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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

61252328 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : ทักษะของผู้บริหาร, การประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นางสาว พรทิพย์ หอมแก้ว: ทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวน อินทร์รักษ์ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ทักษะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัด

นครปฐม 2) การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 3) ความสัมพันธ์
ระหว่างทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 
กลุ่มตัวอย่างคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม จำนวน 36 ศูนย์ ผู้ให้ข้อมูลศูนย์ละ 3 คน ประกอบด้วย 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 คน ครู/ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูล 108 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือ 
ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชณิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1.ทักษะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังน้ี ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านมโนภาพ และทักษะด้านเทคนิค 

2.การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจำแนกรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุดจำนวน 4 ด้าน ระดับ
มากจำนวน 5 ด้าน โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังน้ี จัดทำ/ปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังน้ี นำข้อเสนอแนะจาก
การวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกมากำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

3.ทักษะของผู้บริหารสัมพันธ์กับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล   
ในจังหวัดนครปฐม อย่างมีนัยสำคุณทางสถิติท่ี .01 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

61252328 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : ADMINISTRATOR’S SKILLS/ PERFORMANCE OF INTERNAL QUALITY ASSURANCE IN THE CHILD DEVELOPMENT 
CENTER 

MISS PORNTHIP HOMKAEW : THE ADMINISTRATOR’S SKILLS AND 
PERFORMANCE OF INTERNAL QUALITY ASSURANCE IN THE CHILD DEVELOPMENT 
CENTER UNDER THE MUNICIPALITY IN NAKHONPATHOM PROVINCE THESIS ADVISOR : 
ASSISTANT PROFESSOR SANGAUN INRAK, Ph.D. 

The purposes of this research were to find 1) the administrators’ skills in the child development center under 
the municipality in Nakhonpathom province 2) the internal quality assurance in the child development center under the 
municipality in Nakhonpathom province 3) the realationship between the adminitrators’ skills and the internal quality 
assurance in the child development center. The sample of the research were 36 child development center under the 
municipality in Nakhonpathom province. The respondent were 108 which composed of the administrators of the child 
development center, teacher/ child caregiver and person responsible for internal quality assurance with the total 108 
respondents. The research instrument were questionnaire on the administrative skill based on the viewpoint of Robert L. 
Katz and performance of internal quality assurance in the child development center, The statistical used were frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s product moment correlation coefficient. 

The results were found that 

1) administrator’s skills in the child development center under the municipality in Nakhonpathom province, as 
whole and individual were found a high level ; ranking from the highest to the lowest as follow : human skills, conceptual 
skills and technical skills. 

2) internal quality assurance in the child development center under the municipality in Nakhonpathom 
province , was found at the high level. When considered each aspect, four aspect were found at the highest level and five 
at the high level ; sorting from the highest mean to the lowest mean as follow : to do the plan for development of 
education institutions that focus on standards of educations quality, performance the plan of development of education 
institutions, specify standards of education institutions, making annual internal quality assessment report, apply the 
recommendations from the analysis of the self-assessment report of the governing bodies of the educational institutions. 
and recommendations from external quality assessments to determine guidelines for improvement and development of 
educational quality , follow up on the results of the implementation to develop educational institutions to have quality  to 
educational standards , preparation internal quality assessment with standard of education institutions, to manage the 
development of continuing education, external assessment from office for national education standards and quality 
assessment (public organization). 

3) The administrator’s skills and performance of internal quality assurance in the child development center 
under the municipality in Nakhonpathom province , was found at .01 level of significance. 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำ จนทำให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านในความกรุณาเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง ดร.พิทักษ ์สุพรรโณภาพ ดร.ธนวรรณ ทองอ่อน  
ร.อ.หญิง ดร.จุฬาลักษณ์ โสระพันธ์  ดร.มนพันธ์ ชาญศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ 
ตรวจสอบ แก้ไข และให้คำแนะนำข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ที่ให้ทุกสิ่งที่ดีงามและกำลังใจ ช่วยดูแลและส่งเสริม
ด้านการเรียนกับลูกเสมอมา ขอขอบพระคุณสามีผู้เป็นกำลังใจ คอยช่วยเหลือและดูแลเป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.ลิขสิทธิ์ พุฒเขียว ที่เป็นที่ปรึกษา ช่วยเหลือในการวิเคราะห์ข้อมูล 
และให้คำแนะนำเป็นอย่างดีเสมอมา ขอขอบพระคุณ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู และ
ผู้ดูแลงานประกันคุณภาพ ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม ตลอดจนทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและ
อนุเคราะห์ในการทดลองเครื่องมือ และเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ ความช่วยเหลือ คำแนะนำอันมีค่าจากเพ่ือนนักศึกษาปริญญาโท 
รุ่นที่ 37 ภาควิชาการบริหารการศึกษา ที่ทำให้งานวิจัยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
ต่อไป 
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บทที่ 1  

บทนำ 

ความท้าทายที่เป็นพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจ 
และสังคมโลกอันเนื่ องมาจากการปฏิวัติดิจิทอล (D igital Revoluation)  การเปลี่ยนแปลง 
สู่อุตสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) 1  ซึ่งทำให้โลกในยุคปัจจุบัน เป็นยุค 
ที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งทำให้ เป็นโลกที่ ไร้พรมแดน และมีการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในที่ๆหนึ่ง สามารถสื่อสารและมีผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไป 
ยังที่ อ่ืน ๆ ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลา การเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลกจึงเป็นเรื่องจำเป็น ปัจจัยที่
สำคัญ ได้แก่ สติปัญญาและความสามารถของคน การพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความ
จำเป็นอย่างยิ่ง การศึกษาเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนให้สามารถพัฒนาศักยภาพที่
มีอยู่ในตัวคนได้อย่างเต็มที่ สามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และสามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขเมื่อพิจารณาสภาพการจัดการศึกษาของไทยในระยะที่ผ่านมาถึง
ปัจจุบัน จะพบว่าวิกฤตการณ์ทางการศึกษาที่สำคัญประการหนึ่งคือ เรื่องคุณภาพการศึกษา  
การพัฒนาสถานศึกษาของไทยให้มีคุณภาพเพ่ือให้ประชาชนชาวไทยมีความมั่นใจที่จะส่งลูกหลานไป
เรียนนั้นจะต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา และทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไก  
ที่สถานศึกษาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
ที่ต้องการ 2 ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญซึ่งทุกฝ่ายที่มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจะต้องตระหนักและดำเนินการให้บรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษา  
ที่กำหนดไว้ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรา 48 ได้ระบุว่าให้หน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษา
กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาโดยที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง และให้มีการจัดทำ

 
1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, “หนังสือ ที่ มท 0807.2/ว3602,” 10 กันยายน 2562. 

2ความจำเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา (online) , เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 

2563, เข้าถึงได้จาก https://www.kroobannok.com/23997 

 



  2 

รายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของการศึกษา รวมทั้งเพ่ือเป็นการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ต่อไป3  

ทั้งนี้ การบริหารการศึกษาจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ขององค์การที่มุ่ งไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย และเพ่ือความอยู่รอด 
ขององค์การ ผู้บริหารจึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก 
เพราะการที่ผู้บริหารจะจัดการศึกษาประสบความสำเร็จได้นั้น ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ เข้าใจในหลักบริหารหรือการจัดการ ตลอดจนมีทักษะการบริหาร ดังนั้นทักษะ 
ของผู้บริหารจึงมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานขององค์การ4 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ให้
ความหมายของการศึกษาไว้ว่า การศึกษาคือกระบวนของการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดความเจริญงอกงาม 
ซึ่งเป็นการถ่ายทอดการฝึกอบรม ความรู้ การสร้างสรรค์จรรโลง การสืบสานวัฒนธรรม ความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 ด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 
บัญญัติไว้ว่า ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพ พัฒนามาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก  และ
มาตรา 48 บัญญัติไว้ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
จะต้องกระทำการอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องมีการดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา พร้อมทั้งรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” คุณภาพทางการศึกษานั้น มี
ความสําคัญอย่างมาก ซึ่ งคุณภาพของผู้ เรียนจะดี ได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับหลายสิ่ งที่ เกี่ยวข้อง  

 
3กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย , คู่มือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ,(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 1. 

 4พิมลพรรณ เพชรสมบัติ. “ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา” 

วารสาร มจร การพัฒนาสังคม , (สิงหาคม 2561) : 32. 
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เริ่มตั้งแต่ ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมไปถึงการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาท่ีให้การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
อายุระหว่าง 2–5 ปี จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กมีความพร้อมด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา5 การพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นรากฐานที่มีผลในด้านคุณภาพ  
และด้านประสิทธิภาพของคนตลอดชีวิต โดยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด กล่าวคือ เด็ก เยาวชน และ
ผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี ทำงานได้เก่ง มีความสามารถเรียนรู้ และเป็นพลเมืองที่ดีที่จะนำสู่ความสำเร็จใน
สังคมที่ท้าทายในศตวรรษที่ 21 โดยจะต้องได้รับโอกาสการพัฒนาอย่างรอบด้านในช่วงปฐมวัย6  
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสำคัญท่ีจะช่วยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ7   

ผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความสำคัญและเป็นปัจจัยหลักในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และ
เป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติงานให้บรรลุประสิทธิผลที่ตั้งไว้คือทักษะการบริหารของผู้บริหาร  
โดยผู้บริหารจะต้องใช้ทักษะการบริหารจัดการสถานศึกษา จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  
รู้จักพัฒนาตนเอง รู้จักใช้เทคนิคการบริหารที่เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถใช้เทคโนโลยี  
เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาให้ได้ 

 

ปัญหาของการวิจัย 

จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  หรือ สมศ. 
ซึ่งได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปี 2558 โดยเป็นการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบแรกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเป็นการชี้ทิศทางพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของศูนย์พัฒนา

 

 5กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย , มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 (กรุงเทพฯ : ม.ป.ท. 
,2559), ค. 

 6สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ, พิมพ์ครั้ง
ที่ 1 (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟิค จำกัด ,2562), 1. 

 7กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น , คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย ,(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 1. 



  4 

เด็กเล็กในภาพรวม จากการประเมินพบว่ามีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้ารับการประเมินจำนวน 19,480 แห่ง มีผลการประเมิน ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  หรือ 
สมศ. 

