภาพ 
1.4 การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจ 
1.5 การพฒันาตนเองและเพื่อนรว่มวิชาชีพ 

2. สมรรถนะดา้นมโนทัศน ์(Conceptual Competency) มีสมรรถนะย่อย 5
สมรรถนะ ซึ่งดจูากตวัแปรขอ้ค าถามส าคญั ดงันี ้

2.1 การประมวลสารสนเทศและการสรา้งภาพขอ้มลู 
2.2 การใหค้วามส าคญักบัมมุมองผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 
2.3 แนวทางการพฒันาคณุภาพ 
2.4 ความเขา้ใจแบบองคร์วมและเชิงกลยทุธ ์
2.5 ประสบการณ์และความรูจ้ากบริบทภายใน และบริบทภายนอก

สถานศกึษา 
3. สมรรถนะด้านกระบวนการบริหารคุณภาพ (Quality Management 

Process Competency) มสีมรรถนะย่อย 3 สมรรถนะ ซึ่งดจูากตวัแปรขอ้ค าถามส าคญั ดงันี ้
3.1 แนวคิดการบรหิารคณุภาพและการประกนัคณุภาพการศกึษา 
3.2 การสรา้งเครื่องมือและวิธีการการบรหิารคณุภาพ 
3.3 มาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพ

การศกึษา 
4. ส ม รรถ น ะด้ าน ก า รขั บ เค ลื่ อ น อ งค์ ก า ร  (Organization Mobility 

Competency) มสีมรรถนะย่อย 2 สมรรถนะ ซึ่งดจูากตวัแปรขอ้ค าถามส าคญั ดงันี ้
4.1 การบรหิารการเปลี่ยนแปลง 
4.2 การใชภ้าษา การสื่อสาร และความรว่มมือ 
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5. สม รรถนะด้าน ดิ จิ ทั ล  (Digital Competency) มี สม รรถนะย่ อย  1 
สมรรถนะซึ่งดจูากตวัแปรขอ้ค าถามส าคญั ดงันี ้

5.1 สมรรถนะดิจิทลั 

 

ภาพประกอบ 19 โมเดลสมรรถนะการบรหิารคณุภาพของผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ในการประกนัคณุภาพการศึกษา 
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ค าอธิบายสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน  
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลักสมรรถนะการบริหารคุณภาพ  
5 ดา้น แต่ละองคป์ระกอบมีจ านวนตัวแปร ดงันี ้ องคป์ระกอบที่ 1 มี 21 ตัวแปร องคป์ระกอบที่ 2 
มี 17 ตัวแปร องคป์ระกอบที่ 3 มี 14 ตัวแปร องคป์ระกอบที่ 4 มี 7 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 5 มี  
5 ตวัแปร น ามาเขียนค าอธิบายสมรรถนะ การบริหารคณุภาพของผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการสรา้งค าอธิบายสมรรถนะการบริหารคุณภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา ผู้วิจัยน าตัวแปรข้อค าถาม 
เชิงคุณภาพมาเขียนสังเคราะหเ์รียบเรียงเป็นค าอธิบายมีความสอดคลอ้งกับแนวคิดทฤษฎีและ
ผูใ้หข้อ้มลู ดงัตาราง 16 

ตาราง 16 ค าอธิบายสมรรถนะการบริหารคณุภาพของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานใน 
การประกนัคณุภาพการศึกษา 

ค าอธิบาย 
1. สมรรถนะด้านผู้น าเชิงจริยธรรม 
      1.1 จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง การมีวินยั คณุธรรม จรยิธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด  ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตส านึกความรับผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมี
จรรยาบรรณวิชาชีพระดบัมืออาชีพ พฒันาบคุลากรใหเ้ป็นมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในการท างานท่ีมีคณุภาพ 
การรบัรูก้ารใหบ้รกิารบนความซื่อสตัยส์จุรติส าหรบัสถานศกึษาและผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
       1.2 การสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง มีความรู ้มีทกัษะการเป็นผูน้  าทีมงาน 
สรา้งและพัฒนาทีมงาน ก าหนดเป้าหมายร่วมกัน มอบหมายงาน แบ่งภาระงาน กระบวนการท างานและ  
แนวทางการปฏิบตัิรว่มกนัท่ีชดัเจน ปรบัเปล่ียนไดต้ามสถานการณท์ี่เหมาะสม มีเทคนิคการสรา้งทีมงาน พฒันา
ทีมงานให้มีความคิดสรา้งสรรค์ มีความสามัคคี สรา้งมนุษย์สัมพัน ธ์ที่ดีภายในทีม ส่ือสาร จูงใจ และ
ประสานงานรว่มกนัเป็นทีมงาน มีทกัษะการเป็นพ่ีเลีย้ง ชื่นชมความส าเรจ็ของทีม ผลกัดนัใหท้ีมด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องบรรลตุามเป้าหมายของสถานศกึษา 
      1.3 วัฒนธรรมองคก์รคุณภาพ หมายถึง การจดัท าวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ความเชื่อ ค่านิยม เป้าหมายเชิงกล
ยทุธ ์และกลยทุธก์ารพฒันาวฒันธรรมองคก์รในสถานศกึษา ผูบ้รหิารและบคุลากรรว่มกนัก าหนดวิถีการท างาน
ของคนในสถานศึกษาใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรทุกคนมีจิตส านึกในการท างาน อยู่ร่วมกันอย่างมี
ระเบียบและรูส้ึกเป็นเจา้ของสถานศึกษา สรา้งความเจริญงอกงามใหก้ับสถานศึกษา มองประโยขนแ์ละความ
ตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียเป็นส าคญั 
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ตาราง 16 (ต่อ)  

ค าอธิบาย 
    1.4 การเสริมสร้างพลังอ านาจ หมายถึง การใชพ้ลังอ านาจสรา้งแรงเสริมให้บุคลากรรบัรูศ้ักยภาพของ
ตนเองและพัฒนาความสามารถของตนเองและผู้อื่น มีความพึงพอใจ รูส้ึกถึงความรับผิดชอบ มีความสุข  
ในการท างาน ใหบุ้คลากรมีความสมัพนัธก์ัน มีการแลกเปล่ียนขอ้มลูข่าวสาร ความคิดเห็น ความรูส้ึก ไดเ้รียนรู ้
การท างาน สนับสนุนช่วยเหลือและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ท าให้เกิดความรูส้ึกผูกพันต่อสถานศึกษา และมี
ความรูส้กึว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของสถานศกึษา มีความพึงพอใจในงาน และภาคภูมิใจในงาน ท าใหเ้กิดขวญัและ
ก าลงัใจในการท างานอนัส่งผลต่อคณุภาพในการท างาน 
    1.5 การพัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมวชิาชพี หมายถึง การพฒันาตนเองและเพื่อนรว่มวชิาชีพ ใหม้ีความรู ้
ทกัษะ กระบวนการพฒันาสมรรถนะและวิชาชีพ โดยมีแผนการพฒันาตนเอง ด าเนินการพฒันาตนเองตามแผน
อย่างเป็นระบบ สอดคลอ้งกับสภาพการปฏิบตัิงาน ความตอ้งการจ าเป็น องคค์วามรูใ้หม่ นโยบาย แผนกลยทุธ์
ของหน่วยงานการศึกษา มีการแลกเปล่ียนเรียนรูร้่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือเครือข่าย แสดงบทบาทใน
ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีการเพิ่มพูนทักษะ (Re-Skill) ที่จ าเป็น 
ในการท างานใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการ พัฒนาทักษะเดิมใหด้ีขึน้ (Up Skill) รองรบัการเติบโตในอนาคต 
และการเรียนรูท้กัษะใหม่ (New Skill) เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั เป็นผูน้  า 
2. สมรรถนะด้านมโนทัศน ์
      2.1 การประมวลสารสนเทศและการสร้างภาพข้อมูล หมายถึง การประมวลสารสนเทศ การรวบรวม
ขอ้มลู การค านวณ การคน้คืน การส าเนาขอ้มลู การแสดงผลในรูปของการแปลงขอ้มลูสารสนเทศ เป็นรูปภาพ 
กราฟ วิดีโอ ไดผ้ลลพัธท์ี่มีความหมาย มีประโยชนต์่อการน าไปใชง้าน และเผยแพร่ขอ้มลูสารสนเทศดว้ยวิธีการ
น าเสนอที่ทนัสมยั 

      2.2 การให้ความส าคัญกับมุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง การวิเคราะหค์วามตอ้งการของผูเ้รียน 
ผูป้กครอง และชมุชน จดัระบบกระบวนการดา้นการบริหารของสถานศกึษา การสรา้งความสมัพนัธ ์การติดตาม
และประเมินผล ส่ิงที่มีผลกระทบสนองตอบความต้องการด้านการศึกษาของผู้มีส่วนไดส่้วยเสีย  ปรับปรุง
พฒันาการบรหิารคณุภาพการศกึษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

      2.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ หมายถึง การก าหนดเป้าหมาย วางแผนแนวทางการพฒันา ระบขุัน้ตอน
การด าเนินงานเป็นระบบชัดเจน ใหบ้รรลุเป้าหมายของสถานศึกษา มีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาและ  
การตัดสินใจบนพืน้ฐานของขอ้มูลและหลักการไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม พัฒนาระบบงานตามโครงสรา้ง 
การบรหิารสถานศึกษาทุกงานใหม้ีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาแบบอย่างและมีการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึน้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตาราง 16 (ต่อ)  

ค าอธิบาย 
      2.4 ความเข้าใจแบบองคร์วมและเชิงกลยุทธ ์หมายถึง การมีความรู ้ความเขา้ใจ นโยบาย แผน กลยทุธ ์
และภารกิจของสถานศึกษา วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศึกษา จัดระบบการบริหาร
จัดการความรู ้บูรณาการองคค์วามรูใ้หม่ในระบบการบริหารคุณภาพมาประยุกตใ์ช้ในการก าหนดกลยุทธ์ 
ในการพฒันาการศกึษา ก าหนดภาพอนาคตของสถานศกึษาที่ชดัเจน สอดคลอ้งกบัสถานการณต์่าง ๆ ที่เกิดขึน้
ของสถานศกึษา 
      2.5 ประสบการณ์และความรู้จากบริบทภายใน และบริบทภายนอกสถานศึกษา หมายถึง การมี
ความรู ้ทักษะที่ไดร้บัจากประสบการณ์เดิม รบัรูถ้ึงการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ในสภาพแวดลอ้มภายในและ
ภายนอกสถานศกึษา เขา้ใจบรบิทภายนอกสามารถท าใหไ้ดม้าโดย 
การค านึงถึงปัจจัยที่เกิดขึน้จากกฎหมาย ระเบียบ เทคโนโลยี วฒันธรรม สังคม และ เศรษฐกิจแวดลอ้ม และ
เขา้ใจบริบทภายในสามารถท าใหไ้ดม้าโดยการค านึงถึงปัจจัยที่ เก่ียวขอ้งกับ คุณค่า วัฒนธรรม ความรู ้และ
สมรรถนะขององคก์าร เพื่อใหส้ถานศกึษาสามารถท าหนา้ที่และด าเนินการต่อไปไดอ้ย่างมีคณุภาพ 
3. สมรรถนะด้านกระบวนการบริหารคุณภาพ 
      3.1 แนวคิดการบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การมีกระบวนการ
บริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิและคุณภาพของสถานศึกษา ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค ์การวางแผนงาน
คุณภาพ ระบบการบริหารคุณภาพ การตรวจสอบ สรา้งคุณค่า (Value) การประเมินผล และการปรบัปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ผูป้กครอง และชุมชน จดัล าดับความส าคัญการพฒันาปรบัปรุง 
(Value Stream Mapping: VSM) การควบคุม การบริหารคุณภาพ มีขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพ การติดตาม 
และการตรวจสอบในการประกนัคณุภาพการศกึษา 
      3.2 การสร้างเคร่ืองมือและวิธีการการบริหารคุณภาพ หมายถึง การสรา้งเครื่องมือพฒันาคณุภาพ และ
วิธีการปฏิบตัิที่น าไปใชใ้นการติดตามการท างานอย่างสรา้งสรรค ์ตรวจสอบการปฏิบตัิงานตามวงจรการบริหาร
คุณภาพ (PDCA) ทราบปัญหาปัจจุบนัหรือช่องว่างที่มี (Gap) น ามาปรบัปรุงคุณภาพ ให้เกิดการเปล่ียนแปลง
การบริหารคุณภาพไปในทางที่ดีขึน้ ใชเ้ครื่องมือในการบริหารที่หลากหลายจ าแนกออกไปตามงานที่ตอ้งท า 
วิธีการเก็บข้อมูลขึน้อยู่กับความเหมาะสมและการเลือกใช้การเก็บข้อมูล มีวิธีการเก็บรวบรวมปัญหา  
ในการบรหิารในสถานศกึษา สามารถท าการแกไ้ขไดด้ว้ยการใช้เครื่องมือการบริหารคณุภาพมาประเมินผลและ
น าไปวางแผนปรบัปรุงการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจน 
    3.3 มาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง ก าหนด
มาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพ โครงสรา้ง ขอบข่ายการบริหารคุณภาพ จัดท าระบบขั้นตอนการบริหาร 
กระบวนการท างานที่ชัดเจนเป็นระบบต่อเนื่อง สรา้งกลไกการมีส่วนร่วม การประเมินผลความส าเร็จ  
การควบคุมคุณภาพ การขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ การประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกิด
ประสิทธิภาพบรรลตุามเป้าหมายการบริหารคุณภาพของสถานศกึษา และตรงตามความตอ้งการของผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย 
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ตาราง 16 (ต่อ)  