ผลการประเมิน จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 
ดีมาก   296 1.52 
ดี 7,647 39.26 
พอใช้ 9,562 49.09 
ต้องปรับปรุง 1,671 8.58 
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 304 1.56 

 

จะเห็นได้ว่ามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับพอใช้ และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วนจำนวน 304 แห่ง ในพ้ืนที่ 61 จังหวัด ซึ่งมาตรฐานที่ต้องปรับปรุง
เร่งด่วนมีจำนวน 2 ด้าน 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1. มาตรฐานด้านคุณภาพครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ประสิทธิผลในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
2. มาตรฐานด้านบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ได้แก่ ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ผลของการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
ในการจัดตั้งสถานศึกษา ผลการพัฒนาให้เป็นไปตามจุดเน้นที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผลการ
ดำเนินงานโครงการพิเศษในการส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา และผลในการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพเป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา8 

ในจังหวัดนครปฐม ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ .ศ.2554-2558)  
กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับ
ปรับปรุงเร่งด่วน ซึ่งมีจำนวน 3 แห่ง พบว่าด้านที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนแก่ ประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการสถานศึกษา ด้านประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
และประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยมีข้อเสนอแนะคือ ผู้บริหารควรเข้ามาเป็น
ผู้นำในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยดำเนินการพัฒนาระบบ

 
8กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, “หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว2236,” 20 ตุลาคม 

2560. 
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ประกันคุณภาพภายใน ด้านการบริหารจัดการศึกษา ควรจัดโครงสร้างองค์กรและบริหารงานให้เป็น
ระบบโดยใช้ระบบบริหารคุณภาพ PDCA 9 

จากผลการประเมินดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามาตรฐานด้านบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีหลายตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การบริหาร
สถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จนั้น ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งก็คือ ทักษะของผู้บริหาร ซึ่งการบริหาร
ให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นจะต้องมีทักษะการบริหารหลายด้านเพ่ือบริหารองค์กรให้ บรรลุ
เป้าหมาย ความสามารถในการบริหารมีความสำคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน  
และภายนอก 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานอยู่ในกองการศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีความสนใจที่จะศึกษาทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ เพ่ือที่จะได้นํา
ผลการวิจัยที่ทราบไปพัฒนาปรับปรุงและเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1. เพ่ือทราบทักษะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 
2. เพ่ือทราบการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล 

ในจังหวัดนครปฐม 
3. เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพ

ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 

 
9สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) , “รายงานผล

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 -2558) การศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองกระทุ่ม ศูนย์พัฒนาเด็กเกตำบลวัดสำโรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นมะขาม,”   

 



  6 

ข้อคำถามของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กำหนดข้อคําถามของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

1. ทักษะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐมอยู่ในระดับใด 
2.การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัด

นครปฐมอยู่ในระดับใด 
3.ทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลในจังหวัดนครปฐมมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
 

สมมติฐานของการวิจัย  

เพ่ือเป็นแนวทางของการวิจัย ผู้วัยจึงตั้งสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้ 
1. ทักษะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐมอยู่ในระดับ 

ปานกลาง 
2. การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัด

นครปฐม อยู่ในระดับปานกลาง 
3.ทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลในจังหวัดนครปฐมมีความสัมพันธ์กัน 
 

ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำทฤษฎีวิเคราะห์เชิงระบบ (System approach) ตามแนวคิด
ของลูเนนเบิร์กและออร์นสไตน์ (Lunenburg and Ornstein) มาเป็นกรอบการวิจัย มีแนวคิดว่า
ลักษณะขององค์กรเชิงระบบ ประกอบด้วยปัจจัยนำเข้า (input) กระบวนการ (Transformation 
process) และผลผลิต (output) ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จะขาด
สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ และจะทำงานร่วมกันเป็นวัฏจักร หากส่วนใดส่วนหนึ่งมีปัญหาก็จะมีผลกระทบ  
ให้ส่วนอ่ืนมีปัญหาไปด้วย ในขณะเดียวกันธรรมชาติของระบบจะต้องมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบคงอยู่ ได้ นอกจากนี้ระบบยังมีความสั มพันธ์กับ
สภาพแวดล้อม (environment) โดยระบบจะได้รับตัวป้อนจากสภาพแวดล้อม และระบบจะสร้าง
ผลผลิตให้กับสภาพแวดล้อม10 ซึ่งการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น เป็นองค์กรที่มีระบบเปิด  
การดำเนินการต่างๆจัดอยู่ในรูปแบบเชิงระบบ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยนำเข้า (Inputs) ในระบบ

 
10Lunenburg Fred C. and Ornstein, Allan C., Education Administration : 

concept and practice Belmont (wadsworth, 2012), 21 
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การศึกษา คือ บุคลากร ทักษะของผู้บริหาร นโยบาย งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยนําเข้า
เหล่านี้จะผ่านเข้าสู่กระบวนการ (Transformation process) ขององค์การ ซึ่งประกอบด้วย การ
บริหาร การเรียนการสอน การนิเทศติดตาม การประเมินผล และการประกันคุณภาพภายใน ให้ได้มา
ซึ่งผลผลิต (Outputs) ที่มีคุณภาพคือ คุณภาพการศึกษา ความพึงพอใจของบุคลากร ผู้ปกครอง และ
ชุมชน เพ่ือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อม (environment) ทางสังคม 
เศรษฐกิจ และภูมิศาสตร์  

ระบบการบริหารจัดการจึงเป็นสิ่งสําคัญในการบริหารงานทางการศึกษา การศึกษานั้นจะได้
ผลผลิตตามท่ีต้องการ ตัวป้อนที่สําคัญนั้นคือผู้บริหารที่ต้องมีทักษะการบริหาร มีนักทฤษฎีได้เสนอแนวคิด
เกี่ยวกับทักษะการบริหารไว้ดังนี้ เซอร์จิโอวานนี้ (Sergiovanni) มีแนวคิดว่า การที่ผู้บริหารสถานศึกษาว่า
จะบริหารได้อย่างมี ประสิทธิภาพจําเป็นต้องอาศัยทักษะหลายประการ คือ 1) ทักษะด้านเทคนิค 
(technical skill) 2) ทักษะด้าน มนุษย์ (human skill) 3) ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual 
skill) 4) ทักษะด้านการเป็นผู้นํา (Leadership skill)11 บาร์ทอลและมาติน (Bartol and Martin) กล่าว
ว่า ผู้บริหารที่ดีนอกจากมีความรู้เป็นพ้ืนฐานแล้วยังต้องมีทักษะ (skill) ในการบริหารจัดการเพ่ือให้
ประสบความสำเร็จ ได้แก่ 1. ทักษะด้านเทคนิค (technical skill) 2.ทักษะด้านมนุษย์ (human skill) 
และทักษะด้านความคิด (Conceptual skill)12 ไวล์ส (Wiles) ได้เสนอทักษะ ที่สําคัญไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
1. ทักษะในการเป็นผู้นํา(Leadership) 2.ทักษะในด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) 3. ทักษะใน
เรื่ อ งขบวนการกลุ่ ม  (Group Process) 4. ทั กษะใน เรื่ อ ง การบ ริห ารงานบุ คคล  (Personnel 
Administration) 5. ทักษะในเรื่องการประเมินผล (Evaluation) 13 ส่วน แคทซ์ (Robert L. Katz) ได้ 
วิเคราะห์ทฤษฎีที่เรียกว่า“three skill method” หรือ “ทฤษฎีสามทักษะ” คือ 1. ทักษะด้าน เทคนิค 
(Technical skills) 2. ทักษะด้านมนุษย์ (Human skills)  3. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual 
skills) 14 และ เดรค และ โรว์ (Drake and Roe) ได้ขยายแนวความคิดของแคทซ์ (Robert L. Katz) 

 
11Thomus J.Sergiovanni, Educational Governance and Administration 

(Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-hall, 1980), 72-73 
12Kathryn M.Bartol and David C. Martin, Management : second edition (Newyork 

: Mcgraw-Hill, Inc, 1994), 16.. 
13Wiles Kimball, Supervision for Better Schools, 2nd ed., (Englewood Cliffs, New 

Jersey : Prentice- Hall, 1995), 125.473. 
14Robert L. Katz, “Skill of an Effective Administration.” Harvard Business 

Review 33 (January - February, 1955), 33-42 
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ออกไป โดยเสนอว่าทักษะที่จำเป็นในการบริหารสถานศึกษานั้นควรมีห้าทักษะ อีกสองทักษะ คือ              
1. ทักษะด้านความรู้ความคิด (Cognitive skills) 2. ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ( Instruction 
skills) 15 

การศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน พบว่า เดมิ่ ง  (W.Edwards 
Deming) ปรมาจารย์ด้านการบริหารคุณภาพ ได้กำหนดขั้นตอนของวงจร PDCA หรือ Deming 
Cycle ประกอบด้วย ขั้นตอนการวางแผน(Plan) ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผน (DO) ขั้นตอนการ
ตรวจสอบ (Check) และขั้นตอนการปรับปรุงการดำเนินการอย่างเหมาะสม  (Act)16  ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีแนวคิดในการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การพัฒนาคุณภาพ 
(Quality Control) เป็นการกำหนดมาตรฐานคุณภาพ และพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน  
2.การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบ (Quality Audit  ) และติดตามผลการดำเนินงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เป็นการประเมิน
คุณภาพของสถานศึกษาโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลในเขตพ้ืนที่ และหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง 
โดยการตรวจเยี่ยม และประเมินสถานศึกษาเป็นระยะ ตามที่กำหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้
การช่วยเหลือ และเตรียมพร้อมเพ่ือรอรับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก17 ประเทศนิวซีแลนด์ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาใช้แนวคิด 
ห่วงโซ่คุณภาพ (Chain of Quality) ในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โดยคำนึงถึงองค์ประกอบที่สำคัญ 5 ส่วนที่เชื่อมโยงกัน คือ 1.การมีอุดมการณ์และเป้าหมายที่ชัดเจน
ร่วมกัน 2.การนำองค์กรและบริหารจัดการที่มีคุณภาพ 3.การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความ
เป็นผู้นำการสอนอย่างมืออาชีพ 4.การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงภายใต้สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย เอ้ือการเรียนรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 5.การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครอบครัว 
และชุมชน18 ในส่วนของผู้วิจัยได้ศึกษาด้านการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนา 

 
15Thelbert L Drake. and William H Roe., The Principalship, 3rd ed.(New York) : 

Macmillan, 1986), 29-30. 

16สุธาสินี โพธิ์จันทร์ , PDCA หัวใจสำคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (online) , เข้าถึงเมื่อ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563, เข้าถึงได้จาก https://www.ftpi.or.th/2015/2125 

17อัศวิน สุขแสวง, แนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษา (online) , เข้าถึงเมื่อวันที่ 9 

มีนาคม 2563, เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/478929 

18ส ำนั ก ท ด ส อบ ท างก ารศึ ก ษ า  ส ำนั ก งาน ค ณ ะก รรม ก ารก ารศึ ก ษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน 

กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
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เด็กเล็กมี 9 ประการ ดังนี้ 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2.  จัดทำ/ปรับปรุง/
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 5. ติดตามผล
การดำเนินการ 6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 7. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 8. รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
9.นำข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษามากำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งปัจจัยนำเข้า (Inputs) 
กระบวนการ (Transformation process) และผลผลิต (Outputs) มีความสัมพันธ์กันดังแผนภูมิที่ 1 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถนำเสนอขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย ได้ดังแผนภูมิที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย , 2554), 13. 
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สภาพแวดล้อม (Environment) 
 
     องค์การ (Organization) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) 

 

แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย 
ที่มา  : Lunenburg Fred C. and Ornstein, Allan C., Education Administration : 
concept and practice Belmont (wadsworth, 2012), 21. 

: Robert L. Katz, “Skill of an Effective Administration.” Harvard Business 
Review33 (January - February, 1955), 33-42. 

: กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น , คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ,(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 26-27. 