ค าอธิบาย 
4. สมรรถนะด้านการขับเคลื่อนองคก์าร 
    4.1 การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การจัดการกับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ในสถานศึกษาที่มี
ผลกระทบกับตนเองและผูอ้ื่น เขา้ใจและยอมรบักับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ มีความพรอ้มที่จะเผชิญหนา้กับ
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ในสถานศึกษา ให้ค าแนะน าการปรับตัว ร่วมมือ สนับสนุน ปรับเปล่ียนขั้นตอน  
การท างานของตนและบุคลากร สรา้งแรงจูงใจให้บุคลากรมีส่วนร่วมและลดการต่อตา้นการเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึน้ ก าหนดแผนงาน ขบัเคล่ือนและผลกัดนัสถานศกึษาไปสู่การปรบัเปล่ียนอย่างมีคณุภาพ 

    4.2 การใช้ภาษา การสื่อสาร และความร่วมมือ หมายถึง การใชภ้าษา ทกัษะในการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน มีทักษะการส่ือสาร ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนข้อมูลกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ประสาน  
ความรว่มมือ สรา้งความสมัพนัธท์ี่ดี กบัเครือข่าย ผูป้กครอง ชมุชน และองคก์รอื่น 
5. สมรรถนะด้านดิจิทัล 
      5.1 สมรรถนะดิจิทัล หมายถึง การมีความรู ้เขา้ใจ เขา้ถึง การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล การใชแ้อปพลิเคชั่น  
การใชอ้ินเตอรเ์น็ต การใชโ้ปรแกรมส านกังาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน และ การใหบ้ริการ ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล
เชื่อมโยงระบบขอ้มลูสารสนเทศและระบบดิจิทัลในการส่ือสาร เสริมสรา้งศกัยภาพในการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
ยกระดับศักยภาพสถานศึกษา ค านึงถึงกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดา้นดิจิทัล ประยุกตใ์ช้
ปรบัเปล่ียนกระบวนการหรือวิธีการท างานท่ีน าเทคโนโลยีดิจิทัลเขา้มาช่วยใหร้ะบบงานการบริหารสถานศึกษา
ในยคุดิจิทลัที่มี ความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ ภายใตพ้ระราชบญัญัติและมาตรฐานการจดัการดา้นดิจิทลั 

 



 
 

 บทที ่5  
สรุป อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 

การวิจยั เรื่อง โมเดลสมรรถนะการบรหิารคณุภาพของผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานใน
การประกันคุณภาพการศึกษา มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อสงัเคราะหส์มรรถนะการบริหารคุณภาพ
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา และ 2) เพื่อสรา้งโมเดล
สมรรถนะการบรหิารคณุภาพของผูบ้ริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา
และสร้างค าอธิบายสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน  
ในการประกนัคณุภาพการศกึษา  

ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั ในการวิจยัขัน้ตอนที่ 1 คือ กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบ
สมรรถนะการบรหิารคณุภาพของผูบ้ริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา 
กลุ่มผูบ้ริหารการศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษาและกลุ่มครูผูร้บัผิดชอบงานการประกนัคณุภาพ
การศกึษาในสถานศกึษา จ านวน 14 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยใชก้ารสนทนากลุม่  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ในการวิจยัขัน้ตอนที่ 2 ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครูในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1และ ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ปี
การศึกษา 2564 จ านวน 3,457 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูใน
สถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐานในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง 
เขต 1 และ เขต 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 345 คน ผูว้ิจัยไดก้ าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
กฎแห่งความชดัเจน และใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน  

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ในขั้นตอนที่  1 เป็นข้อประเด็นค าถามปลายเปิดที่ใช้เป็น 
แนวทางการสนทนากลุ่ม ในขั้นตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
เก่ียวกับโมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในการประกัน
คณุภาพการศกึษา ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคืนมา คิดเป็นรอ้ยละ 100  

วิเคราะหข์อ้มลูและสถิติที่ใชใ้นการวิจยั ขัน้ตอนที่ 1 คือ วิธีการวิเคราะหเ์นือ้หา ขัน้ตอนที่ 
2 คือ ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ  

สรุปตามผลตามความมุ่งหมายของการวิจยัไดด้งันี ้
1. สรุปผลการวิจยั 
2. อภิปรายผลการวิจยั 
3. ขอ้เสนอแนะ 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัย เรื่อง โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา สามารถสรุปผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั ดงันี ้
1. ผลการสังเคราะห์สมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา โดยใชก้ารสนทนากลุม่ มาใชใ้นการศกึษาในการรวบรวม
แนวคิดที่เป็นฉันทามติของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล จ านวน 14 คน จากการสนทนากลุ่ม พบว่า สมรรถนะ
การบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา 20 
สมรรถนะ ดงันี ้

1) การบรหิารการเปลี่ยนแปลง (Change management)  
2) ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า  ก า ร สื่ อ ส า ร  แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ  (Language use, 

Communication and Cooperation)  
3) ความสามารถในการสอนงาน (Pedagogical abilities)  
4) แนวคิดการบริหารคุณภาพและการประกนัคณุภาพการศึกษา (Concepts of 

quality management and educational quality assurance)  
5) การสรา้งเครื่องมือและวิธีการการบริหารคุณภาพ (Established tools and 

methods for quality management)  
6) มาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 

(quality standards for management systems and educational quality assurance)  
7) การวิ เค ราะห์ข้อมู ล เพื่ อบ ริห ารคุณ ภ าพ  (Data Analysis for Quality 

Management)  
8) การประมวลสารสนเทศและการสรา้งภาพขอ้มูล (Information processing 

and visualization)   
9) การให้ความส าคัญ กับมุมมองของผู้มี ส่ วน ได้ส่ วน เสี ย  (A focus on 

stakeholder perspectives)  
10) แนวทางการพฒันาคณุภาพ (Quality Development approach)  
11) สมรรถนะดิจิทลั (Digital Competency)  
12) ความ เข้า ใจแบบองค์รวม และ เชิ งกลยุ ท ธ์  (Holistic and strategic 

understanding)  
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13) ประสบการณแ์ละความรูจ้ากบริบทภายใน และบริบทภายนอกสถานศึกษา 
(Experience and knowledge from internal and external contexts)  

14) ความสามารถในการปรับตัวตามบริบท (street smartness) (Contextual 
adaptability (‘street smartness’))  

15) ความสามารถในการสรา้งสรรคน์วตักรรม (Innovation ability)  
16) จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional ethics)  
17) การสรา้งและพฒันาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Team Building 

and Development)  
18) วฒันธรรมองคก์รคณุภาพ (Quality Corporate Culture)  
19) การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจ (Empowerment)  
20) การพฒันาตนเองและเพื่อนรว่มวิชาชีพ (professional self-development)  

2. เพื่อสรา้งโมเดลสมรรถนะการบริหารคณุภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ในการประกันคุณภาพการศึกษาและสรา้งค าอธิบายสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศึกษา 

2.1 ในภาพรวม ตัวแปรที่ศึกษาองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศึกษา ทัง้ 90 ขอ้ มีค่าเฉลี่ย 4.06-4.83 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38-0.78 แสดงว่า ผูใ้หข้อ้มลูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัปฏิบติัของตวั
แปร โดยเฉลี่ยตัง้แต่มากถึงมากที่สดุ  

2.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศึกษา  

จากผลการศึกษา องคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศึกษา มีองคป์ระกอบหลกัสมรรถนะการบรหิาร 
5 ดา้น ดังนี ้สมรรถนะดา้นผูน้  าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership Competency) บรรยายดว้ย
ตวัแปรส าคัญ จ านวน 21 ตัวแปร สมรรถนะดา้นมโนทัศน ์(Conceptual Competency) บรรยาย
ด้วยตัวแปรส าคัญ จ านวน 17 ตัวแปร สมรรถนะด้านกระบวนการบริหารคุณภาพ (Quality 
Management Process Competency) บรรยายดว้ยตวัแปรส าคญั จ านวน 14 ตวัแปร สมรรถนะ
ดา้นการขับเคลื่อนองค์การ (Organization Mobility Competency) บรรยายด้วยตัวแปรส าคัญ 
จ านวน 7 ตวัแปร สมรรถนะดา้นดิจิทลั (Digital Competency) บรรยายดว้ยตวัแปรส าคญั จ านวน 
5 ตวัแปร รายละเอียด ดงันี ้
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1) องค์ประกอบที่  1 “สมรรถนะด้านจริยธรรม” ประกอบด้วยตัวแปร
ส าคัญ 21 ตัวแปร มีค่าน า้หนักตวัแปรในองคป์ระกอบ 0.510-0.718 มีค่าความแปรปรวนของตัว
แปร เท่ากับ 51.101 และค่ารอ้ยละของความแปรปรวน เท่ากับ 56.778 และองค์ประกอบนี ้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้อ้ยละ 56.778 และเมื่อเทียบค่าความแปรปรวน
ของตวัแปรกบัทกุองคป์ระกอบ มีความส าคญัเป็นอนัดบั 1 

2) องค์ประกอบที่  2 “สมรรถนะด้านมโนทัศน์” ประกอบด้วยตัวแปร
ส าคัญ 17 ตัวแปร มีค่าน า้หนักตวัแปรในองคป์ระกอบ 0.507-0.629 มีค่าความแปรปรวนของตัว
แปร เท่ากบั 3.134 และค่ารอ้ยละของความแปรปรวน เท่ากบั 3.134 และองคป์ระกอบนีส้ามารถ
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้อ้ยละ 3.134 และเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัว
แปรกบัทกุองคป์ระกอบ มีความส าคญัเป็นอนัดบั 2 

3) องค์ประกอบที่  3 “สมรรถนะด้านกระบวนการบริหารคุณภาพ ” 
บรรยายดว้ยตวัแปรส าคญั จ านวน 14 ตวัแปร มีค่าน า้หนกัตวัแปรในองคป์ระกอบ 0.511-0.645 มี
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร เท่ากับ 2.242 และค่ารอ้ยละของความแปรปรวน เท่ากับ 2.491 
และองคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้อ้ยละ 2.491 และเมื่อเทียบ
ค่าความแปรปรวนของตวัแปรกบัทกุองคป์ระกอบ มีความส าคญัเป็นอนัดบั 3 

4) องคป์ระกอบที่ 4 “สมรรถนะดา้นการขบัเคลื่อนองคก์าร” บรรยายดว้ย
ตัวแปรส าคัญ  จ านวน 7 ตัวแปร มี ค่าน ้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ 0.516-0.718 มี ค่า 
ความแปรปรวนของตวัแปร เท่ากับ 1.475 และค่ารอ้ยละของความแปรปรวน เท่ากับ 1.639 และ
องคป์ระกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้อ้ยละ 1.639 และเมื่อเทียบค่า
ความแปรปรวนของตวัแปรกบัทกุองคป์ระกอบ มีความส าคญัเป็นอนัดบั 4 

5) องคป์ระกอบที่ 5 “สมรรถนะดา้นดิจิทัล” บรรยายดว้ยตัวแปรส าคัญ 
จ านวน 5 ตัวแปร มีค่าน า้หนักตัวแปรในองคป์ระกอบ 0.596-0.763 มีค่าความแปรปรวนของตัว
แปร เท่ากบั 1.424 และค่ารอ้ยละของความแปรปรวน เท่ากบั 1.583 และองคป์ระกอบนีส้ามารถ
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้อ้ยละ 1.583 และเมื่อเทียบค่าความแปรปรวนของตัว
แปรกบัทกุองคป์ระกอบ มีความส าคญัเป็นอนัดบั 5 

โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการประกัน
คณุภาพการศกึษา  

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกัสมรรถนะการบริหารคณุภาพ 5 ดา้น และสมรรถนะย่อย 
ดงันี ้
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1. สม รรถน ะด้ าน ผู้ น า เชิ งจ ริย ธ รรม  (Ethical Leadership Competency) มี
สมรรถนะย่อย 5 สมรรถนะ ซึ่งดจูากตวัแปรขอ้ค าถามส าคญั ดงันี ้

1.1 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.2 การสรา้งและพฒันาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 วฒันธรรมองคก์รคณุภาพ 
1.4 การเสรมิสรา้งพลงัอ านาจ 
1.5 การพฒันาตนเองและเพื่อนรว่มวิชาชีพ 

2. สม รรถน ะด้ าน ม โนทั ศ น์  (Conceptual Competency) มี ส ม รรถน ะย่ อ ย  
5 สมรรถนะ ซึ่งดจูากตวัแปรขอ้ค าถามส าคญั ดงันี ้

2.1 การประมวลสารสนเทศและการสรา้งภาพขอ้มลู 
2.2 การใหค้วามส าคญักบัมมุมองของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 
2.3 แนวทางการพฒันาคณุภาพ 
2.4 ความเขา้ใจแบบองคร์วมและเชิงกลยทุธ ์
2.5 ประสบการณแ์ละความรูจ้ากบรบิทภายใน และบรบิทภายนอกสถานศกึษา 

3. สมรรถนะด้านกระบวนการบริหารคุณภาพ (Quality Management Process 
Competency) มสีมรรถนะย่อย 3 สมรรถนะ ซึ่งดจูากตวัแปรขอ้ค าถามส าคญั ดงันี ้

3.1 แนวคิดการบรหิารคณุภาพและการประกนัคณุภาพการศกึษา 
3.2 การสรา้งเครื่องมือและวิธีการการบรหิารคณุภาพ 
3.3 มาตรฐาน ระบบการบรหิารคณุภาพและการประกนัคณุภาพการศกึษา 

4. สมรรถนะดา้นการขับเคลื่อนองคก์าร (Organization Mobility Competency) มี
สมรรถนะย่อย 2 สมรรถนะ ซึ่งดจูากตวัแปรขอ้ค าถามส าคญั ดงันี ้

4.1 การบรหิารการเปลี่ยนแปลง 
4.2 การใชภ้าษา การสื่อสาร และความรว่มมือ 

5. สมรรถนะดา้นดิจิทัล (Digital Competency) มีสมรรถนะย่อย 1 สมรรถนะซึ่งดู
จากตวัแปรขอ้ค าถามส าคญั ดงันี ้

5.1 สมรรถนะดิจิทลั  
โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการประกัน

คุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสมรรถนะการบริหารคุณภาพ 5 ด้าน และ
สมรรถนะย่อย  
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ค าอธิบายสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานใน  
การประกนัคณุภาพการศกึษา  

ประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกัสมรรถนะการบริหารคณุภาพ 5 ดา้น และสมรรถนะย่อย 
16 สมรรถนะ ดงันี ้

1. สมรรถนะดา้นผูน้  าเชิงจรยิธรรม 
1.1 จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ด ารงชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี
จิตส านึกความรบัผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณวิชาชีพระดับมืออาชีพ 
พฒันาบคุลากรใหเ้ป็นมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในการท างานที่มีคณุภาพ การรบัรูก้ารใหบ้รกิาร
บนความซื่อสตัยส์จุรติส าหรบัสถานศึกษาและผูม้ีสว่นไดเ้สีย 

1.2 การสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความรู ้มีทักษะการเป็นผู้น าทีมงาน สรา้งและพัฒนาทีมงาน ก าหนดเป้าหมาย
รว่มกนั มอบหมายงาน แบ่งภาระงาน กระบวนการท างานและแนวทางการปฏิบติัร่วมกนัที่ชดัเจน 
ปรบัเปลี่ยนไดต้ามสถานการณท์ี่เหมาะสม มีเทคนิคการสรา้งทีมงาน พฒันาทีมงานใหม้ีความคิด
สรา้งสรรค์ มีความสามัคคี สรา้งมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีภายในทีม สื่อสาร จูงใจ และประสานงาน
ร่วมกันเป็นทีมงาน มีทักษะการโคช้ชิ่ง ชื่นชมความส าเร็จของทีม ผลกัดันใหท้ีมด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องบรรลตุามเปา้หมายของสถานศกึษา 

1.3 วัฒนธรรมองคก์รคุณภาพ หมายถึง การจัดท าวิสัยทัศน ์พันธกิจ ความเชื่อ 
ค่านิยม เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การพัฒนาวัฒนธรรมองคก์รในสถานศึกษา ผูบ้ริหาร
และบุคลากรร่วมกันก าหนดวิถีการท างานของคนในสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
บคุลากรทุกคนมีจิตส านึกในการท างาน อยู่ร่วมกนัอย่างมีระเบียบและรูส้ึกเป็นเจา้ของสถานศึกษา 
สรา้งความเจริญงอกงามใหก้ับสถานศึกษา มองประโยขนแ์ละความตอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วน
เสียเป็นส าคญั 

1.4 การเสริมสรา้งพลังอ านาจ หมายถึง การใช้พลังอ านาจสรา้งแรงเสริมให้
บุคลากรรบัรูศ้ักยภาพของตนเองและพัฒนาความสามารถของตนเองและผูอ่ื้น มีความพึงพอใจ 
รูส้ึกถึงความรบัผิดชอบ มีความสขุในการท างาน ใหบุ้คลากรมีความสมัพันธก์นั มีการแลกเปลี่ยน
ขอ้มูลข่าวสาร ความคิดเห็น ความรูส้ึก ไดเ้รียนรูก้ารท างาน สนบัสนุนช่วยเหลือและใชป้ระโยชน์
ร่วมกัน ท าให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อสถานศึกษา และมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของ
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สถานศึกษา มีความพึงพอใจในงาน และภาคภูมิใจในงาน ท าให้เกิดขวัญและก าลังใจใน  
การท างานอนัสง่ผลต่อคณุภาพในการท างาน 

1.5 การพัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมวิชาชีพ หมายถึง การพัฒนาตนเองและ
เพื่อนร่วมวิชาชีพ ให้มีความรู ้ทักษะ กระบวนการพัฒนาสมรรถนะและวิชาชีพ โดยมีแผนการ
พัฒนาตนเอง ด าเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับสภาพ  
การปฏิบัติงานความต้องการจ าเป็น องค์ความรูใ้หม่ นโยบาย แผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
การศึกษา มี การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันในระดับสถานศึกษา หรือเครือข่าย แสดงบทบาทใน
ชมุชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ ดว้ยความสมัพันธแ์บบกลัยาณมิตร มีการเพิ่มพนูทกัษะ (Re-Skill) ที่
จ  าเป็นใน การท างานใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการ พัฒนาทักษะเดิมใหดี้ขึน้ (Up Skill) รองรบั
การเติบโตในอนาคต และการเรียนรูท้กัษะใหม่ (New Skill) เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั เป็นผูน้  า  

2. สมรรถนะดา้นมโนทศัน ์
2.1 การประมวลสารสนเทศและการสรา้งภาพข้อมูล หมายถึง การประมวล

สารสนเทศ การรวบรวมขอ้มูล การค านวณ การคน้คืน การส าเนาขอ้มูล การแสดงผลในรูปของ  
การแปลงขอ้มูลสารสนเทศ เป็นรูปภาพ กราฟ วิดีโอ ได้ผลลัพธ์ที่มีความหมาย มีประโยชนต่์อ  
การน าไปใชง้าน และเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศดว้ยวิธีการน าเสนอที่ทนัสมยั  

2.2 การให้ความส าคัญกับมุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง การวิเคราะห์
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน จัดระบบกระบวนการด้านการบริหารของ
สถานศึกษา การสรา้งความสัมพันธ์ การติดตามและประเมินผล สิ่งที่มีผลกระทบสนองตอบ  
ความตอ้งการดา้นการศึกษาของผูม้ีส่วนไดส้่วยเสีย ปรบัปรุงพฒันาการบรหิารคณุภาพการศึกษา
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 แนวทางการพัฒนาคุณภาพ หมายถึง การก าหนดเป้าหมาย วางแผน
แนวทางการพัฒนา ระบุขั้นตอนการด าเนินงานเป็นระบบชัดเจน ให้บรรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษา มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจบนพื ้นฐานของข้อมูลและ
หลกัการไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม พฒันาระบบงานตามโครงสรา้งการบรหิารสถานศึกษาทุกงาน
ให้มีคุณภาพ เป็นสถานศึกษาแบบอย่างและมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ ดีขึ ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.4 ความเขา้ใจแบบองคร์วมและเชิงกลยุทธ ์หมายถึง การมีความรู ้ความเขา้ใจ 
นโยบาย แผน กลยุทธ ์และภารกิจของสถานศึกษา วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก
สถานศึกษา จัดระบบการบริหารจัดการความรู ้บูรณาการองคค์วามรูใ้หม่ในระบบการบริหาร
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คุณภาพมาประยุกตใ์ชใ้นการก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษา ก าหนดภาพอนาคตของ
สถานศกึษาที่ชดัเจน สอดคลอ้งกบัสถานการณต่์าง ๆ ที่เกิดขึน้ของสถานศกึษา 

2.5 ประสบการณแ์ละความรูจ้ากบริบทภายใน และบริบทภายนอกสถานศึกษา 
หมายถึง การมีความรู ้ทักษะที่ไดร้บัจากประสบการณ์เดิม รบัรูถ้ึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ใน
สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกสถานศึกษา เขา้ใจบริบทภายนอกสามารถท าใหไ้ดม้าโดย 
การค านึงถึงปัจจัยที่เกิดขึน้จากกฎหมาย ระเบียบ เทคโนโลยี วัฒนธรรม สังคม และ เศรษฐกิจ
แวดลอ้ม และเขา้ใจบริบทภายในสามารถท าใหไ้ดม้าโดยการค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบั คณุค่า 
วฒันธรรม ความรู ้และสมรรถนะขององคก์าร เพื่อใหส้ถานศกึษาสามารถท าหนา้ที่และด าเนินการ
ต่อไปไดอ้ย่างมีคณุภาพ 