 

 

ปัจจัยนำเข้า (Inputs) 

- บุคลากร 

 
 

- นโยบาย 

      -   งบประมาณ 

      -   วสัดุอุปกรณ์ 

  

 

 

กระบวนการ 

 (Transformation Process) 

     - การบริหาร 

    

 

     -  การเรียนการสอน 

     -  การนิเทศ การติดตาม 

และประเมินผล 

 

 

ผลผลิต (Outputs) 

- คุณภาพ

การศึกษา 

- ความพึงพอใจ

ของบุคลากร 

ผู้ปกครอง และ

ชุมชน 

 

ทักษะของผู้บริหาร 

การดำเนินการประกัน

คุณภาพภายใน 

ภายใน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยไว้เป็นกรอบการศึกษาเพ่ือให้การวิจัยครั้ง
นี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัย โดยมุ่งศึกษาทักษะ
ของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครปฐม โดยตัวแปรต้นที่ศึกษา คือ ทักษะของผู้บริหารตามแนวคิด แคทซ์ (Robert L.Katz) ได้ทำ
การวิเคราะห์ความรู้ความสามารถของผู้บริหารโดยใช้วิธีการที่เรียกว่า  three skill method หรือ
ทฤษฎีสามทักษะ พบว่าผู้บริหารจะประสบความสำเร็จมากน้อยกว่ากันหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับทักษะสาม
ประการ คือ 1) ทักษะด้านเทคนิค (Technical skills ) 2) ทักษะด้านมนุษย์  (Human skills)  
3) ทักษะด้านมโนภาพ (Conceptual skills) 19   การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่กำหนดไว้
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้กำหนดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาใน
สังกัดให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง ดังนี้  1) กำหนดมาตรฐานการศึกษา 2) จัดทำ/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาการศึกษา 3) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของ
สถานศึกษา 4) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 5) ติดตามผลการ
ดำเนินการ 6) จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 7) พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
8) รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
9) นำข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษามากำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา20 ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดเป็น
แผนภูมิ ดังนี้ 

 

 

 

 
 

19Robert L. Katz, “Skill of an Effective Administration .” Harvard Business 

Review 33 (January - February, 1955), 33-42. 

20กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น , คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ

การศึ กษาปฐมวัย และระดับการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน  สั งกั ดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น

กระทรวงมหาดไทย ,(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 26-27. 
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา  : Robert L. Katz, “Skill of an Effective Administration.” Harvard Business 
Review 33 (January - February, 1955), 33-42. 

การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 

(Ytot) 

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (Y1)  

2.  จัดทำ/ปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (Y2)  

3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
ของสถานศึกษา (Y3)  

4. ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา (Y4)  

5. ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ( Y5)  

6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ( Y6)   

7. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ( Y7)   

8. รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( Y8)   

9 .นำข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์รายงานผลการ
ประเมินตนเองของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา
และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกมา
กำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ( Y9)   

ทักษะของผู้บริหาร 

(X tot) 

1. ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) (X1) 

2. ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) (X2) 

3. ทักษะด้านมโนภาพ (Conceptual Skills) (X3) 
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: กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น , คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน สังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ,(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 26-27. 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยจึงกําหนดนิยามศัพท์เฉพาะต่างๆไว้ดังต่อนี้ 

ทักษะของผู้บริหาร หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารที่ใช้กระบวนการ และการเอา
ทรัพยากรทางการบริหารมาใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้ทักษะ 3 ประการ ตามแนวคิดของแคทซ์ 
(Katz) คือ ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านมนุษย์ และทักษะด้านมโนภาพ 

การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การดําเนินงานทางด้านการศึกษาให้บรรลุ
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา ซึ่งการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดทำ 
ปรับปรุง เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาการศึกษา ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษาของสถานศึกษา ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล
การดำเนินการ จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รับ
การประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา นำข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามากำหนด
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม หมายถึง สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลในจังหวัดนครปฐมที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้
ให้เด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 – 5 ปี ให้มีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลในจังหวัดนครปฐม มีจำนวนทั้งสิ้น 40 แห่ง 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ  “ทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการ 
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม” ในครั้งนี้ ผู้วิจัย 
ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี โดยการค้นคว้าเอกสารตํารา เว็บไซต์ คู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  
ซึ่งประกอบด้วยทักษะของผู้บริหาร การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาล และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

ทักษะของผู้บริหาร 

ความหมายของทักษะของผู้บริหาร 

ทักษะของผู้บริหารเป็นคำที่ประกอบด้วยคำสองคำ คือ ทักษะ กับ ผู้บริหาร ซึ่งแต่ละคำ  
นักการศึกษาได้ให้ความหมายและแนวคิดไว้ดังนี้ 

สุณา อิสสาหาก กล่าวว่า ทักษะของผู้บริหาร  หมายถึง  ความสามารถของการผู้บริหารใน
การที่จะบริหารงานให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากองค์การโดยมีความถูกต้อง โดยรวดเร็ว โดยมี
การใช้บุคคล ใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ ผ่านกระบวนการทางการบริหาร อย่างเป็นระบบ ทำให้งานนั้นๆบรรลุ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป21 

สโตนเนอร์ (stoner) ให้ความหมายว่า การบริหารเป็นกระบวนการของการวางแผน  
การจัดการ การแนะนำ และการควบคุม โดยระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งมวลในองค์การ มุ่งใช้เพ่ือการ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้22 

แมคเคลแลนด์ (McClelland) ให้ความหมายของทักษะ (Skill) ว่าคือ สิ่งที่ต้องการให้ทำ
อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะที่ เกิดได้นั้นมาจากพ้ืนฐานทางความรู้และสามารถปฏิบัติได้อย่าง
คล่องแคล่ว ว่องไว23 

 
21สุณ า อิสสาหาก , ทักษะการบริหาร , เข้ าถึ งเมื่ อ  14 ธันวาคม 2563, เข้ าถึ งได้ จาก 

https://www.gotoknow.org/posts/126541 

22James A.F. Stone, Management : Tasks. Responsibility. Practice (London 
Panbook Ltd, 1798)., 9. 

23David C. McCelland, “Testing for competence rather than for intelligence,” 

American Psychologist 28, April 2011 : 1-14. 
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เดวิสและฟิลลีย์ (Davis and Filley) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้บริหาร คือ ผู้ดำรงตำแหน่งใน 
การบริหาร และเป็นผู้จัดกระบวนการบริหาร โดยหน้าที่ของการเป็นผู้นำ24 

สุนทร โคตรบรรเทา ให้ความหมายว่า การบริหาร คือ การทำให้คนตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ร่วมกันทำงานให้บรรลุเป้าหมาย หรือการทำงานกับคนและโดยคนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร25 

สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน ให้ความหมายว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการของการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นหรือโดยผ่านผู้อื่น เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ 
และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล โดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเหนือสิ่งอื่น
ใดต้องมีธรรมาภิบาลที่ดี และจริยธรรม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมภายในสภาพแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและในเวลาที่สับสน วุ่นวาย26 

คู๊นซ์ (Koontz) ให้ความหมายว่า การบริหาร หมายถึง การทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน27 

ดรักเกอร์ (Drucker) ให้ความหมายว่า การบริหารหมายถึง การทำให้งานต่างๆลุล่วงไปโดย
อาศัยคนอื่นเป็นผู้ทำ28 

จรัส อติวิทยาภรณ์ ให้ความหมายการบริหารคือ กระบวนการที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ 
คือมีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่เชื่อถือได้ การบริหารจึงถือเป็นศาสตร์ทางสังคม แต่ถ้าพิจารณาการ
บริหารในลักษณะของการปฏิบัติต้องอาศัยความรู้ ความสามารถประสบการณ์ และทักษะของ
ผู้บริหาร29 

 
24Ralph C. Davis and Alan C. Filley, Principal of Management (lllinois : Richard 

D.Irwin, Inc., 1979), 4. 
25สุนทร โครตบรรเทา ,หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา ,พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : 

สำนักพิมพ์ปัญญาชน, 2554), 2. 
26สาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, การจัดการและพฤติกรรมองค์กร : เพื่อสร้างและรักษาความ

ได้เปรียบเชิงแข่งขันไว้ให้ยั่งยืนในโกบอลไลเซชั่น (กรุงเทพฯ : ซีวีแอลการพิมพ์, 2554), 7. 
27Harold D.Koontz and Cyril O’Ddonnell ,Principle of Management : An 

Analysis of Managerial Funtions 
28Peter F.Drucker, Management : Tasks , Responsibility , Practices (London : 

PanBook Ltd.1979), 9. 
29จรัส อติวิทยาภรณ์ ,หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา , พิมพ์ครั้งที่ 2 (สงขลา : 

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2554), 5. 
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นิวแมน (Newman) ได้ให้ความหมาย ทักษะของผู้บริหาร หมายถึงความสามารถของ
ผู้บริหารในการทำงานหรือกระทำให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างรวดเร็ว30 

จากความหมายของนักวิชาการศึกษาหลายท่านที่กล่าวมาแล้ว สามารถสรุปได้ว่า ทักษะของ
ผู้บริหาร หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการดำเนินงานโดยใช้ทั้ งศิลป์และศาสตร์  
ผ่านกระบวนการร่วมมือ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหาร 

 แคทซ์ (Katz) ได้กล่าวว่าทักษะเป็นความสามารถที่พัฒนาขึ้นได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นทักษะที่มี
มาแต่กำเนิด และสามารถนำมาใช้ปฏิบัติงานได้ ไม่ใช่ทักษะที่แฝงอยู่ ในตัว และทักษะการบริหารงาน
ควรมี 3 ด้าน หรือทฤษฎี 3 ทักษะ ได้แก่ทักษะด้านเทคนิค (technical skill) ทักษะด้านมนุษย์ 
(human skill) และทักษะด้านความคิดรวบยอด (conceptual skill) ดังแผนภูมิที่ 3 ดังนี้ 

 ผู้นำระดับสูง 

      (Top Manager) 

        ผู้นำระดับกลาง 

    (Middle Manager) 

        ผู้นำระดับล่าง 

   (First-line Manager) 

 
 
แผนภูมิที่ 3 ทักษะสำคัญของผู้บริหาร 
ที่มา : Perter G. Northouse, Leadership : Theory and practice, 4th ed. ZCalifornia: Sage 

Publications, 2007), 41. 

ตามภาพประกอบข้างต้น สามารถอธิบายได้ดังนี้  

 
30William H. Newman, Administrative action : The techniques of organization 

and management (Englewood Cliffes, NJ.: Prentice-Hall, 1963),5. 

ทักษะด้านความคิดรวบยอด 

(Conceptual skill) 

                                ทกัษะด้านมนุษย์ 
                                (Human skill) 

                

                                                        ทักษะด้านเทคนิค 
                                                    (Technical skill) 
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1.ทักษะด้านเทคนิค หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และความชำนาญ 
ในกิจกรรมเฉพาะอย่าง ที่ เกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอน หรือเคนิค พร้อมทั้งมีความ
คล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการในการทำกิจกรรม ทักษะทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับ 
ความรู้เฉพาะทาง และเทคนิคเฉพาะ นำเทคนิคต่างๆมาใช้ในการวางแผนได้ สามารถจัดระบบข้อมูล
และระบบงานต่างๆให้ดำเนินไปได้ สามารถนำข้อมูลที่จำเป็นมาใช้ในการวางแผนได้ 

2.ทักษะด้านมนุษย์ หมายถึง ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นผู้นำในการสร้างความร่วมมือในทีม ทักษะด้านมนุษย์เกี่ยวข้องกับการทำงานกับคน  
รับรู้ วิเคราะห์ความสามารถการทำงานของบุคคลผู้ใต้บังคับบัญชา เห็นคุณค่าและความสำคัญทักษะ
ด้านมนุษย์ช่วยให้ผู้บริหารทำงานกับปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยการสร้าง
ความร่วมมือของทีมงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร  

3.ทักษะด้านมโนภาพ หมายถึง ความสามารถในการประสานสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน สามารถ
มองเห็นองค์กรในภาพรวม วิเคราะห์สภาพปัญหา เห็นถึ งความสัมพันธ์ระหว่างงานด้านต่างๆ 
ในองค์กรหรือหน่วยงานได้อย่างชัดเจน สามารถวางแผนได้อย่างครอบคลุม และการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในบางส่วนของงานจะมีผลกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืนๆ รวมทั้งเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานที่ตนสังกัดกับหน่วยงานอื่นๆ 