3. สมรรถนะดา้นกระบวนการบรหิารคณุภาพ  
3.1 แนวคิดการบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง  

การมีกระบวนการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพของสถานศึกษา ก าหนดนโยบาย 
วัตถุประสงค์ การวางแผนงานคุณภาพ ระบบการบริหารคุณภาพ การตรวจสอบ สรา้งคุณค่า 
(Value) การประเมินผล และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ผูป้กครอง และชุมชน จดัล าดบัความส าคญัการพฒันาปรบัปรุง (Value Stream Mapping: VSM) 
การควบคมุ การบริหารคุณภาพ มีขัน้ตอนการพัฒนาคุณภาพ การติดตาม และการตรวจสอบใน
การประกนัคณุภาพการศกึษา 

3.2 การสร้างเครื่องมือและวิธีการการบริหารคุณภาพ หมายถึง การสร้าง
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ และวิธีการปฏิบติัที่น าไปใชใ้นการติดตามการท างานอย่างสรา้งสรรค ์
ตรวจสอบการปฏิบติังานตามวงจรการบรหิารคณุภาพ (PDCA) ทราบปัญหาปัจจุบนัหรือช่องว่างที่
มี (Gap) น ามาปรบัปรุงคุณภาพ ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารคุณภาพไปในทางที่ดีขึน้ ใช้
เครื่องมือในการบริหารที่หลากหลายจ าแนกออกไปตามงานที่ตอ้งท า วิธีการเก็บขอ้มูลขึน้อยู่กับ 
ความเหมาะสมและการเลือกใช้การเก็บข้อมูล มีวิธีการเก็บรวบรวมปัญหาในการบริหารใน
สถานศึกษา สามารถท าการแกไ้ขไดด้ว้ยการใชเ้ครื่องมือการบริหารคุณภาพมาประเมินผลและ
น าไปวางแผนปรบัปรุงการปฏิบติังานที่ชดัเจน 

3.3 มาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา 
หมายถึง ก าหนดมาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพ โครงสรา้ง ขอบข่ายการบริหารคุณภาพ 
จัดท าระบบขัน้ตอนการบริหาร กระบวนการท างานที่ชัดเจนเป็นระบบต่อเนื่อง สรา้งกลไกการมี
สว่นร่วมการประเมินผลความส าเรจ็ การควบคมุคณุภาพ การขบัเคลื่อนพฒันาคณุภาพการศกึษา
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และการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเ้กิดประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายการบริหารคุณภาพ
ของสถานศกึษา และตรงตามความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 

4. สมรรถนะดา้นการขบัเคลื่อนองคก์าร 
4.1 การบริหารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การจัดการกับการเปลี่ ยนแปลงที่

เกิดขึน้ในสถานศึกษาที่มีผลกระทบกับตนเองและผูอ่ื้น เขา้ใจและยอมรบักับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ มีความพรอ้มที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในสถานศึกษา ใหค้ าแนะน า  
การปรบัตัว ร่วมมือ สนับสนุน ปรบัเปลี่ยนขัน้ตอนการท างานของตนและบุคลากร สรา้งแรงจูงใจ
ใหบ้คุลากรมีสว่นรว่มและลดการต่อตา้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ก าหนดแผนงาน ขบัเคลื่อนและ
ผลกัดนัสถานศกึษาไปสูก่ารปรบัเปลี่ยนอย่างมีคณุภาพ 

4.2 การใชภ้าษา การสื่อสาร และความร่วมมือ หมายถึง การใชภ้าษา ทักษะใน
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน มีทกัษะการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนขอ้มูลกบัผูอ่ื้นได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม ประสานความร่วมมือ สรา้งความสัมพันธ์ที่ดี กับเครือข่าย ผู้ปกครอง 
ชมุชน และองคก์รอ่ืน  

5. สมรรถนะดา้นดิจิทลั 
สมรรถนะดิจิทัล หมายถึง การมีความรู ้เขา้ใจ เข้าถึง การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัล 

การใชแ้อปพลิเคชั่น การใชอิ้นเตอรเ์น็ต การใชโ้ปรแกรมส านกังาน สนับสนุนการปฏิบติังาน และ
การใหบ้ริการ ใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมโยงระบบขอ้มูลสารสนเทศและระบบดิจิทัลในการสื่อสาร 
เสริมสรา้งศักยภาพในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับศักยภาพสถานศึกษา ค านึงถึงกฎหมาย 
นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล ประยุกต์ใชป้รบัเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการ
ท างานที่น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยให้ระบบงานการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลที่มี  
ความทนัสมยัและมีประสิทธิภาพ ภายใตพ้ระราชบญัญัติและมาตรฐานการจดัการดา้นดิจิทลั 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากข้อค้นพบของการวิจัยเรื่อง โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหาร

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศึกษา สามารถน ามาอภิปรายผล ดงันี ้
1. จากผลการวิจัยที่พบว่าสมรรถนะการบริหารคุณภาพที่ไดม้าจากการสังเคราะห์

องค์ประกอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานในการประกัน
คณุภาพการศึกษา โดยใชก้ารสนทนากลุ่ม มาใชใ้นการศึกษารวบรวมแนวคิดที่เป็นฉันทามติของ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเมื่อเทียบกับกรอบแนวคิดแล้วพบว่าสมรรถนะการบริหารคุณภาพที่มีส่วน
คลา้ยคลึงกัน กบัของเจสนั มารติ์น มารติ์แอส เอก ไอดา้เกรมีร ์และแอนเดรียส วัลโล (Martin et 
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al., 2019) 14 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง การใชภ้าษา การสื่อสาร และความร่วมมือ 
ความสามารถในการสอนงาน แนวคิดการบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา  
การสรา้งเครื่องมือและวิธีการการบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพและ  
การประกนัคณุภาพการศกึษา การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อบรหิารคณุภาพ การประมวลสารสนเทศและ
การสรา้งผลงาน มุมมองของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย  แนวทางการพัฒนาคุณภาพ สมรรถนะดิจิทัล 
ความเขา้ใจแบบองคร์วมและเชิงกลยุทธ์ ประสบการณ์และความรูจ้ากบริบทภายใน และบริบท
ภายนอกสถานศึกษา และ ความสามารถในการปรบัตวัตามบริบท สมรรถนะการบรหิารคณุภาพที่
มีส่วนคลา้ยคลึงกนั กบัของกูปิง และวงัดีลอง (Gu Ping & Wang De-long, 2015) 15 ดา้น ไดแ้ก่ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การใช้ภาษา การสื่อสาร และความร่วมมือ แนวคิดการบริหาร
คุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา การสรา้งเครื่องมือและวิธีการการบริหารคุณภาพ 
มาตรฐาน ระบบการบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อ
บริหารคุณภาพ การประมวลสารสนเทศและการสรา้งผลงาน แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
สมรรถนะดิจิทัล ความเขา้ใจแบบองคร์วมและเชิงกลยุทธ์ ประสบการณ์และความรูจ้ากบริบท
ภายใน และบริบทภายนอกสถานศึกษา ความสามารถในการปรบัตวัตามบริบท ความสามารถใน
การสรา้งสรรคน์วตักรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และวฒันธรรมองคก์รคณุภาพ  

2. สมรรถนะการบรหิารคณุภาพที่พบเพิ่มเติมหลงัจากการสนทนากลุ่ม 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
การสรา้งผูน้  าและพฒันาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสรา้งพลงัอ านาจ และ การพฒันา
ตนเอง และเพื่อนรว่มวิชาชีพ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เจสนั มารติ์น มารติ์แอส เอก ไอดา้เกร
มีร ์ และแอนเดรียส วัลโล (Martin, Elg, Gremyr & Wallo, 2019) ได้ศึกษากรอบสมรรถนะ 
ในการบริหารคุณภาพ: ส ารวจสมรรถนะที่จ  าเป็นการบริหารคณุภาพ พบว่า กรอบแนวคิดส าหรบั
การวิเคราะหส์มรรถนะในการบริหารคุณภาพของ Miles & Huberman (1994) และ Yin (2014) 
ผลการวิจยั ไดอ้งคป์ระกอบมิติสมรรถนะการบรหิารคณุภาพ เพิ่มขึน้ คือ พบมิติที่สี่ที่ไดร้บัเพิ่มเติม
จากกรอบแนวคิดเดิม ได้แก่ 1) มิติดา้นสมรรถนะของบุคลากร 2) มิติด้านกระบวนการบริหาร
คณุภาพ 3) มิติดา้นสมรรถนะเชิงแนวคิด และ 4) มิติดา้นสมรรถนะตามบรบิท 

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบ โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศึกษา มีองคป์ระกอบหลกัสมรรถนะการบรหิาร
คุณภาพ 5 ด้าน คือ สมรรถนะด้านผู้น าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership Competency) 
สมรรถนะดา้นมโนทัศน ์(Conceptual Competency) สมรรถนะดา้นกระบวนการบริหารคณุภาพ 
(Quality Management Process Competency) สม รรถน ะด้ าน ก า รขั บ เค ลื่ อ น อ งค์ ก า ร 
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(Organization Mobility Competency) และ สมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Competency) ทั้งนี ้
อาจเป็นเพราะว่า ในสถานการณปั์จจุบนัโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันกับเหตุการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงเพื่อให้มี
สมรรถนะการบริหารคุณภาพในการบริหารสถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ วางไว ้
สมรรถนะการบริหารคุณภาพที่ผู ้บริหารสถานศึกษาควรมี ครอบคลุมทั้งในด้านความรู ้ทักษะ 
พฤติกรรมการแสดงออกที่ เป็นลักษณะที่ส  าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา และเป็นผู้น า  
ในการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภิชาพัชญ์ โหนา (2562,  
น. 198-205) ไดท้ าการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคประเทศ
ไทย 4.0 ผลการวิจัยพบว่า มีองค์ประกอบจ านวน 6 ด้าน ดังนี ้ 1) การบริหารงานเชิงกลยุทธ ์ 
2) ความรู ้3) บุคลิกภาพ 4) การบริหารพัฒนาทีมงาน 5) การบริหารการเปลี่ยนแปลง และ  
6) การบริหารบุคคล สมรรถนะทัง้ 6 ดา้น เป็นสมรรถนะที่ผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคประเทศไทย 
4.0 ควรมีใหค้รบทัง้ดา้นความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และพฤติกรรมการแสดงออก องคป์ระกอบ
สมรรถนะด้านการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ เป็นองค์ประกอบที่ส  าคัญเป็นอันดับที่  1 รูปแบบ 
การพฒันาสมรรถนะผูบ้รหิารสถานศึกษาในยคุประเทศไทย 4.0 มีความเหมาะสม ผลการประเมิน
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 มีความถูกต้อง  
มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้และมีประโยชน์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันต ์ 
เตียวต๋อย (2551) ไดท้ าการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ มี  
6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารมีวิสยัทศันใ์นการน าองคก์ร การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรหิาร และ
พนกังาน เครื่องมือและเทคนิคการบริหารคณุภาพ การใชคู้่แข่งขนัเป็นคู่เทียบเคียง การบรหิารงาน
อย่างต่อเนื่องโดยผูบ้รหิารระดบัสงู และการสรา้งคณุภาพชีวิตพนกังาน องคป์ระกอบที่อยู่ในอนัดบั
ที่  1 คือ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และพนักงาน เป็นเพราะต้องอาศัยผู้รับบริกการ  
ในการก าหนดความตอ้งการเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจว่าการใหบ้ริการมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจ และ
โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในการประกันคุณภาพ
การศกึษายงัมิไดม้ีการทดสอบหรือการน าไปทดลองใชป้ระเมินกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
จริง เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการทดลองใชเ้พื่อน ามาวิเคราะหแ์ละปรบัปรุงเพื่อใหม้ีความถูกตอ้ง 
เที่ยงตรง และใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมต่อไป 

4. เมื่อพิจารณาในแต่ละองคป์ระกอบสมรรถนะการบริหารคุณภาพ สมรรถนะย่อย
และค าอธิบายประกอบของสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานใน
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การประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า สมรรถนะด้านผู้น าเชิงจริยธรรม (Ethical Leadership 
Competency) สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดร้อ้ยละ 56.778 และเมื่อเทียบค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรกับทุกองค์ประกอบ มีความส าคัญเป็นอันดับ  1 มีสมรรถนะย่อย  
5 สมรรถนะ ไดแ้ก่ 1) จรรยาบรรณวิชาชีพ 2) การสรา้งและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
3) วัฒนธรรมองคก์รคุณภาพ 4) การเสริมสรา้งพลงัอ านาจ และ 5) การพัฒนาตนเองและเพื่อน
ร่วมวิชาชีพ การที่สมรรถนะด้านจริยธรรม มีความส าคัญอันดับ 1 ทั้งนี ้อาจเป็นเพราะว่า 
ในการด าเนินการด้านการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูร้บับริการ ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีสมรรถนะดา้นจริยธรรม การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
ด ารงชีวิตตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตส านึก  
ความรบัผิดชอบในการบริหารสถานศึกษา และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจรรยาบรรณในการท างาน
ที่มีคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นมืออาชีพ จรรยาบรรณ คือ หัวใจส าคัญของการประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาเพราะผู้บริหารสถานศึกษาเป็นครูที่เป็นแม่พิมพ์ เป็นต้นแบบ ในการท า
หนา้ที่อบรม สั่งสอนเด็กและเยาวชนของชาติใหเ้ติบโตเป็นคนดีของพลโลก การรบัรูก้ารใหบ้ริการ
บนความซื่อสัตย์ต่อสถานศึกษาและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษามีความเป็นผู้น า
สามารถสรา้งทีมงาน และพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
เป้าหมาย และกลยุทธก์ารพฒันาวฒันธรรมองคก์รในสถานศึกษา ใชพ้ลงัอ านาจสรา้งแรงเสรมิให้
บุคลากรรบัรูศ้ักยภาพของตนเอง พัฒนาความสามารถของตนเองและบุคลากร เพิ่มพูนทักษะ 
(Re-Skill) ที่จ  าเป็นในการท างานให้สอดคล้องกับความตอ้งการ พัฒนาทักษะเดิมให้ดีขึน้ (Up 
Skill) รองรับการเติบโตในอนาคต และการเรียน รู้ทักษะใหม่  (New Skill) เพิ่ มศักยภาพ 
ในการแข่งขัน เป็นผู้น า ซึ่งสอดคล้องกับ ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู ้
สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ตามข้อบังคับ  
ครุุสภา ว่าดว้ยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ประกอบดว้ย การพัฒนาวิชาชีพ ความเป็นผูน้  าทาง
วิชาการ การบริหารสถานศึกษา หลกัสูตร การสอน การวดัและประเมินผลการเรียนรู ้กิจการและ
กิจกรรมนักเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา และคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
(คณะกรรมการคุรุสภา, 2556) และสอดคลอ้งกับงานวิจยั ของ บุรีรกัษ์ คุม้กลาง (2563, น. 251-
255) ได้ศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะด้านทักษะ มีน ้าหนัก
ความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ มีทักษะในการวินิจฉัย สั่ งการ และมีทักษะการท างานเป็นทีม 
รองลงมา คือ มีทักษะในการพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้มีทักษะ 
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ในการตัดสินใจ สั่งการ หรือมอบหมายงานอย่างเหมาะสม มีทักษะในการพัฒนา 4 ดา้น คืองาน
วิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบรหิารทั่วไป มีทกัษะในการบรหิารความขดัแยง้ และ
แกปั้ญหาความขดัแยง้ได ้และมีทกัษะการเรียนรูแ้ละพฒันางานตนเองอยู่เสมอ มีทกัษะในการคิด
วางแผนอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมองภาพในองค์รวม มีทักษะ  
ในการแกปั้ญหาเฉพาะหนา้และวางตวัเหมาะสมกบัสถานการณต่์างๆ และมีทกัษะในการปกครอง
และการบังคับบัญชาผูใ้ตบ้ังคับบัญชา  และสอดคลอ้งกับ ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ 
พลเรือน (2553) ไดน้ าเสนอ สมรรถนะหลักของผูบ้ริหารสถานศึกษา มี 5 สมรรถนะ คือ การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้อง 
ชอบธรรมและจรยิธรรม และการท างานเป็นทีม  

5. สมรรถนะด้านมโนทัศน์ (Conceptual Competency) กระบวนการบริหาร
คุณภาพ (Quality Management Process Competency) สมรรถนะดา้นการขับเคลื่อนองคก์าร 
(Organization Mobility Competency) และสมรรถนะด้านดิจิทัล  (Digital Competency) มี
สมรรถนะย่อยและค าอธิบายประกอบของสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศึกษา สอดคลอ้งกบั ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครู
และบุคลากรการทางการศึกษา (2564) ได้น าแนวคิดสมรรถนะมาใช้ก าหนด สมรรถนะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ดงันี ้คือ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาจัดท าขอ้ตกลงใน
การพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดังต่อไปนี ้ส่วนที่ 1 ขอ้ตกลงใน
การพัฒนางานตามมาตรฐานต าแหน่ง มีลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานต าแหน่ง 5 ด้าน 
ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารวิชาการและความเป็นผูน้  าทางวิชาการ ดา้นการบริหารจดัการสถานศึกษา 
ดา้นการบรหิารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธแ์ละนวตักรรม ดา้นการบริหารงานชมุชนและเครือข่าย 
และดา้นการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ส่วนที่ 2 ขอ้ตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นทา้
ทายเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน ครู และสถานศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา, 2564) และตรงตาม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
(2564) แนวทางยกระดับสมรรถนะครูดา้นภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล ได้มีการขับเคลื่อนตาม
นโยบายรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ ที่ตอ้งการใหผู้บ้รหิารสถานศกึษามีสมรรถนะเพิ่มเติม
ใน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการน าเสนอ 2) ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ 3) ทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2564)  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากข้อค้นพบของงานวิจัยโมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งไดอ้งคป์ระกอบสมรรถนะการบริหาร
คณุภาพของผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 5 องคป์ระกอบ ผูว้ิจยัขอเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยั
ไปใช ้ดงันี ้

1.1 โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานใน
การประกนัคุณภาพการศึกษา มีองคป์ระกอบหลกัของสมรรถนะการบริหารคุณภาพ 5 ดา้น ที่ได้
แนวคิดจากผูเ้ชี่ยวชาญ ในหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกับการก าหนดสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา
โดยตรง ไดแ้ก่ ส  านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน สามารถน ากรอบสมรรถนะการบริหารคณุภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้
พื ้นฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่ อไปสร้างมาตรฐาน ก าหนดตัวชี ้วัดในการเป็น 
ผู้บริหารงานด้านการบริหารคุณภาพ มอบให้ส  านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาทุกแห่งน าไปใช้ 
ในการพฒันาบคุลากรในโอกาสต่อไป 

1.2 โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานใน
การประกันคณุภาพการศึกษา มีองคป์ระกอบหลกัของสมรรถนะการบริหารคณุภาพ 5 ดา้น และ
ค าอธิบายสมรรถนะย่อยการบริหารคุณภาพ ดังนั้นส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา สามารถน า
ผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันาสมรรถนะการบริหารคณุภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานใน
ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
จากข้อค้นพบของงานวิจัยโมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหาร

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศึกษา 
2.1 โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานใน

การประกนัคณุภาพการศึกษา พบว่ามี องคป์ระกอบหลกัของสมรรถนะการบรหิารคณุภาพ 5 ดา้น 
ที่เป็นองคค์วามรูใ้หม่ ดงันัน้ควรมีการส่งเสรมิการท าวิจยัเพื่อพฒันาตวัชีว้ดัและเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานหรือวิจัยหลักสูตรการอบรม
พฒันา 

2.2 โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานใน
การประกนัคณุภาพการศึกษา พบว่ามี องคป์ระกอบหลกัของสมรรถนะการบรหิารคณุภาพ 5 ดา้น 
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และสมรรถนะย่อย 16 สมรรถนะ ดงันัน้ควรมีการส่งเสริมการท าวิจยัเพื่อพฒันาเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะการบรหิารคณุภาพของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

2.3 ผลสืบเนื่องจากงานวิจัยที่ ได้โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของ
ผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศึกษา เป็นองคค์วามรูใ้หม่ ควรมีการท า
วิจัยเพื่ อศึกษาความต้องการ (need assessment) การพัฒนาสมรรถนะแต่ละสมรรถนะ 
การบรหิารคณุภาพของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานหรือวิจยัหลกัสตูรการอบรมพฒันา 
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จริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยทีท่ าในมนุษย ์ 
ผูว้ิจยัค านึงถึงการพิทกัษ์สิทธิของผูใ้หข้อ้มลูส าคญัและกลุม่ตวัอย่างเป็นส าคญั หลงัจาก     

ที่ได้รบัการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรบัพิจารณาโครงการวิจัยในที่ท าในมนุษย ์
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2564 รวมทัง้ไดข้อหนังสือรบัรอง ขอความ
อนุเคราะหเ์ก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ตามแบบ บว. 
414 จ านวน 14 ฉบับ เมื่อวันที่  2 กันยายน 2564 ใชใ้นการสนทนากลุ่ม ขอหนังสือรบัรองเชิญ
ผูเ้ชี่ยวชาญหรือผูท้รงคณุวฒุิตรวจเครื่องมือแบบสอบถามจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนค
รินวิโรฒ ตามแบบ บว. 413 จ านวน 4 ฉบบั เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 และขอความอนุเคราะห์
เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ตามแบบ บว. 414 
จ านวน 1 ฉบบั เมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ใชใ้นการเก็บขอ้มลู แบบสอบถาม 

ผูว้ิจัยน าเอกรชีแ้จงขอ้มูลส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมในการวิจัย ขอ้มูลที่ไดจ้ากการสนทนากลุ่ม 
ผูว้ิจัยจะขออนุญาตบนัทึกเสียงตลอดการสนทนากลุ่ม อีกทัง้บนัทึกภาพระหว่างการสนทนากลุ่ม
ไฟลข์อ้มูลผูว้ิจัยจะบนัทึกไวใ้นคอมพิวเตอรส์่วนตัวที่มีรหัสป้องกันบุคคลอ่ืนไม่ใหส้ามารถเปิดได ้
เก็บเอกสาร แผ่น CD ไฟล์ในตู้ลิน้ชักที่มีกุญแจล็อก และผู้วิจัยเท่านั้นที่มีกุญแจเปิด -ปิด เก็บ 
เอกสาร แผ่น CD ไฟลไ์วเ้ป็นเวลา 3 ปีหลงัสิน้สดุการวิจัย และจะท าลายขอ้มูลดว้ยวิธีการลบไฟล ์
ออกจากเครื่องในลกัษณะที่ไม่สามารถกูข้อ้มูลกลบัมาได ้โดยผูว้ิจัยเป็นผูร้บัผิดชอบในการรกัษา 
ความลบัผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั และไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้รว่มการวิจยัแลว้ หากมีขอ้มลูใหม่ ที่
เก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยั ผูว้ิจยัจะแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมการวิจยัทราบโดยเร็วและไม่ปิดบงั ความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึน้เมื่อผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั ท่านอาจรูส้ึกอึดอดั หรืออาจรูส้ึกไม่สบายใจอยู่บา้งกบั บาง
ค าถาม ท่านมีสิทธิ์ท่ีจะไม่ตอบค าถามเหล่านั้น รวมถึงท่านมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการนี ้
เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมวิจัยหรือถอนตัวออกจาก 
โครงการวิจัยนี ้จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านแต่อย่างใด หากท่านมีอาการไม่พึงประสงค ์หรือ 
ประสงคท์ี่จะพกั เพื่อพักผ่อนอิริยาบถ สามารถพักไดโ้ดยแจง้ต่อผูว้ิจยัโครงการวิจยัไดต้ลอดเวลา 
หากท่านมีอาการเมื่อยล้า เกิดความกดดัน ผู้วิจัยจะให้เวลาในการพักผ่อนเพื่อผ่อนคลาย 
ความเครียดและหากอาสาสมัครประสงคท์ี่จะไม่ใหข้อ้มูล ก็จะใหอ้าสาสมัครถอนตัวออกจากการ 
วิจัย และจะไม่น าขอ้มูลนัน้มาท าการศึกษา ขอ้มูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรกัษาไว ้ไม่เปิดเผย 
ต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล แต่จะรายงานผลการวิจัยเป็นขอ้มูลส่วนรวม ผูท่ี้มีสิทธิ์เขา้ถึงขอ้มูล 
ของท่านจะมีเฉพาะผู้ที่ เก่ียวข้องกับการวิจัยนี ้และคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณา 
โครงการวิจยัที่ท าในมนษุย ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ เท่านัน้ 
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เอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมการวิจัย 
 (Participant Information Sheet)  