 กล่าวโดยสรุปคือ ผู้นำระดับล่าง (first-line manager) ขององค์กรจะใช้ทักษะด้านเทคนิค
มากที่สุด เพราะหน้าที่สำคัญของผู้นำระดับนี้ยังต้องเก่ียวข้องอยู่กับระดับปฏิบัติการค่อนข้างมาก ต้อง
ควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ผู้นำระดับกลาง (middle manager) ต้องใช้ทักษะด้านมนุษย์
สัมพันธ์มากที่สุด เพราะผู้นำระดับนี้ต้องเป็นตัวกลางเชื่องโยงระหว่างผู้นำระดับสูงและผู้นำระดับล่าง
ต้องอาศัยทักษะด้านการสื่อสาร ( Information skill) และทักษะในการคิดรูปแบบการทำงาน 
(design skill) ส่วนผู้บริหารระดับสูง (top manager) จะใช้ทักษะด้านความคิดรวบยอดมากที่สุด
เพราะหน้าที่สำคัญของผู้นำระดับนี้จะต้องเป็นผู้กำหนดนโยบาย ต้องมีวิสัยทัศน์และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ด3ี1 

คูนซ์ และ เวห์ริช (Koontz and Weihrich) มีแนวคิดที่สอดคล้องกับแนวคิดของแคทซ์ 
(Katz) ในเรื่องทักษะการบริหาร 3 ด้านที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร และได้เพ่ิมทักษะทางด้าน 
การออกแบบอีกหนึ่งทักษะนั่นหมายถึงความสามารถในการแก้ปัญหาในแนวทางที่จะเกิดประโยชน์  

 
31Robert L.Katz, “Skill of an Effective Administrator”, Harvard Bussness 

Review 33, 1 (January – February 1995) : 33-42.  
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ต่ององค์กร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงต้องมีความสามารถมากกว่าการมองเห็นปัญหาเพียงอย่าง
เดียว แต่ต้องมีทักษะการหาวิธีแก้ไขปัญหาในการทำงานด้วย32 

เดรค (Drake) และ โร (William H. Roe) ได้ขยายแนวความคิดของ แคทซ์ (Katz) ออกไป 
โดยเสนอว่า ทักษะที่จำเป็นในการบริหารสถานศึกษานั้นควรมี 5 ทักษะ โดยเพ่ิมเติมจากทักษะ 
ทั้งสามของแคทซ์อีก 2 ทักษะ ทักษะที่เพ่ิมคือ ทักษะทางการศึกษาและการสอน และทักษะทาง
ความรู้ความคิด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1 . ทักษะด้านความรู้คิด (Cognitive Skills) คือ ความรู้ ความชำนาญในการใช้ความรู้  
ความคิด มีวิสัยทัศน์  ตลอดจนเป็นผู้นำทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยการใช้ความรู้ใน 
ทางสร้างสรรค์ 

2. ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) คือ ความสามารถในการใช้ความรู้ ความเข้าใจ 
ความชำนาญการในกิจกรรมเฉพาะอย่าง มีความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือมีเทคนิควิธีการในการ
ทำกิจกรรมสามารถแนะนำและชี้แนะให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้  

3. ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (Educational and Instructional Skills) หมายถึง มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเรียนการสอน ความเป็นผู้นำทางการศึกษา และบริหารหลักสูตร
ต่างๆให้สอดคล้องกับนโยบาย และภารกิจด้านการศึกษาของรัฐ มีภูมิรู้ ในฐานะที่เป็นผู้บริหาร
การศึกษา 

4. ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) หมายถึง ความสามารถในการคิดตัดสินใจทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจในความต้องการของมนุษย์ มีความสามารถ 
ในการประสานงาน จูงใจสมาชิกและหน่วยงานด้วยการสร้างความร่วมมือให้บรรลุเป้าหมาย 
ขององค์กร 

5. ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) หมายถึง ความสามารถที่จะการ
ประสานงานสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน และสามารถมองเห็นองค์การในภาพรวม เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างงานต่างๆในองค์กร และเห็นการเปลี่ยนแปลงของงาน ที่จะมีผลกระทบต่อส่วนอ่ืนๆ ได้
อย่างไรบ้าง เห็นความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ต้นสังกัดกับหน่วยงานอื่นๆ33 

 
32Harold Koontz and Heinz Weihrich, Essential of Management, 5th ed. (New 

York : McGraw – Hill, 2007), 7-8. 

 
33Thelbert L Drake. and William H Roe., The Principalship, 3rd ed. (New York : 

Macmillan; London : Collier Macmillan, 1986), 29-30. 
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ทักษะทั้ง 5 ตามแนวคิดของเดรคและโร สามารถแสดงเป็นภาพได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4 ทักษะทั้ง 5 ตามแนวคิดของเดรคและโร 
ที่มา : Thelbert L Drake. and William H Roe., The Principalship, 3rd ed. (New York : 
Macmillan; London : Collier Macmillan, 1986), 29-30. 

จรัส อติวิทยาภรณ์ กล่าวว่า ทักษะของผู้บริหาร ผู้บริหารทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด หรือ
องค์กรใดก็ตามจะทำหน้าที่ในการจัดการ 4 อย่างได้แก่ การวางแผน (planning) การจัดองค์การ 
(organizing) การโน้มนำ (leading/influencig) การควบคุม (controlling) การที่ผู้บริหาร 
จะสามารถทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการได้ประสบผลสำเร็จนั้น ต้องมีทักษะที่ดีด้านการจัดการ 
ซึ่งทักษะสำคัญในเบื้องต้นที่ผู้บริหารควรมีอย่างน้อย 3 อย่างได้แก่ ทักษะด้านเทคนิค (techinical 
skills) ทักษะด้านคน (human skills) ทักษะด้านความคิด (conceptual skills) หรือ เก่งงาน เก่งคน 
เก่งคิด เพ่ือสู่การเป็นเลิศทางการบริหาร34 

 
34จรัส อติวิทยาภรณ์ , หลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา พิมพ์ครั้งท่ี 2 (สงขลา 

: เทมการพิมพ์ , 2554) ,39. 

ทักษะทางเทคนิค 

 

ทักษะทาง 

ความคิด 

รวบยอด 

 
ทักษะทางมนุษย ์

 

ทักษะทางการศึกษาและการสอน 

 

ทักษะทางความรู้ความคดิ 
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กริฟฟิน (Griffin) ได้กล่าวถึงทักษะการบริหารของผู้บริหารไว้ว่า ผู้บริหารต้องมีทักษะเฉพาะ 
ในด้านต่างๆเหล่านี้ 1) ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) หมายถึงทักษะต่างๆที่จําเป็นในการ
บรรลุผล สําเร็จของงานเฉพาะอย่าง ผู้บริหารระดับกลางและระดับล่างจําเป็นต้องมีทักษะทางด้าน
เทคนิคเพ่ือให้ การทํางานงานประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 2) ทักษะด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล (interpersonal skills) หมายถึงความสามารถในการสื่อสารทําความเข้าใจและการจูง
ใจทั้ งปัจเจกบุคคลและกลุ่ม 3) ทักษะด้านความคิดรวบยอด (Conceptual skills) หมายถึง
ความสามารถในการคิดรวบยอด ผู้บริหารต้องมีทักษะด้านความคิดรวบยอดที่ดี สามารถมองเห็น
ภาพรวมขององค์กร มองเห็นโอกาส ปัญหาและอุปสรรคขององค์กร 4) ทักษะด้านการวินิจฉัย 
(diagnostic skills) หมายถึง ความเข้าใจใน สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่มีความสัมพันธ์
กัน แล้วสามารถเลือกแก้ปัญหาในทางที่เหมาะสม กับสถานการณ์ต่างๆได้35 

เซอร์จิโอวานนี้ (Sergiovanni) มีแนวคิดว่าการที่ผู้บริหารสถานศึกษาว่าจะบริหารได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพจําเป็นต้องอาศัยทักษะการบริหารหลายประการ ดังนี้ 1) ทักษะด้านเทคนิค (technical 
skill) เป็นทักษะที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในวิธีการ กระบวนการ วิธีดําเนินการ และเทคนิคด้าน
การศึกษา ทักษะด้านเทคนิคไม่ใช่เทคนิคด้านการสอน แต่เป็นเทคนิคที่ครอบคลุมถึงความรู้เฉพาะ
อย่างในด้าน การเงิน การบัญชี การกําหนด การจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้าง การสํารวจรักษา เป็นต้ น 
2) ทักษะด้านมนุษย์ (human skill) เป็นความสามารถของผู้บริหารโรงเรียนในการทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงพ้ืนฐานของบุคคลและการอยู่ร่วมกันในกลุ่ม สิ่งที่จําเป็นต่อ
ทักษะนี้อย่างยิ่ง ได้แก่ ความเข้าใจตัวเองและการยอมรับเป็นอย่างดี และเห็นคุณค่าความสําคัญของ
บุคคล ความหนักแน่น และความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ซึ่งเป็นความรู้พ้ืนฐานที่ครอบคลุมถึงความเข้าใจ
ในทักษะสําหรับผู้นํา เช่น การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาบุคลิก กลุ่มพลวัต ความต้องการองมนุษย์ 
การสร้างขวัญกําลังใจ การจัดการ ความขัดแย้งและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3) ทักษะด้าน
ความคิดรวบยอด เป็นความสามารถของ ผู้บริหารโรงเรียนในการมองภาพรวมของโรงเรียนและ
โปรแกรมการศึกษาทั้งหมด ทักษะนี้ขึ้นอยู่กับ ประสิทธิภาพของแต่ละองค์ประกอบของโรงเรียนที่
เปรียบเสมือนองค์กร โปรแกรมการศึกษา ระบบ การสอน หน้าที่ของคนในองค์กร เป็นต้น 4) ทักษะ
ด้านการเป็นผู้นํา (Leadership skill) เป็นทักษะความเป็นผู้นําทางด้านการวางแผน ประสานงาน

 
35Griffin and Moorhead, Organizational Behavior : Managing people and 

Organizations, 11th ed. (Mason : Cengage South – Western, 2013), 10-11 
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ดําเนินงาน การมอบหมายงาน การจัดการความขัดแย้ง การบริหารงานแบบทีม และการตัดสินใจ 
เป็นต้น36 

ไวลล์ (Wiles) กล่าวเพ่ิมเติมถึงการควบคุมดูแลสถานศึกษาว่า การควบคุมดูแลสถานศึกษา
ให้มี ประสิทธิภาพนั้น ต้องมีทักษะการเป็นผู้นํา (skill in leadership) ทักษะในกระบวนการกลุ่ม 
(skill in group process) ทักษะการประเมินผล (skill in evaluation) และทักษะด้านมนุษย์
สัมพันธ์ (skill in human relations) โดยเน้นการสร้างขวัญและกําลังใจของทีม สนับสนุนความคิด
สร้างสรรค์ของสมาชิก ในกลุ่ม แบ่งปันการนํา ร่วมกันตัดสินใจ ประเมินผลด้วยตนเอง และพัฒนา
ทีมงานให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นํา37 

จากแนวคิดเรื่องทักษะของผู้บริหารของนักวิชาการหลายท่านที่ได้กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า 
ทักษะของผู้บริหารมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก เพราะการบริหารงานให้ประสบความผลสำเร็จ
นั้น ต้องมีทักษะขั้นพ้ืนฐาน 3 ประการ คือทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้าน
ความคิดรวบยอด 