 
ในเอกสารนี้อาจมีข้อความที่ท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้า

โครงการวิจัยหรือผู้แทนให้ช่วยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี ท่านอาจจะขอเอกสารนี้กลับไป
อ่านที่บ้านเพ่ือปรึกษา หารือกับญาติพ่ีน้อง เพ่ือนสนิท แพทย์ประจ าตัวของท่าน หรือ
แพทยท่์านอื่น เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย 
ชื่อโครงการวิจัย…..โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานใน
การประกนัคณุภาพการศกึษา  
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย…..นางพณัณช์ิตา  กนกพงษเ์สถียร….. 

สถานที่วิจัย ส  านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน สถานศึกษาสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 2  
สถานที่ท างานและหมายเลขโทรศัพทข์องหัวหน้าโครงการวิจัยทีต่่อได้ทัง้ในและนอกเวลา
ราชการ  
  โรงเรียนชมุชนวดัสวุรรณรงัสรรค ์

เลขที่ 70 หมู่ที่ 5 ต าบลส านกัทอ้น อ าเภอบา้นฉาง จงัหวดัระยอง 21130   
โทรศพัท ์038-695-688  โทรศพัทม์ือถือ 065-419-1598 
E-mail: phanchita.kn@gmail.com 

ผู้สนับสนุนทุนวิจัย……….................................................-.....................…………................ 
ระยะเวลาในการวิจัย.........กรกฎาคม 2564 – กรกฎาคม 2565............................................... 

โครงการวิจยันีท้  าขึน้เพื่อ  
1. เพื่อสงัเคราะหส์มรรถนะการบริหารคณุภาพของผูร้ิหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานใน

การประกนัคณุภาพการศกึษา 
2. เพื่อสรา้งโมเดลสมรรถนะการบริหารคณุภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน

ในการประกันคุณภาพการศึกษาและสรา้งค าอธิบายสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผูบ้ริหาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศึกษา 
ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
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1. ไดโ้มเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพซึ่งเป็นพืน้ฐานที่ส  าคัญและมาตรฐานของ
ต าแหน่งบุคลากรการบริหารคุณภาพที่ก าหนดค่าและเพื่อช่วยใหส้ถานศึกษาสามารถแก้ไขได้
อย่างรวดเรว็ มอบหมายงานใหบ้คุลากรไดต้รงกบัสมรรถนะในต าแหน่งที่ชดัเจน 

2. เป็นแนวทางให้ส  านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน สร้างกรอบ
สมรรถนะการบรหิารคณุภาพของผูบ้ริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา
เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงสิ่งที่จ  าเป็นในการเป็นผูป้ฏิบติังานดา้นการบริหารคุณภาพ มองใหส้  านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษาทกุแห่งน าไปใชใ้นการพฒันาบุคลากรในโอกาสต่อไป 

3. เป็นงานวิจัยที่สรา้งประโยชนท์างด้านการพัฒนาสมรรถนะการบริหารคุณภาพ
ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานที่จะเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศกึษาต่อไป 

4. ใชป้ระโยชนใ์นการน าไปประยุกตใ์ชเ้พื่อการประเมินสมัฤทธิผลการปฏิบติังานใน
หนา้ที่ต  าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษาสงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ใน
ระยะเวลา 1 ปี ที่ควรเพิ่มเติมการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

ท่านไดร้บัเชิญใหเ้ขา้รว่มการวิจยันีเ้พราะ 
การวิจยัเรื่อง โมเดลสมรรถนะการบรหิารคณุภาพของผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานใน

การประกันคุณภาพการศึกษานี ้จ าเป็นตอ้งขอขอ้มูลจากอาสาสมัครผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจัยจาก
กลุม่ตวัอย่างคือ  

กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคัญในการวิจยั (Key Informants) ในการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) ไดแ้ก่ ครัง้ที่ 1 กลุ่มผูท้รงคณุวฒุิสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ผูท้รงคุณวุฒิสงักัดส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ผูอ้  านวยการหรือรองผูอ้  านวยการส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษา ผูบ้รหิารสถานศึกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 7 
คน ครัง้ที่ 2 กลุ่มครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จ านวน 
7 คน   

กลุ่มตวัอย่างคือ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ ส านักงานเขตพื ้นที่
การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 2 ปีการศกึษา 2564 จ านวน 346 คน 

เพื่อน ามาพฒันาโมเดลสมรรถนะการบรหิารคณุภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ในการประกนัคณุภาพการศกึษาใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
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จะมีผู้เข้าร่วมการวิจัยนีทั้ง้สิน้ประมาณ  
  กลุม่ผูใ้หข้อ้มลูส าคญัในการวิจยั (Key Informants) ในการสนทนากลุม่ (Focus 
Group Discussion) ไดแ้ก่ ครัง้ที่ 1 กลุม่ผูท้รงคณุวฒุิสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ผูท้รงคณุวฒุิสงักดัส านกังานเลขาธิการครุุสภา ผูอ้  านวยการหรือรองผูอ้  านวยการ
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา ผูบ้รหิารสถานศกึษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน จ านวน 7 คน ครัง้ที่ 2 กลุม่ครูในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา
ระยอง เขต 2 จ านวน 7 คน    

กลุม่ตวัอย่างคือ  ผูบ้รหิารสถานศึกษาและครูในสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐานในสงักดัส านกังาน 

เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 1และ ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษา
ระยอง เขต 2 ปีการศกึษา 2564 จ านวน 346 คน 

หากท่านตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัยแล้ว จะมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อไปนีค้ือ 
- การสอบถามขอ้มลูประวติัส่วนตวั พรอ้มการแสดงความจ านงว่ายินดีใหเ้ปิดเผยขอ้มลู

หรือไม่ 
- การใหข้อ้มลูจากการสมัภาษณใ์นประเด็นท่ีผูวิ้จยัก าหนด ทัง้นี ้ผูใ้หข้อ้มลูมีสิทธิ์ท่ีจะ

ปฏิเสธใหข้อ้มลูในประเด็นที่เห็นว่า ไม่ปลอดภยัหรืออดึอดัใจในการตอบ 
- การสมัภาษณ ์มีลกัษณะเป็นการสนทนากลุม่ ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง 
- ท าแบบสอบถาม แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 สว่น ส่วนที่ 1 คือ ขอ้มลูส่วนบุคคล

ทั่วไป และสว่นที่ 2 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัโมเดลสมรรถนะการบรหิารคณุภาพของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา 

- การเก็บแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง ผูต้อบแบบสอบถามมีสิทธิ์ท่ีจะปฏิเสธการท า
แบบสอบถาม  

ความไม่สบายกาย หรือไม่สบายใจทีอ่าจจะเกิดขึน้เมื่อเข้าร่วมการวิจัย  
1. อาจท าใหเ้กิดความกดดัน ความเครียด และความเมื่อยลา้จากการท าแบบสอบถามได ้

หากท่านประสงค ์

ที่จะพกั เพื่อพกัผ่อนอิรยิาบถ ท่านสามารถพกัได ้โดยแจง้ต่อหวัหนา้โครงการวิจยั 
 2. ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งตอ้งใหข้อ้มูลหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระบบ
ราชการ อันอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการท างาน หรือการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่ของผูใ้ห้
ขอ้มลูได ้ในกรณีนี ้ผูว้ิจยัมีแนวทางในการลดทอนสภาพการณด์งักลา่ว ดงันี ้
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 - แจ้งให้ผูใ้หข้้อมูลทราบว่า ข้อความแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ของผูใ้หข้้อมูลจะถูก
น าเสนอ โดยไม่เปิดเผยชื่อ หรือต าแหน่งของผูใ้หข้อ้มลูในเอกสารรายงานวิจยั 
 - แจง้ให้ผู ้ให้ขอ้มูลทราบถึงสิทธิพืน้ฐานของผูใ้ห้ขอ้มูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ งสิทธิที่จะ
ไม่ใหข้อ้มลูที่อาจเป็นผลรา้ยต่อตวัผูใ้หข้อ้มลูภายหลงั 
 - ผูว้ิจยัรว่มกนัประเมินสถานการณ ์หากผูใ้หข้อ้มลูเริ่มแสดงออกถึงความอึดอดั ในการ
รว่มใหข้อ้มลู ผูว้ิจยัจะรีบด าเนินการแจง้ผูใ้หข้อ้มลู และสอบถามผูใ้หข้อ้มลูเพื่อยืนยนัเจตจ านงของ
ผูใ้หข้อ้มูล หากผูใ้หข้อ้มูลสะดวกที่จะให้ขอ้มูลในลักษณะอ่ืน เช่น การตอบแบบสัมภาษณ์ทาง
อีเมล หรือตอ้งการยติุการใหข้อ้มลู ผูว้ิจยัจะด าเนินการตามนัน้ 

ความเส่ียงทีอ่าจจะเกิดขึน้เมื่อเข้าร่วมการวิจัย  
- การตอบแบบสอบถาม ใชเ้วลาประมาณ 15-30 นาท ี
- การสมัภาษณ ์หรือการสนทนากลุม่ ใชเ้วลาประมาณ 2 ชั่วโมง 

 

หากท่านไม่เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี ้จะไม่มีผลกระทบต่อหน้าทีก่ารปฏิบัติงานใด 
ๆ ของท่าน หรือส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของท่าน (ใน
กรณีทีท่่านก าลังศึกษาอยู่) แต่อย่างใด   

หากมีข้อข้องใจที่จะสอบถามเกี่ยวข้องกับการวิจัย หรือหากเกิดผลข้างเคียงที่ไม่
พึงประสงคจ์ากการวิจัย  ท่านสามารถติดต่อ…..นางพัณณ์ชิตา  กนกพงษ์เสถียร หมายเลข
โทรศพัทม์ือถือ 065-419-1598….. 

ท่านจะไดร้บัการช่วยเหลือหรือดแูลรกัษาอนัเนื่องมาจากการวิจยัตามมาตรฐานทาง
การแพทย ์ โดยผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการรกัษาคือ…...นางพณัณช์ิตา  กนกพงษเ์สถียร ….. 
           ประโยชนท์ี่คิดว่าจะไดร้บัจากการวิจยั 

1. อาสาสมัครอาจไม่ไดร้บัประโยชนโ์ดยตรง แต่ผลการวิจยัที่ไดจ้ะเป็นประโยชนต่์อ
ส่วนรวมจะได้โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในการ
ประกนัคณุภาพการศกึษา 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา จะได้โมเดลสมรรถนะการบริหารคุณภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา เพื่อใชใ้นการพฒันาสมรรถนะการบรหิาร
คณุภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานที่จะเป็นสิ่งส  าคญัในการพฒันาระบบประกนัคณุภาพ
การศกึษาต่อไป 

ค่าตอบแทนหรือของที่ระลกึที่ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัจะไดร้บั ไดแ้ก่ ของที่ระลกึ 

ค่าใช้จ่ายทีผู่้เข้าร่วมการวิจัยจะต้องรับผิดชอบเอง…..ไม่มี….. 
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        หากมีขอ้มูลเพิ่มเติมทั้งดา้นประโยชนแ์ละโทษที่เก่ียวขอ้งกับการวิจัยนี ้ผูว้ิจัยจะแจง้ให้
ทราบโดยรวดเรว็และไม่ปิดบงั 
           ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย จะถูกเก็บรักษาไว้โดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็น
รายบุคคล แต่จะรายงาน ผลการวิจยัเป็นขอ้มลูส่วนรวมโดยไม่สามารถระบุขอ้มลูรายบุคคลได ้ขอ้มูล
ของผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคล อาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเขา้มาตรวจสอบได ้เช่น ผูใ้หทุ้นวิจัย 
สถาบนั หรือองคก์รของรฐัที่มีหน้าที่ตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในคนมีหน้าที่
ตรวจสอบได ้ 
 ผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจยัเมื่อใดก็ได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ และการไม่เขา้รว่มการวิจยัหรือถอนตวัออกจากโครงการวิจยันี ้จะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่
ประการใด  

ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหนา้ และการไม่เขา้ร่วมการวิจยั หรือถอนตวัออกจากโครงการวิจยันี ้จะไม่มีผลกระทบต่อหนา้ที่
การปฏิบติังานใด ๆ ของท่าน หรือส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของ
ท่าน (ในกรณีท่ีท่านก าลงัศกึษาอยู่) ท่านมีสิทธิ์ท่ีจะไม่เขา้รว่มการวิจยัก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้เหตผุล   
 หากท่านไดร้บัการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามที่ไดร้ะบุไวใ้นเอกสารชีแ้จงนี ้ท่านสามารถแจง้ให้
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนทราบไดท้ี่ ส  านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย ์สถาบนัยุทธศาสตรท์างปัญญาและวิจัย อาคารศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศรี ชัน้ 
20 โทร (02) 649-5000 ต่อ 11019 โทรสาร: (02) 259-1822  
 
 
     ลงชื่อ.............................................. ผูเ้ขา้รว่มโครงการวจิยั     
       (.........................................................)   

      วนัท่ี...................................................   
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายนามผู้ให้ข้อมูล (Key Informants) 

และตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บข้อมูลวิจัย 
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รายนามผู้ให้ข้อมูล (Key Informants)  
กลุ่มผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา  

1. ดร.อนันต ์ พันนึก  
ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาระบบรหิารงานบุคคลและนิติการ  
สถานทีท่ างาน ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. ว่าทีเ่รืออากาศตรี ดร.เจริญ สุขทรัพย ์ 
ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกลุม่บรหิารทั่วไป  
สถานทีท่ างานส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
3. ดร.สังคม จันทรว์ิเศษ  
ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการกลุม่วิจยัและพฒันาการบรหิารทรพัยากรบุคคล  
สถานที่ท างาน ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
4. นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ  
ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาและสง่เสรมิวิชาชีพ  
สถานทีท่ างาน ส านกังานเลขาธิการครุุสภา 
5. ดร.เอกวัฒน ์ล้อสุนิรันดร ์  
ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
สถานทีท่ างาน ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
6. ดร.วัฒนชัย ถิรศิลาเวทย ์ 
ต าแหน่ง  รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาระยอง เขต 1 
สถานทีท่ างาน ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
7. ดร.สุรดา ไชยสงคราม  
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนบุาลพิบลูเวศน ์ 
สถานทีท่ างาน ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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รายนามผู้ให้ข้อมูล (Key Informants)  
กลุ่มครูผู้รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

1. นางภคนงค ์ มากคช    
ต าแหน่ง  ครูอนัดบั คศ.3  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สถานทีท่ างาน โรงเรียนวดับา้นฉาง 
2. นางจินตนา  ป้ันทอง    
ต าแหน่ง  ครูอนัดบั คศ.3  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สถานทีท่ างาน โรงเรียนบา้นคลองบางไผ่ 
3. นางเพ็ญศรี  กีรติภัทรกุล  
ต าแหน่ง  ครูอนัดบั คศ.3  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สถานทีท่ างาน โรงเรียนบา้นมาบตาพดุ   
4. นางประนอม อยู่คง     
ต าแหน่ง  ครูอนัดบั คศ.3   วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สถานทีท่ างาน โรงเรียนชมุชนวดัหนองคอกหม ู  
5. นางสาวจรีพร วีระพันธ ์  
ต าแหน่ง  ครูอนัดบั คศ.3  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สถานทีท่ างาน โรงเรียนวดัท่าเรือ   
6. นางธันยาดา  ชูส าราญ  
ต าแหน่ง  ครูอนัดบั คศ.3  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สถานทีท่ างาน โรงเรียนบา้นคลองทราย   
7. นางสาวอ าภา  พลอยแสง  
ต าแหน่ง  ครูอนัดบั คศ.3  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
สถานที่ท างาน โรงเรียนวดัพลงชา้งเผือก  
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ภาคผนวก ง 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 

และตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะหต์รวจคุณภาพเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. ดร.สังคม จันทรว์ิเศษ     
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการกลุม่วิจยัและพฒันาการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
สถานที่ท างาน ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. นางสุปราณี นฤนาทนโรดม    
ต าแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
สถานที่ท างาน ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. นางสาววิภา ลัคนาพรวิสิฐ    
ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาและสง่เสรมิวิชาชีพ 
สถานที่ท างาน ส านกังานเลขาธิการครุุสภา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จันทรัศม ์ภูติอริยวัฒน ์  
ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าภาควิชาการบรหิารการศกึษา  
สถานที่ท างาน คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิวิโรฒ 
5. อาจารย ์ดร. สมบูรณ ์บูรศิริรักษ ์   
ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าภาควิชาการบรหิารการศกึษา  
สถานที่ท างาน คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิวิโรฒ 
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ภาคผนวก จ 
รายชื่อสถานศึกษาทีใ่ช้ในการเก็บข้อมูล  

และหนังสือขอความอนุเคราะหใ์นการเก็บข้อมูล 
 

รายชื่อสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
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รายชื่อสถานศึกษา จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ผูบ้รหิารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาระยอง เขต 2  

 สถานศึกษา ประชากร กลุม่ตวัอย่าง 
1 โรงเรียนวดัเนินกระปรอก 11 3 
2 โรงเรียนวดัสระแกว้ 23 7 
3 โรงเรียนวดัพลา 27 8 
4 โรงเรียนวดัชากหมาก 24 7 
5 โรงเรียนวดัประชมุมิตรบ ารุง 10 3 
6 โรงเรียนชมุชนวดัสวุรรณรงัสรรค ์ 26 8 
7 โรงเรียนสามคัคีราษฎรบ์ ารุง 11 3 
8 โรงเรียนวดัท่าเรือ           30           9 
9 โรงเรียนวดัเภตราสขุารมย ์           17           5 
10 โรงเรียนวดัในไร่           24           7 
11 โรงเรียนวดัเขาส าเภาทอง            9           3 
12 โรงเรียนวดัธรรมสถิต           11           3 
13 โรงเรียนชมุชนวดัทบัมา           37          11 
14 โรงเรียนอนบุาลระยองวดัหนองสนม 23             7 
15 โรงเรียนบา้นมาบตาพดุ 83 24 
16 โรงเรียนวดัหว้ยโป่ง 74 22 
17 โรงเรียนวดัชากลกูหญา้ 52 15 
18 โรงเรียนวดัมาบชลดู 17 5 
19 โรงเรียนวดัตะพงนอก 55 16 
20 โรงเรียนวดับา้นดอน 28 8 
21 โรงเรียนวดัยายดา 9 3 
22 โรงเรียนวดัปลวกเกต ุ 11 3 
23 โรงเรียนวดัเกาะ (กริ่มก าพล)  12 3 
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รายชื่อสถานศึกษา จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ผูบ้รหิารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาระยอง เขต 2 (ต่อ)  

 สถานศึกษา ประชากร กลุม่ตวัอย่าง 
24 โรงเรียนชมุชนวดัหนองคอกหม ู 23 7 
25 โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 1 51 15 
26 โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 3 32 9 
27 โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 4 40 12 
28 โรงเรียนนิคมสรา้งตนเองจงัหวดัระยอง 7 35 10 
29 โรงเรียนชมุชนบริษัทน า้ตาลตะวนัออก 18 5 
30 โรงเรียนบา้นหว้ยปราบ 44 13 
31 โรงเรียนชมุชนวดับา้นแลง 26 8 
32 โรงเรียนโรงเรียนบา้นบงึตาตา้ 15 4 
33 โรงเรียนวดัพลงชา้งเผือก 75 22 
34 โรงเรียนวดับนุนาค 9 3 
35 โรงเรียนวดัเกาะลอย (ฟอกประชานเุคราะห)์  12 3 
36 โรงเรียนวดัตะเคียนงาม 26 8 
37 โรงเรียนบา้นหนองน า้ขุ่น 8 2 
38 โรงเรียนวดัสารนารถธรรมาราม 35 10 
39 โรงเรียนบา้นหว้ยยาง 10 3 
40 โรงเรียนบา้นชมุแสง 26 8 
41 โรงเรียนชมุชนวดักลางกร  ่า 22 6 
42 โรงเรียนวดัถนนกะเพรา 7 2 
43 โรงเรียนวดัเขานอ้ย 7 2 
44 โรงเรียนบา้นสองสลงึ 17 5 
45 โรงเรียนวดัชากมะกรูด 8 2 
46 โรงเรียนบา้นเขาหว้ยมะหาด 9 3 
 รวม 1,179 345 
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รายชื่อสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (114 โรงเรียน)  
โรงเรียนวดัแกลงบน โรงเรียนวดัธงหงส ์ โรงเรียนบา้นสมานมิตร 
โรงเรียนบา้นตะพนุทอง โรงเรียนบา้นไรจ่นัดี โรงเรียนบา้นเขายายชมุ 
โรงเรียนสามคัคีราษฎรบ์ ารุง โรงเรียนวดัตะเคียนทอง โรงเรียนวดับา้นดอน 
โรงเรียนบา้นหนองจอก โรงเรียนวดัเกาะกลอย โรงเรียนวดัปลวกเกต ุ
โรงเรียนวดัตะพงนอก โรงเรียนวดัชา้งชนศิรริาษฎรบ์ ารุง โรงเรียนวดัยายดา 
โรงเรียนบา้นเนินเสาธง โรงเรียนชมุชนวดัทบัมา โรงเรียนอนบุาลระยอง 
โรงเรียนวดันาตาขวญั โรงเรียนบา้นชะวกึ โรงเรียนบา้นเขาวงัม่าน 
โรงเรียนวดัน า้คอก โรงเรียนวดัเนินพระ โรงเรียนวดักรอกยายชา 
โรงเรียนชมุชนวดับา้นแลง โรงเรียนอนบุาลระยองวดัหนองสนม โรงเรียนบา้นตะเกราทอง 
โรงเรียนวดัเภตราสขุารมย ์ โรงเรียนวดัโขดหินมิตรภาพที่ 42 โรงเรียนวดัในไร่ 
โรงเรียนวดัเขาส าเภาทอง โรงเรียนเกาะแกว้พิศดาร โรงเรียนบา้นหนองแฟบ 
โรงเรียนบา้นมาบตาพดุ โรงเรียนวดัตากวน โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 108 
โรงเรียนบา้นยายจั่น โรงเรียนวดัธรรมสถิต โรงเรียนวดัหว้ยโป่ง 
โรงเรียนวดัชากลกูหญา้ โรงเรียนวดัมาบชลดู โรงเรียนบา้นพยนู 
โรงเรียนวดัประชมุมิตรบ ารุง โรงเรียนวดัเนินกระปรอก โรงเรียนวดับา้นฉาง 
โรงเรียนบา้นเขาหว้ยมะหาด โรงเรียนวดัพลา โรงเรียนบา้นคลองทราย 
โรงเรียนวดัคีรีภาวนาราม โรงเรียนชมุชนวดัสวุรรณรงัสรรค ์ โรงเรียนบา้นคลองบางไผ่ 
โรงเรียนวดัสระแกว้ โรงเรียนวดัสมบรุณาราม โรงเรียนวดัส านกักะทอ้น 
โรงเรียนวดัชากหมาก โรงเรียนวดัหว้งหิน โรงเรียนบา้นบงึตน้ชนั 
โรงเรียนวดัหว้งหิน โรงเรียนบา้นเขาลอย โรงเรียนวดัหนองตะแบก 
โรงเรียนวดับา้นเก่า โรงเรียนชมุชนวดัหนองคอกหม ู โรงเรียนวดัตาขนั 
โรงเรียนบา้นหลงัเขา โรงเรียนวดัหนองพะวา โรงเรียนบา้นคลองยายเมือง 
โรงเรียนบา้นเขาหวาย โรงเรียนบา้นชากมะหาด โรงเรียนวดับา้นค่าย 
โรงเรียนวดัไผ่ลอ้ม โรงเรียนบา้นหนองสะพาน โรงเรียนวดัเกาะ 
โรงเรียนวดัปทมุาวาส โรงเรียนบา้นหินโค่งประชานเุคราะห ์ โรงเรียนบา้นมาบป่าหวาย 
โรงเรียนวดัหนองกรบั โรงเรียนบา้นคลองขนนุ โรงเรียนบา้นหนองฆอ้ 
โรงเรียนบา้นท่าเสา โรงเรียนวดัดอนจนัทน ์ โรงเรียนวดัละหารไร่ 
โรงเรียนบา้นหนองละลอก โรงเรียนวดัหนองกระบอก โรงเรียนบา้นมาบตอง 
โรงเรียนบา้นคลองกร  า โรงเรียนชมุชนบรษิัทน า้ตาลตะวนัออก โรงเรียนบา้นหนองบอน 
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รายชื่อสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 (114 โรงเรียน) 
(ต่อ)  