ความสำคัญของทักษะของผู้บริหาร 

การบริหารเป็นกระบวนการทำงานและการทำงานโดยผู้อ่ืน เพ่ือบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ คือมีหลักเกณฑ์รวมทั้งเป็นทฤษฎีที่เชื่อถือได้ซึ่งเกิดจากการค้นคว้าในเชิงวิทยาศาสตร์
เพ่ือการบริหารจึงถือได้ว่าเป็นศาสตร์ (science) เป็นศาสตร์ของสังคมซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกันกับวิชา
จิตวิทยา รัฐศาสตร์และสังคมวิทยา ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหาร
แต่ละคนเพ่ือที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยการประยุกต์เอาความรู้หลักการ การประยุกต์เอา
ทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์  เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม การ
บริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (arts) 38 การบริหารหมายถึงกิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการร่วมมือกันเพ่ือ
พัฒนาสมาชิกในสังคมด้านต่างๆ นับตั้งแต่ความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ พฤติกรรม และคุณธรรม 
เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆที่ผ่านสิ่งแวดล้อมให้มีต่อ

 
36Thomus J.Sergiovanni, Educational Governance and Administration 

(Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-hall, 1980), 72-73 
37Kimball Wiles, Supervision for better schools, 5th ed. (Englewood Cliffs, N.J. : 

Prentice, 1983), 33. 
38จรัส อติวิทยาภรณ์ ,  หลักการและทฤษฎีทางการบริหารทางการศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 2 

(สงขลา : เทมการพิมพ์, 2554), 1. 
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บุคคลเพ่ือให้บุคคลพัฒนาตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนดำรงชีวิตอยู่39 ผู้บริหารย่อมมีบทบาทที่
เป็นผลต่อการสำเร็จ หรือประสิทธิภาพของงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะความสำเร็จของงานทุกด้านของ
องค์การ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารหรือผู้นำ ซึ่งจะวินิจฉัย สั่งการ หรือตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้งานเกิด
ประสิทธิภาพ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ทักษะการบริหารที่เหมาะสม ควรที่จะประกอบด้วยเรื่องที่สำคัญ 
เกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ ความเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
บุคลิกภาพที่น่าเลื่อมใส ศรัทธา 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการบริหารเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งประสิทธิภาพและความสำเร็จของงาน
จำเป็นต้องใช้ทักษะการบริหารที่เหมาะสม 

 

การประกันคุณภาพภายใน 

ความหมายของการประกันคุณภาพภายใน 

วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ กล่าวว่า การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง
กระบวนการในการจัดการวางแผน การควบคุม และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งมี
เป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง40 

ชรินทร์ มั้งคั่ง กล่าวว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นการสร้างระบบ กลไกล การพัฒนา 
ติดตามตรวจสอบ ประเมินการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และมีคุณภาพที่กำหนด 
โดยหน่วยงานต้นสังกัด สถานศึกษากำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และต้อง
ทำอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และให้เสนอต่อ
คณะกรรมการสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก41 

 
39จอมพงศ์ มงคลวนิช , การบรหิารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555) , 23. 
40วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, เทคนิคการบริหารสำหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ พิมพ์

ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555) , 54. 
41ชรินทร์ มั้งค่ัง, ภาวะผู้นำคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา (เชียงใหม่ 

: ไดมอนด์ กราฟิก กรุ๊ป ,2559), 26. 
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เดล (Dale) ให้ความหมายของการประกันคุณภาพว่าเป็นกิจกรรมหรือปฏิบัติการทั้งมวลที่
เป็นระบบและมีการวางแผนล่วงหน้า อันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งได้ว่าสินค้า
หรือบริการหนึ่งๆจะมีคุณภาพตามข้อกำหนดที่วางไว้42 

สตีเฟนและมอร์แกน (Stephen and Morgan) กล่าวว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
การดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและกระบวนการตรวจสอบ หรือการ
ประเมินว่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษามากน้อยเพียงใร43 

การประกันคุณภาพภายในเป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กำหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากำหนดให้
มีระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องมีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก44 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ให้ความหมายว่า การประกัน
คุณภาพภายในเป็นการตรวจคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีกลไกในตรวจสอบแต่ละระดับ 
แต่ละประเภทการศึกษา มีกลไกในควบคุมเพ่ือให้เกิดการพัฒนา เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
สาธารณชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน และบรรลุ
เป้าประสงค4์5 

 
42การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา (online) , เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563, 

เข้าถึงได้จาก https://www.gotoknow.org/posts/244432 

43Stephen Murgatroyd and Colin Morgan, Total Quality Management and 
the School (Buckingham : Open UniversityPress, 1994), 45. 

44สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (นนทบุรี : ภาพพิมพ์ ,2558), 12. 
45“กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561,” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 

ตอนที่ 11 ก (23 กุมภาพันธ์ 2561): 3. 
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ความสำคัญของการประกันคุณภาพภายใน 

การประกันคุณภาพภายในจะทำให้สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
ตามเป้าหมายและ แผนการดําเนินงานที่ชัดเจน ในขณะเดียวกัน การประเมินภายนอกจะกระตุ้นให้
สถาน ศึกษามีความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพอยู่ตลอดเวลา มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและตรงกับความเป็นจริง ผลของการประเมินทั้งภายในและผลการประเมินภายนอก 
จะต้องรายงานให้สาธารณชนรับทราบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการสร้าง กระแสผลักดันจาก
ประชาชนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการพัฒนา คุณภาพให้ดีขึ้นต่อไป พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้
กําหนดให้เป็นหมวดหนึ่งในพระราชบัญญัติ คือหมวดที่ 6 เรื่อง มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตั้งแต่มาตรา 47 - 51 โดยเฉพาะในมาตรา 47 ระบุว่า “ให้จัดมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยประกอบไปด้วย
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก” และมาตรา 
48 ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา และรวมทั้งให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด 
ดำเนินการเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา รองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก46 

วิวัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพภายใน  

ปี พ.ศ. 2444  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติกำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาต้องมีระบบ 

หลักเกณฑ์ วิธีการตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น ในช่วงเวลาที่ยังไม่มีกฎกระทรวงได้มีการออก
ประกาศ เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และปฐมวัยให้สถานศึกษา ถือปฏิบัติไปพลางก่อน  

ปี พ.ศ. 2546  
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 ซึ่งได้กำหนดแนวทาง 
การดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษา โดยเน้นความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

 
46 “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542” ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116, ตอน 74ก 

(19 สิงหาคม 2542): 14 
 



  25 

ตามภารกิจ 8 ประการ ดังนี้ 1.การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 2.พัฒนาในด้านมาตรฐาน
การศึกษา 3.การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5.ตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพการศึกษา 6.ประเมินคุณภาพการศึกษา 7.การรายงานคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 8.การรักษาไว้ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์หลักคือเพ่ือให้มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นระบบโดยเน้นการดำเนินการประเมินตนเอง พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และจัดทำ
รายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก แนวคิดการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการป้องกัน เพ่ือให้การดำเนินการจัดการศึกษา
ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ  

ปี พ.ศ. 2553  
มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ บัญญัติให้มีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในทุกๆระดับ และให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงที่
กำหนด ดังนั้น จึงได้มีการยกเลิกกฎกระทรวงออกไป  และได้มีการกำหนดกฎกระทรวงใหม่ขึ้น  
คือ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทน  
โดยผสานรวมกับการประกันคุณภาพภายในของการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา 
การอุดมศึกษา และการประกันคุณภาพภายนอกรวมไว้ในฉบับเดียว กฎกระทรวงฉบับนี้ไดส้ร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกท่ี
ชัดเจนยิ่งขึ้น และยังกำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นเรียกว่า “คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ในด้านการจัดการศึกษา ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านการประเมินการจัดการศึกษา 
จำนวนไม่เกิน 9 คน แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีเพ่ือช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษา ให้มีคุณภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ และผู้เรียนมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับต้นๆ เมื่อเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับโลก47 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการดำเนินให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่

 
47 สำนั กทดสอบทางการศึ กษา ส ำนั ก งานคณ ะกรรมการการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2554), 1-6.   
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กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 
47 ได้กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแนวทางในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 โดยการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาหมายความว่า  
การประเมินผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา โดยมีกลไกควบคุมตรวจสอบระบบในการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีจัดขึ้น เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งสาธารณชนว่า สถานศึกษานั้น
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยให้สถานศึกษาจัดให้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา กำหนดมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา ดังนั้นการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา ซึ่งดำเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจของการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา48 

หลักการและกระบวนการการประกันคุณภาพภายใน 

ระบบการประกันคุณภาพภายใน (internal quality assurance system) หมายความว่า 
วิธีการที่สถานศึกษาหรือต้นสังกัดกำหนดขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ซึ่งกระทำโดยบุคคลากรของสถานศึกษานั้น หรือหน่วยงานต้น
สังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง และสนองความต้องการของ
ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนบรรลุมาตรฐานการศึกษาที่ใช้เป็นเป้าหมายและเกณฑ์
ประเมินผลซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์และเงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ประกัน
คุณภาพภายในประกอบด้วย ระบบการพัฒนาหรือระบบควบคุมคุณภาพ (quality control) ระบบ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพ (quality control) ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพ (quality 

 
48 กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น , คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ,(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 25. 
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audit) และระบบการประเมินคุณภาพ (quality assessment) โดยการประกันคุณภาพภายในให้ถือ
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องทำอย่างต่อเนื่อง49 

ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นระบบการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแล ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและเสนอให้
สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่ งของการปฏิบัติงานโดย
คำนึงถึงหลักการและกระบวนการสำคัญดังต่อไปนี้ หลักการสำคัญของการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษามี 3 ประการคือ 

1. จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายในคือการที่สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาไม่ใช่การจับผิดหรือทำให้บุคคลากรเสียหน้าโดยเป้าหมาย
สำคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 

2. การที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายในคือ
จะต้องทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ การทำงาน
ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ใช่เป็นกระบวนการที่แยกส่วนมาจากการดำเนินงานตามปกติของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษา และจะต้องวางแผนในการพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายชัดเจน
ทำตามแผนตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ มีจิตสำนึกในการพัฒนา
คุณภาพในการการทำงาน 

3. การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู
บุคลากร และอาจารย์ในสถานศึกษาโดยการดำเนินงานจะต้องให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ชุมชนเขต
พ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย มามีส่วนร่วมใน
การวางแผนติดตามการประเมินผล ช่วยกันทำช่วยกัน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตาม
ความต้องการของผู้ปกครอง สังคม ชุมชน และประเทศชาติ50 

กระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษามี  
3 ขั้นตอนคือ 1.การควบคุมคุณภาพเป็นการกำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน 2.การตรวจสอบคุณภาพเป็นการติดตามผลและตรวจสอบ 
การดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.การประเมินคุณภาพเป็นการ

 
49 ราชบัณฑิตยสภา, สังคมใหม่ศึกษาศาสตร์ใหม่การบริหารการศึกษาใหม่ (กรุงเทพฯ : 

อรุณการพิมพ์ ,2562), 92. 
50 ชรินทร์ มั้งค่ัง, ภาวะผู้นำคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา (เชียงใหม่ 

: ไดมอนด์ กราฟิก กรุ๊ป ,2559), 105-106. 
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ประเมินคุณภาพการศึกษาโดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ระดับกระทรวง51 

กระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการบริหารแบบวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ที่ใช้กระบวนการครบวงจร ขั้นตอนการพัฒนามาตรฐานการศึกษาแบบครบวงจรคุณภาพ
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ1.การร่วมกันวางแผน( Planning -P) คือการวางแผนงานจาก
วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่กำหนด 2.การร่วมการปฏิบัติตามแผน (Doing-D) คือการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง 3.การร่วมกันตรวจสอบ (Checking-C) คือการตรวจสอบ
ผลการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงาน 4.การร่วมกันปรับปรุง (Action-A) คือการปรับปรุง
แก้ไขส่วนที่มีปัญหา หากไม่มีปัญหาก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป52 
 

หลักการการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่จะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
2. มุ่งพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นไปตามความรับผิดชอบของตนให้มีคุณภาพดี เพราะผล

การพัฒนาของแต่ละคนก็คือผลรวมของการพัฒนาทั้งสถานศึกษาในภาพรวม 
3. เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาทีจ่ะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำเพ่ือเตรียมรับการประเมินเป็นครั้งคราว 
4. ต้องเกิดจากความร่วมมือของบุคลากรทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
5. ต้องเกิดจากการยอมรับ และนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการพัฒนา

คุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา53 
 

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับแต่ละประเภท ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด 

 
51 ชรินทร์ มั้งค่ัง, ภาวะผู้นำคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการเรียนรู้สังคมศึกษา (เชียงใหม่ 

: ไดมอนด์ กราฟิก กรุ๊ป ,2559), 105-106. 
52 เรื่องเดียวกัน 
53 กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น , คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ,(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 25. 
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พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งในด้านคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ทำตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการ
ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษาเพ่ือให้การดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และสถานศึกษาเข้าใจแนวทางการดำเนินการการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาและการรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ยิ่งขึ้น กรมส่งเสริมเสริม
การปกครองท้องถิ่นจึงกำหนดแนวทางแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
สำหรับสถานศึกษาในสังกัดให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
และประเภท โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนดาเนินการร่วมกัน โดยกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
และเกณฑ์การประเมินตามสภาพและบริบทของสถานศึกษา และจัดทำประกาศมาตรฐานและ 
ค่าเป้าหมายความสำเร็จ ของสถานศึกษา โดยอาจกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด 

2. จัดทำ หรือปรับปรุง หรือเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือให้เป็นแผน
ที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
การ และปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

4. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดให้มีการกำหนดผู้ที่จะ
รับผิดชอบในการประเมินผลรวมทั้งตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ในระดับบุคคล รวมทั้งในระดับ
สถานศึกษา โดยจัดทำเป็นคำสั่งมอบหมายงานมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ และกำหนดการ
ประเมินผล อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง กระทำโดยเครื่องมือที่หลากหลาย มีความเหมาะสม และ
วิธีการที่หลากหลาย มีความเหมาะสม 

5. ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ และรายงานผล
การติดตาม หากไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ อาจต้องพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติ
การประจำปีหรือปรับปรุงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตามความจำเป็นและเหมาะสม
ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโดยนำผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาปีปัจจุบัน ไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาจัดการศึกษาของในปีถัดไป 
ให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และกำกับติดตามการดำเนินงาน  
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ที่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ โครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ในแผนและปฏิทิน
การดำเนินงาน และให้เป็นไปตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของโครงการ/กิจกรรม โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาเป็นประจำทุกปี และส่งรายงานผลการประเมินตนเอง 
(SAR) พร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดที่กำกับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา 

7. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมิน 
กำหนดประเด็นการพัฒนาสถานศึกษา กำหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา จากนั้นนำข้อมูลไป
ปรับปรุงจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีถัดไป โดยให้มีการดาเนินงานอย่าง
เป็นระบบตามกระบวนการ PDCA 

8. รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) ตามช่วงเวลาที่กำหนด 

9. นำข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของหน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มาใช้แนวทางในการ
พัฒนาการศึกษา โดยอาจต้องพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา การจัดการ
ศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา รวมทั้งการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
ตามความจำเป็นและเหมาะสมซึ่งสามารถแสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใสถานศึกษา
ได้ดังแผนภาพที่ 254 

 
 
 
 
 
 
 

 
54 กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น , คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ,(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 26-27. 
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แผนภูมิที่ 5 แสดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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ที่มา : กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น , คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ,(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 28. 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยในรูปแบบของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน โดยมีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยหลากหลายช่วงอายุเพื่อดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
ที่มีอายุระหว่าง 2 - 5 ปี ที่เข้ารับการบริการทุกคนให้มีสุขภาพร่างกาย จิตใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง  
มีพัฒนาการตามวัยสมวัยอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล มีพัฒนาการที่เหมาะสมทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านวินัย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และสติปัญญา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
พร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น เติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติ55 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษา ตามมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และมาตรา 
18 ที่กำหนดว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดการศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้จัดใน
สถานศึกษาดังต่อไปนี้  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ และเด็กพิการ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของ
สถาบันศาสนา หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ฯลฯ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้มีมาตรฐาน และมี
คุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือสนับสนุน
ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ56 

ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ ซึ่ งให้การอบรม ให้การเลี้ยงดู  รวมทั้ งการจัด
ประสบการณ์ ให้การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้แก่เด็กเล็ก ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ในด้านร่างกาย 

 
55 กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย ,คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (นนทบุรี : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 2560)1. 

56 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ,มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ,1. 
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ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และในด้านสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัย ตามศักยภาพของเด็กแต่
ละคน ดังนั้น ระยะเวลาการจัดการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึง
ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการศึกษาและการพัฒนา
เหมาะสมตามวัยเพ่ือให้เด็กเล็กพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป57 

ประวัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เดิมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลโดยได้มีการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยช่วง

อายุที่จัดการศึกษาคืออายุ 3-5 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการโดยใช้งบประมาณจาก
เงินรายได้เทศบาลเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็ก ให้เด็กได้รับ
การพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เพ่ือให้มีความพร้อมใน
การเข้ารับการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาและระดับต่อไป โดยได้จัดการศึกษาให้แก่เด็กในวัย 3-5 
ขวบ ในส่วนของส่วนราชการอ่ืนๆ ที่ได้มีการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย อันได้แก่ กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการในศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 7,520 แห่ง กรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบันคือสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) ดำเนินการในวัด ในมัสยิด เรียกชื่อว่า 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด มัสยิด จำนวน 4,155 แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ดำเนินการในโรงเรียน เรียกชื่อว่า การจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ 
จำนวน 2,651 แห่ง รวมทั้งสิ้น 14,326 แห่ง ส่วนราชการต่างๆดังกล่าวต่างมีวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยวัยสำหรับช่วงอายุ 3-5 ขวบ ให้มีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 
สติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา  ซึ่งมีการ
บริหารงานที่เป็นเอกภาพ โครงสร้างในการบริหารจัดการต่างๆซึ่งแตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด มัสยิด บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์อบรมก่อนเกณฑ์ใน
วัด มัสยิด ประกอบด้วย ผู้แทนครูผู้สอน ผู้แทนครูพ่ีเลี้ยง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน
สถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเจ้าอาวาส อิหม่าม เป็นประธาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมการ
พัฒนาชุมชนบริหารงานโดยคณะกรรมการพัฒนาเด็ก ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทน
ผู้นำท้องถิ่น และการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)  
ในอนุบาล 3 ขวบนั้น ดำเนินงานโดยผู้บริหารโรงเรียน โดยต่อมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหน่วยงาน 
ส่วนราชการต่างๆ ได้ดำเนินการในการถ่ายโอนภารกิจให้กับเทศบาลและถ่ายโอนภารกิจให้  
กับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเป็น
ผู้รับผิดชอบดำเนินการแทน เพ่ือรองรับการกระจายอำนาจจากรัฐบาล  ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี  

 
57 เรื่องเดียวกัน  
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พ.ศ.2545 เป็นต้นมาถึงในปัจจุบัน โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนการ
ดำเนินงานจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และการพัฒนา
บุคลากร เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่างๆ ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง ถือได้ว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
มาตรา 18 และมาตรา 4 แต่ก็ยังมีความแตกต่างอย่างหลากหลาย ทั้งในด้านโครงสร้างการบริหารงาน 
อันได้แก่  ด้ านบุคลากร  ด้ านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้ านการบริหารจัดการ  
ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านอาคารสถานที่ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการสนับสนุนจาก
ชุมชน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบภารกิจการ
ดำเนินการในการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของเด็กที่มีคุณภาพ เป็นไปตาม
มาตรฐานสามารถให้บริการตอบสนองชุมชนด้านการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย อายุ 2 -5 ขวบ  
อย่างทั่วถึง เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ ของรัฐบาล58 

 

ข้อมูลพื้นฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม มีจำนวนทั้งสิ้น 40 ศูนย์ ประกอบด้วย 

7 อำเภอ  ดังนี้ อำเภอเมืองนครปฐม 18 ศูนย์ อำเภอดอนตูม 1 ศูนย์ อำเภอสามพราน 10 ศูนย์ 

อำเภอนครชัยศรี 2 ศูนย์อำเภอบางเลน 4 ศูนย์ อำเภอกำแพงแสน 1 ศูนย์ และอำเภอพุทธมณทล  

4 ศูนย ์มีจำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3,115 คน  

 

 

 

 

 
58 เรื่องเดียวกัน , ก-ข 
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ตารางที่ 2 จำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล ในจังหวัดนครปฐม 
ที ่ อำเภอ จำนวนศูนย์พัฒนาเล็ก (ศูนย)์ จำนวนเด็ก (คน) 

1 เมืองนครปฐม 18 1,634 

2 ดอนตูม 1 50 

3 สามพราน 10 865 

4 นครชัยศรี 2 135 

5 บางเลน 4 179 

6 กำแพงแสน 1 50 

7 อำเภอพุทธมณทล 4 202 

รวม 40 3,115 

 

ที่มา : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม , แบบสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 

จังหวัดนครปฐม 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

สุภาพร บุญมาก ได้ศึกษา ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับมาตรฐานในด้านการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า 1. ทักษะของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สุพรรณบุรี 
เขต 2 พบว่า โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ย จากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้านมโนภาพ 2. มาตรฐานด้านการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบว่า 
โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน ซึ่งเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้  
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาโดยสถานศึกษาเป็นฐาน มาตรฐานที่ 12 
สถานศึกษาได้มีการจัดระบบโครงสร้างการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ มาตรฐานที่ 
14 จัดทําหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีคุณธรรม 
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จริยธรรม มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 15 มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนในลักษณะที่หลากหลาย และ มาตรฐานที่ 16 มีการจัดสภาพแวดล้อมการ
บริหารที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ตามลําดับ 3. ทักษะการบริหาร
กับมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษ สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 
2 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0159 

อุราภรณ์ คูนาเอก  ได้ศึกษา ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการนิเทศในโรงเรียน 
สังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1.ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดย ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 
ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านมโนภาพ และทักษะด้านเทคนิค  2.การนิเทศในโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้านซึ่งพบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อยดังนี้ การสร้างเสริม
กําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ การให้ความรู้ก่อนการดําเนินการงานนิเทศ การวางแผนการดำเนินงาน
นิเทศ การดําเนินการปฏิบัติงานนิเทศ และการประเมินการนิเทศ  3.ทักษะการบริหารทั้งสามด้าน  
คือ ด้านเทคนิค ด้านมนุษย์ และด้านมโนภาพ ส่งผลต่อการนิเทศในโรงเรียน โดยภาพรวมและเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารในภาพรวมและทักษะด้านมโนภาพ
ส่งผลต่อการนิเทศด้านการวางแผนการนิเทศ 2. ทักษะการบริหารในภาพรวมและค้านมโนภาพส่งผล
ต่อการนิเทศด้านการให้ความรู้ ก่อนการดําเนินงานนิเทศ 3. ทักษะการบริหารในด้านมโนภาพและ
ด้านเทคนิคส่งผลต่อการนิเทศด้านการดําเนินการปฏิบัติงานนิเทศ 4. ทักษะการบริหารในภาพรวม
และด้านมโนภาพส่งผลต่อการนิเทศด้านการสร้างเสริม กําลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ  5. ทักษะการ
บริหารด้านมโนภาพและด้านเทคนิคส่งผลต่อการนิเทศด้านการประเมินผล การนิเทศ60 