โรงเรียนบา้นปลวกแดง โรงเรียนบา้นมาบเตย โรงเรียนบา้นมาบยางพร 
โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม โรงเรียนบา้นหว้ยปราบ โรงเรียนบา้นแม่น า้คู ้
โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง                   
จ.ระยอง 1 

โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง                   
จ.ระยอง 2 

โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง                   
จ.ระยอง 3 

โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง                   
จ.ระยอง 4 

โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง                   
จ.ระยอง 5 

โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง                   
จ.ระยอง 6 

โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง                   
จ.ระยอง 7 

โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง                   
จ.ระยอง 8 

โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง                   
จ.ระยอง 9 

โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง                   
จ.ระยอง 10 

โรงเรียนนิคมสรา้งตนเอง                   
จ.ระยอง 13 

โรงเรียนบา้นหมอมุ่ย 

โรงเรียนบา้นปากแพรก โรงเรียนบา้นคลองน า้แดง โรงเรียนบา้นเขาคลองซอง 
โรงเรียนบา้นบงึตาตา้ โรงเรียนบา้นหนองไร ่ โรงเรียนวดัชากผกักูด 
โรงเรียนบา้นหนองระก า โรงเรียนวดัมาบข่า โรงเรียนวดักระเฉท 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (87 โรงเรียน)  
โรงเรียนวดัหนองกนัเกรา โรงเรียนวดัโพธิ์ทอง โรงเรียนบา้นดอนส าราญ 
โรงเรียนวดัพลงชา้งเผือก โรงเรียนวดัสารนารถธรรมาราม โรงเรียนบา้นวงัหิน 
โรงเรียนวดัวงัหวา้ โรงเรียนบา้นเนินหย่อง โรงเรียนบา้นเนินดินแดง 
โรงเรียนบา้นเจรญิสขุ โรงเรียนบา้นเขาหินแท่น โรงเรียนบา้นหนองน า้ขุ่น 
โรงเรียนบา้นหว้ยยาง โรงเรียนวดัคงคาวราราม โรงเรียนวดักระแส 
โรงเรียนบา้นคลองป่าไม ้ โรงเรียนบา้นยางงาม โรงเรียนวดัมงคลวฒุาวาส 
โรงเรียนวดัชมุนมุสงู โรงเรียนบา้นเนินสขุส ารอง โรงเรียนวดัทุ่งควายกิน 
โรงเรียนวดัเนินเขาดิน โรงเรียนวดัหนองกะพอ้ โรงเรียนบา้นหนองไทร 
โรงเรียนวดับา้นนา โรงเรียนบา้นทุ่งเข็ด โรงเรียนบา้นท่าล าบิด 
โรงเรียนบา้นหว้งหิน โรงเรียนวดัสขุไพรวนั โรงเรียนบา้นหนองคยุ 
โรงเรียนบา้นช าสมอ โรงเรียนวดัเขานอ้ย โรงเรียนวดักองดิน 
โรงเรียนวดัเขาส ารอง โรงเรียนวดัไตรรตันาราม โรงเรียนวดัคลองปนู 
โรงเรียนวดัเนินยาง โรงเรียนบา้นเนินสมบูรณ ์ โรงเรียนชมุชนวดัตะเคียนงาม 
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รายชื่อสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 และ
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 (87 โรงเรียน) 
(ต่อ)  

โรงเรียนวดัท่ากง โรงเรียนวดัเกาะลอย โรงเรียนวดัปากน า้พงัราด 
โรงเรียนวดัพงัราด โรงเรียนชมุชนวดักลางกร  ่า โรงเรียนวดัชากมะกรูด 
โรงเรียนวดัเขากะโดน โรงเรียนวดับนุนาค โรงเรียนบา้นคลองทเุรียน 
โรงเรียนบา้นมาบเหลาชะโอน โรงเรียนวดัสนัติวนั โรงเรียนวดัสมอโพรง 
โรงเรียนวดัคลองชากพง โรงเรียนวดัพลงไสว โรงเรียนวดัถนนกะเพรา 
โรงเรียนวดัจ ารุง โรงเรียนวดัเนินทราย โรงเรียนบา้นสองสลงึ 
โรงเรียนบา้นสองพี่นอ้ง โรงเรียนบา้นเตา้ปนูหาย โรงเรียนบา้นชมุแสง 
โรงเรียนบา้นหนองม่วง โรงเรียนบา้นบงึตะกาด 

ง 
โรงเรียนบา้นเขาตาอ๋ิน 

โรงเรียนบา้นแก่งหวาย โรงเรียนบา้นคลองไผ่ โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 43  
โรงเรียนวดัป่ายบุ โรงเรียนบา้นยุบตาเหน่ง โรงเรียนบา้นคลองบางบ่อ 
โรงเรียนบา้นพลงตาเอ่ียม โรงเรียนบา้นชงโค โรงเรียนชมุชนบา้นวงัจนัทน ์
โรงเรียนบา้นเขาตลาด โรงเรียนบา้นเขาชะอางคล่อมค

ลอง 
โรงเรียนบา้นมะเด่ือ 

โรงเรียนบา้นช าฆอ้ โรงเรียนบา้นศรีประชา โรงเรียนบา้นเขาช่องลม 
โรงเรียนบา้นน า้เป็น โรงเรียนบา้นสามแยกน า้เป็น โรงเรียนบา้นมาบชา้งนอน 
โรงเรียนบา้นเหมืองแร่ โรงเรียนบา้นน า้ใส โรงเรียนบา้นหว้ยทบัมอญ 
โรงเรียนบา้นยางเอน โรงเรียนบา้นสีระมนั โรงเรียนบานน า้กรอ่ย 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสรุปการหาค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญ 5 คน 

ผลการวิเคราะหค์วามเทีย่ง (Reliability) 
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แบบสรุปการหาค่า IOC ของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถาม 
 
ขอ้ ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ ผลรวม ค่า 

IOC 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
3 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
7 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 เหมาะสม 
8 +1 -1 0 +1 +1 2 0.40 ไม่เหมาะสม 
9 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
11 +1 +1 -1 0 +1 2 0.40 ไม่เหมาะสม 
12 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 เหมาะสม 
13 0 -1 +1 +1 +1 2 0.40 ไม่เหมาะสม 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
15 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
21 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 
22 +1 +1 -1 -1 0 0 0.00 ไม่เหมาะสม 
23 +1 0 +1 0 0 2 0.40 ไม่เหมาะสม 
24 +1 0 +1 0 0 2 0.40 ไม่เหมาะสม 
25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
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แบบสรุปการหาค่า IOC ของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถาม (ต่อ)  
 
ขอ้ ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ ผลรวม ค่า 

IOC 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
27 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 
28 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 เหมาะสม 
29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
32 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 
33 0 +1 +1 0 0 2 0.40 ไม่เหมาะสม 
34 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 เหมาะสม 
35 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 
36 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 
37 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 
38 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 
39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
41 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
42 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
43 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 
44 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 
45 +1 +1 +1 0 0 3 0.60 เหมาะสม 
46 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 
47 +1 +1 +1 0 0 3 0.60 เหมาะสม 
48 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
49 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
50 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
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แบบสรุปการหาค่า IOC ของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถาม (ต่อ)  
 

ขอ้ ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ ผลรวม ค่า 
IOC 

ความหมาย 
1 2 3 4 5 

51 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
52 +1 0 0 +1 0 2 0.40 ไม่เหมาะสม 
53 +1 +1 +1 -1 0 2 0.40 ไม่เหมาะสม 
54 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
55 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
56 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
57 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
58 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
59 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
60 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
61 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
62 0 0 +1 0 +1 2 0.40 ไม่เหมาะสม 
63 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
64 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
65 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
66 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
67 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 
68 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 เหมาะสม 
69 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
70 +1 0 +1 0 0 2 0.40 ไม่เหมาะสม 
71 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
72 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
73 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
74 0 0 +1 +1 0 2 0.40 ไม่เหมาะสม 
75 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 
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แบบสรุปการหาค่า IOC ของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถาม (ต่อ)  
 
ขอ้ ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ ผลรวม ค่า 

IOC 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 
76 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 เหมาะสม 
77 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
78 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
79 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
80 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
81 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
82 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
83 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
84 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
85 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
86 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
87 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
88 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
89 0 +1 0 +1 0 2 0.40 ไม่เหมาะสม 
90 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
91 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
92 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 
93 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
94 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
95 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 เหมาะสม 
96 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 เหมาะสม 
97 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
98 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
99 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 

100 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
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แบบสรุปการหาค่า IOC ของผูเ้ชี่ยวชาญที่มีต่อแบบสอบถาม (ต่อ)  
 
ขอ้ ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ ผลรวม ค่า 

IOC 
ความหมาย 

1 2 3 4 5 
101 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
102 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
103 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 เหมาะสม 
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ผลการวิเคราะหค์วามเทีย่ง (Reliability)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประเด็นข้อค าถามการสนทนากลุ่ม 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประเด็นข้อค าถามการสนทนากลุ่ม 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม 
 

 
 
 



  196 
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  200 
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  206 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
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ค่า KMO and Bartlett’s test of Sphericity 
 

 
 

ค่าความแปรปรวนของตวัแปรองคป์ระกอบสมรรถนะการบรหิารคณุภาพของผูบ้รหิารสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐานในการประกนัคณุภาพการศกึษา 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล พณัณช์ิตา  กนกพงษเ์สถียร 
วัน เดือน ปี เกิด 4 มีนาคม 2518 
สถานทีเ่กิด ระยอง 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2540 วิทยาศาสตรบณัฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร ์จากมหาวิทยาลยั
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