 
59 สุภาพร บุญมาก, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับมาตรฐานด้านการบริหาร 

และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ,  2552), 73-

74. 
60 อุราภรณ์ คูนาเอก, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการนิเทศในโรงเรียน สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2554), 93-94. 
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ราชกุมารี ดูเบย์ ได้ศึกษา สมรรถนะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า  1.สมรรถนะ
ของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 1 ในภาพรวมและในรายด้านอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้   
ด้านคุณธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา การวางแผนนโยบายการศึกษา หลักและกระบวนการ
บริหารการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารกิจการของนักเรียน การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารด้านธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ หลักการบริหารงาน
บุคคล การบริหารการประชาสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ชุมชน และการบริหารด้านวิชาการ 
ตามลําดับ  2. การดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น  
กลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 1 โดยภาพรวมและในรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยจากมากไป 
หาน้อย ดังนี้ การทำรายงานประจำปีสำหรับงานประเมินคุณภาพภายใน จัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดระบบบริหารสารสนเทศ กำหนดมาตรฐานการศึกษา 
จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ตามลำดับ 3. สมรรถนะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 พบว่า มีความสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 ทุกด้าน และมีความสัมพันธ์ในทางบวก61 

เศรษฐราณี ทรวดทรง ได้ศึกษา ทักษะการบริหารกับการบริหารระบบคุณภาพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต จากมาก
ไปหาน้อย ได้ดังนี้  ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านความคิด ทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะ 
ด้านการศึกษาและการสอน  และทักษะด้านเทคนิค 2. การบริหารระบบคุณภาพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
โดยเรียงลําดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการนำองค์กร ด้านการส่งแผนกลยุทธ์ 
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการจัดกระบวนการ ด้านผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน มุ้งเน้นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ด้านการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ตามลำดับ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะ

 
61 ราชกุมารี ดูเบย์ , “สมรรถนะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2554), 104 - 105. 
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การบริหารกับการบริหารระบบคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน
ในระดับสูง ในทิศทางลักษณะที่คล้อยตามกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 62 

วรวุฒิ  หวังสุข ได้ศึกษา  ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัดนราธิวาส การวิจัย สรุปได้ดังนี้ 1. ทักษะการ
บริหารของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัดนราธิวาส  
ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้ านอยู่ ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับ 
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ เท่ากันสองลำดับแรก คือ ทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้านมนุษย์ 
รองลงมา ทักษะด้านความรู้ความคิด ทักษะด้านการศึกษาและการสอน และทักษะด้านมโนภาพ 
ตามลำดับ 2.มาตรฐานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัด
นราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 
โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านคุณภาพของการพัฒนาบุคลากร ด้านคุณภาพของการ
บริหารจัดการ ด้านการจัดระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ ด้านผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหาร
องค์กร ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน และด้านคุณภาพการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามลำดับ 3. ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐาน 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัดนราธิวาส มีความสัมพันธ์กันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0163 

ฐะปะนีย์ สระทองพรม ได้ศึกษา ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการประกัน
คุณภาพภายใน สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ผลการวิจัย พบว่า 1. ทักษะการบริหารของผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ซึ่งในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาเป็นรายด้านคืออยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือ ผู้บริหารมีทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านความคิด
รวบยอด ทักษะด้านความรู้ความคิด ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ตามลำดับ 2.การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ดังนี้ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิต

 
62 เศรษฐราณี ทรวดทรง “ทักษะการบริหารกับการบริหารระบบคุณภาพในโรงเรียน

มัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
2556), 163-164. 

63 วรวุฒิ หวังสุข “ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัดนราธิวาส” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2560), 96-97 
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จากมากไปหาน้อย คือ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานด้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และมาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียน ตามลำดับ 3. ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ด้านการศึกษาและการสอนและด้าน
ความรู้คิดส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0164 

เก่งกาจ คิ้วเจริญ ได้ศึกษา  ขวัญของบุคลากรกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  
1. ขวัญของบุคลากร โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย คือ เห็นพ้องกับ
เป้าหมาย ความร่วมมือในการกำหนดนโยบาย ความเชื่อมั่นและการนับถือในตัวผู้บริหาร 
ความสัมพันธ์กับชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ความสัมพันธ์อันดีในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน  
การได้ใช้ความสามารถให้ เป็นประโยชน์และความรู้สึกถึงความส ำเร็จ ปัญหาส่วนตัวของครู  
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สุขภาพทางกายและจิตใจ 2. การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่ามัชฌิม เลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
จัดระบบบริหารและสารสนเทศ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
และจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขวัญ 
ของบุคลากรกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สามารถสรุปได้ดังนี้ ขวัญของบุคลากรกับการดำเนินการประกัน
คุณภาพภายใน โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  
มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงโดยภาพรวม (rxy=.733) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาขวัญของบุคลากร พบว่า มีความสัมพันธ์กับการ
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในทุกด้าน เรียงลำดับได้ดังนี้ ด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
มี 2 ด้าน คือ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และจัดให้มีการพัฒนา

 
64 ฐะปะนีย์ สระทองพรม “ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2556), 169-170. 
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คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับกลางมี 6 ด้าน คือ จัดให้มี  
การประเมินคุณภาพภายใน จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ จัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในประจำปี และกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา65 

งานวิจัยต่างประเทศ 

จาวาดิ น  เอมิ น  เท รานี  และราเมซานี  (Javadin, Amin, Tehrani and Ramezani)  
ได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารกับประสิทธิภาพในการทํางานของผู้จัดการ 
ธนาคารแต่ละสาขาในเมือง Tehran ประเทศอิหร่าน โดยใช้ทักษะบริหารของแคทซ์ (Katz)  
ผลการศึกษาพบว่า ทักษะของผู้บริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพในการทํางาน  
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งภาพรวมและรายด้าน หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทักษะ
ด้าน เทคนิค (Technical skill)เป็นทักษะที่จําเป็นมากที่สุด รองลงมาคือทักษะด้านมนุษย์ (Human 
skill) และทักษะด้านความคิดรวบยอด(Conceptual skill) ตามลําดับ โดยทักษะทางเทคนิคนั้นได้
รวมไปถึง ประสบการณ์ การศึกษา การฝึกฝน การรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ เทคนิค และเครื่องมือต่างๆ 
ไปใช้ใน การทำงานด้วย ซึ่งเขากล่าวว่าการมีทักษะทางเทคนิคท่ีดีจะส่งผลให้เกิดทักษะด้านมนุษย์ที่ดี
ขึ้น ตามมา ซึ่งทักษะด้านมนุษย์กล่าวรวมถึงทักษะการสื่อสาร การจัดการกับปัญ หา การสร้าง
แรงจูงใจ การควบคุมและการทํางานอย่างเป็นระบบ และเขายังกล่าวอีกว่าการที่ผู้บริหารมีทักษะด้าน
การ บริหารที่เพ่ิมมากข้ึน จะส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการทํางานที่เพ่ิมมากข้ึนด้วย66 

อเดเกไมล์ (Adegbemile) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสามารถของผู้บริหารที่จําเป็นสําหรับ 
การ บริหารโรงเรียนในประเทศไนจีเรีย ให้มีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาครั้งนี้ เป็นการตอบ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะที่จําเป็นสําหรับผู้บริหาร ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนการสอน ทักษะ  
ด้านการจัดการบุคลากร และทักษะด้านการจัดการงบประมาณ ผลการศึกษา ดังนี้ ทักษะทั้ง 3 ด้าน 
มีความจําเป็นสำหรับการบริหารและการใช้เพ่ือพัฒนาในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยทักษะด้าน
การ เรียนการสอนนั้น ประกอบไปด้วย การทํางานร่วมกันระหว่างครูและผู้บริหารในการกําหนด 

 
65 เก่งกาจ คิ้วเจริญ “ขวัญของบุคลากรกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2556), 121-122. 

66 Sayed Reza Sayed Javadin, Fereshteh Amin, Maryam Tehrani and Ali 
Ramezani, "Studying the Relationship Between Managerial Skills and Efficiency of 
Bank Branches," World Applied Sciences Journal 11,2 (2010): 170-177. 
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วัตถุประสงค์ของการเรียนและการสอน เพ่ือจะได้มีวัตถุประสงค์ในการทํางานร่วมกัน ประกอบกับ
วิสัยทัศน์ในการจัดทำแผนการสอน มีกิจกรรมสําหรับการเรียนการสอน มีการประเมินผลของแผนการ
จัดการเรียนการสอน และประเมินผู้สอนได้แก่ครู เพ่ือนําไปใช้พัฒนาสิ่งใหม่ๆ สําหรับทักษะการ
พัฒนาบุคลากรที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้ วย การเป็นผู้นําที่
สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคลากร สนใจในการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรและ
ให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากร รวมไปถึงเห็นความสําคัญในการตัดสินใจของบุคลากรด้วย มีการใช้การ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีการมอบหมายงานได้ตรงกับความสามารถ มอบหมายงานได้ตรงกับความ
ถนัดของแต่ละบุคคล ในด้านทักษะด้านการจัดการงบประมาณ ให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพต้อง
ประกอบด้วย มีการใช้งบประมาณเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ มีการจัดวิธีการดูแล
งบประมาณ โดยบุคลากรที่มีความสามารถ มีการเก็บข้อมูลทาง การเงินของโรงเรียนอย่างสุจริต และ
สามารถ ตรวจสอบสถานะทางการเงินของโรงเรียนได้67 

แพทริเซีย(Patricia) ได้ศึกษาทักษะในการการบริหารต่อการกำกับดูแลและปรึกษา 
ผู้ควบคุมการสอน ERIC Digest เน้นทักษะการบริหารเพ่ือประโยชน์ของผู้ให้คําปรึกษาของผู้ควบคุม
การสอน ทักษะการบริหาร ที่จะประสบความสําเร็จบรรลุเป้าหมายได้นั้นต้องประกอบไปด้วยทักษะ
การปกครองและทักษะการติดต่อสื่อสาร มีความสามารถในการจัดประชุมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล มีความรับผิดชอบในการกำหนดขั้นตอนและกฎระเบียบที่ใช้ ผู้ควบคุมการสอนที่เป็น
ผู้บริหารด้วยจะต้องมีความรู้และทักษะหลายอย่าง เช่น การเป็นผู้นํา เป็นผู้กำกับดูแลสมาชิกจนถึง
โปรแกรมกลุ่มของผู้ดูแลควบคุมการสอนสิ่งที่ดีอีกอย่าง หนึ่งเช่นกัน คือ จัดโปรแกรมที่ปรึกษาของ
กลุ่มสมาชิกด้วยกฎเกณฑ์มากมายของผู้บริหารในการจัดการบริหารงานบุคคล เนื้อหาต้องถูกแยกแยะ
เป็นเฉพาะอย่าง โดยรวมและแนวการสอนที่เหมาะสม จําเป็นต้องถูกจัดเตรียมไว้สําหรับที่ปรึกษา  
ผู้ควบคุมการสอนและขยายขอบเขตสําหรับที่ปรึกษาผู้ ควบคุมการสอนระดับผู้บริหารด้วย68 

 

 
67 Oluwadare Adegbemile, "Principals’ Competency Needs for Effective 

Schools' Administration In Nigeria,” Journal of Education and Practice 2,4 (2011) 
:17-18. 

68 Henderson Patricia, Administrative Skills in Counseling Supervision. ERIC 
Digest, accessed 14 April 2020, Available from https://eric.ed.gov/?id=ED372356 
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สรุป 

จากการศึกษา เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่กี่ยวข้องกับทักษะของผู้บริหารกับการ
ดำเนินการการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม จะเห็น
ได้ว่า ทักษะของผู้บริหารเป็นสิ่งสำคัญเพราะการบริหารเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อสถานศึกษา ทักษะ
ของผู้บริหารตามแนวคิดของแคทซ์ (Robert L.Katz) ได้ทำการวิเคราะห์ความรู้ความสามารถของ
ผู้บริหารโดยใช้วิธีการที่ เรียกว่า  three skill method หรือทฤษฎีสามทักษะ พบว่าผู้บริหาร 
จะประสบความสำเร็จมากน้อยกว่ากันหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับทักษะสามประการ คือ  1) ทักษะด้าน
เทคนิ ค  (Technical skills ) 2) ทั กษะด้ านมนุ ษ ย์  (Human skills) 3) ทั กษะด้ านม โนภ าพ 
(Conceptual skills)  การประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 
เป็นการดำเนินการให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนด 
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาในสังกัดให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวง ประกอบด้วย 1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทำ/ปรับปรุง/
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา 3)ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา 4) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
5) ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 6) จัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเอง 7) พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 8) รับการประเมิน
ภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 9) นำข้อเสนอแนะจากการ
วิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานที่ กำกับดูแลสถานศึกษามากำหนดแนวทาง 
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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บทที่ 3  

การดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือทราบ 1) ทักษะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 2) การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 3) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครปฐม เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) โดยมีผู้ ให้ข้อมูลศูนย์ละ 3 คน ประกอบด้วย 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 คน ครู/ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน และผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 คน รวมผู้ ให้ข้อมูล 108 คน  
การดำเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

  เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการดำเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กำหนด และ
สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้กําหนดรายละเอียดและขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย  

ขั้นตอนนี้เป็นการจัดเตรียมโครงการเพ่ือให้เกิดเป็นกระบวนการดําเนินการตามโครงร่าง
งานวิจัย โดยผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตํารา ปัญหา ข้อมูลสถิติต่างๆ วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้สมบูรณ์  เพ่ือนำมาประกอบในการจัดทำโครงร่างงานวิจัยตาม
คำแนะนำและข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา และนำเสนอโครงร่างต่อภาควิชาการบริหาร
การศึกษา และขอความเห็นชอบโครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ขั้นตอนที่ 2 การดำเนินการวิจัย 

การดำเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยจัดทำเครื่องมือตามขอบเขตของการวิจัยสำหรับเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วจึง
นําไปทดลองใช้ (Try out) เพ่ือหาความเชื่อมั่น (reliability) ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือ 
แล้วนำเครื่องมือที่สร้างไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ
จากนั้นทําการวิเคราะห์ข้อมูล จัดทํารายงานการวิจัย 
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ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย  

ขั้นตอนการรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดทำร่างรายงานการวิจัย นําเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงข้อบกพร่องตามที่
คณะกรรมการผู้ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ เสนอแนะ จัดพิมพ์และส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือขออนุมัติจบการศึกษาตามหลักสูตรต่อไป 

ระเบียบวิธีวิจัย 

เพ่ือให้งานวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยได้กําหนด
ระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและการพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวม 
การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัย  
ในลักษณะของการใช้กลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot, non - 
experimental case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 

 

                                             O 

 

      R                                     X 

 

R หมายถึง กลุ่มตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่ม 

X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 

O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
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ประชากร 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 
จำนวน  40  ศูนย์ จำแนกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอเมืองนครปฐม 18 ศูนย์ อำเภอดอนตูม   
1 ศูนย์ อำเภอสามพราน 10 ศูนย์อำเภอนครชัยศรี 2 ศูนย์ อำเภอบางเลน 4 ศูนย์ อำเภอกำแพงแสน 
1 ศูนย์ และอำเภอพุทธมณทล 4 ศูนย6์9 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม  
จำนวน 36 แห่ง ได้มาโดยผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางเครจซี่และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan) 70 จากนั้นผู้วิจัยใช้การสุ่มแบบแบ่งประเภท (stratified random sampling) 
โดยจำแนกตามอำเภอ 

ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้วิจัยกำหนดผู้ ให้ข้อมูลศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนศูนย์ละ 3 คน จำนวน 36 แห่ง 
ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 คน ครู/ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน 
และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน จำนวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 108 คน รายละเอียด 
ดังตารางที่ 3 

 
 
 
 
 
 

 

 
69 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม , แบบสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 

2562 จังหวัดนครปฐม (ม.ป.ท. , ม.ป.ป.) 
70 Robert V.  Krejcie.  and Daryle W.  Morgan “ Determining Sample Size for 

Research Activities”  Journal for Education and Psychosocial Measurement 3, 

(1970): 608.   
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ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล แยกตามอำเภอในจังหวัด
นครปฐม 

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดเทศบาล 
 

 
 

ประชากร 
(ศูนย์) 

 
 

กลุ่มตัวอย่าง 
(ศูนย์) 

ผู้ให้ข้อมูล (คน)  

รวม ผู้ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

 
ครู/ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับผิดชอบ

งานประกัน
คุณภาพภายใน 

อำเภอเมืองนครปฐม 18 16 16 16 16 48 

อำเภอดอนตูม 1 1 1 1 1 3 

อำเภอสามพราน 10 9 9 9 9 27 

อำเภอนครชัยศร ี 2 2 2 2 2 6 

อำเภอบางเลน 4 3 3 3 3 9 

อำเภอกำแพงแสน 1 1 1 1 1 3 

อำเภอพุทธมณทล 4 4 4 4 4 12 

รวม 40 36 36 36 36 108 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน และประสบการณ์การทํางาน 

2. ตัวแปรต้น (X tot) เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับทักษะของผู้บริหาร ตามแนวคิดของ แคทซ์ 
(Robert L. Katz) 71 แบ่งออกเป็น 3 ทักษะ ดังนี้ 

1.ทักษะด้านเทคนิค (X1) หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และความชำนาญใน
กิจกรรมเฉพาะอย่าง ที่เกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการ ขั้นตอน หรือเคนิค พร้อมทั้งมีความคล่องแคล่ว
ในการใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการในการทำกิจกรรม ทักษะทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับ ความรู้เฉพาะ

 
71  Robert L. Katz, “Skill of an Effective Administration.” Harvard Business 

Review33 (January - February, 1955), 33-42. 
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ทาง และเทคนิคเฉพาะ นำเทคนิคต่างๆมาใช้ในการวางแผนได้ สามารถจัดระบบข้อมูลและระบบงาน
ต่างๆให้ดำเนินไปได้ สามารถนำข้อมูลที่จำเป็นมาใช้ในการวางแผนได้ 

2.ทักษะด้านมนุษย์ (X2) หมายถึง ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นผู้นำในการสร้างความร่วมมือในทีม ทักษะด้านมนุษย์เกี่ยวข้องกับการทำงาน
กับคน รับรู้ วิเคราะห์ความสามารถการทำงานของบุคคลผู้ใต้บังคับบัญชา เห็นคุณค่าและความสำคัญ 
ทักษะด้านมนุษย์ช่วยให้ผู้บริหารทำงานกับปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วยการ
สร้างความร่วมมือของทีมงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร  

3.ทักษะด้านมโนภาพ (X3) หมายถึง ความสามารถในการประสานสิ่งต่างๆเข้าด้วยกัน 
สามารถมองเห็นองค์กรในภาพรวม วิเคราะห์สภาพปัญหา เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานด้านต่างๆ
ในองค์กรหรือหน่วยงานได้อย่างชัดเจน สามารถวางแผนได้อย่างครอบคลุม และการที่มี  
การเปลี่ยนแปลงในบางส่วนของงานจะมีผลกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืนๆ รวมทั้งเข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานที่ตนสังกัดกับหน่วยงานอื่นๆ 

3. ตัวแปรตาม (Ytot) เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก72 ประกอบด้วย ขั้นตอน ดังนี้ 

1.กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (Y1)  หมายถึง การกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท โดยให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนดำเนินการร่วมกัน โดยกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ และเกณฑ์การประเมินตามสภาพและ
บริบทของสถานศึกษา และจัดทำประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา  

2.จัดทำ/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (Y2) 
หมายถึง การจัดทำ หรือปรับปรุง หรือเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา เพ่ือให้เป็นแผนที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาแต่ละปีการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา  

 
72 กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย , คู่มือการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ,(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 26-27. 
 

 



  48 

3.ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา (Y3)  หมายถึง  
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา ตามกิจกรรม โครงการ ในช่วง
เวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ และปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

4.ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Y4) หมายถึ ง  
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา กำหนดผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา โดยจัดทำเป็น
คำสั่งมอบหมายงาน มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ และกำหนดการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยวิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลายและเหมาะสม 

5. ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (Y5) 
หมายถึง การติดตามผลการดำเนินการ โดยเป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการ และคณะกรรมการดำเนินการ  
และรายงานผลการติดตาม หากไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาจต้องพิจารณา
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีหรือปรับปรุงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ตามความ
จำเป็นและเหมาะสมดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโดยนำผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาปีปัจจุบัน ไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาการ  
จัดการศึกษาของสถานศึกษาในปีถัดไป ให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา โครงการ/
กิจกรรม ให้เป็นไปตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ในแผนการดำเนินงานและปฏิทินการดำเนินงาน และให้
เป็นไปตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของโครงการ /กิจกรรม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษา 

6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Y6)  หมายถึง การจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษาเป็นประจำทุกปี ส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR) พร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ที่
กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา 

7. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Y7)  หมายถึง การพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมิน กำหนดประเด็นการพัฒนาสถานศึกษา 
กาหนดแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา จากนั้นนาข้อมูลไปปรับปรุงจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในปีถัดไป โดยให้มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบตามกระบวนการ PDCA 
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8. รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(Y8)  หมายถึง การรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. หรือสำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามช่วงเวลาที่กำหนด 

9.นำข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษา และข้อแนะนำจากการประเมินคุณภาพภายนอกมากำหนดแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (Y9) หมายถึง การนำข้อแนะนำจากการวิเคราะห์รายงานผลของการ
ประเมินตน เอง (SAR) ของหน่ วยงานต้นสั งกัดหรือหน่ วยงานที่ กำกับดู แลสถานศึ กษ า  
และข้อแนะนำจากการประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) มากำหนดเป็นแนวทางในที่จะการปรับปรุงในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยอาจต้องพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ตามความจำเป็น ตามความเหมาะสม  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check list) เพ่ือสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์ในการทํางาน แบบสอบถามมีลักษณะเป็นการ
กำหนดตัวเลือกให้ (forced choice) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารตามแนวคิดของแซ์ 
(Robert L.Katz) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือวัดระดับทักษะของผู้บริหาร 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือวัดระดับการดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในโดยแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 เป็นแบบสอบถามชนิดจัดลำดับคุณภาพ 
(Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) 73 ซึ่งสามารถจัดลำกับคุณภาพได้ 5 ระดับ โดยมี
ความหมาย ดังนี้ 

 
73 Rensis Likert, New Patterns of Management (Tokyo : McGraw – Hill book 

company, 1961), 73-74. 
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ระดับ 1 หมายถึง ทักษะของผู้บริหาร/การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง ทักษะของผู้บริหาร/การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ
น้อย มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง ทักษะของผู้บริหาร/การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง ทักษะของผู้บริหาร/การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมาก 
มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 5 หมายถึง ทักษะของผู้บริหาร/การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 

เพ่ือให้เกิดความตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ และเพ่ือให้ได้
คำตอบตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ข้างต้น ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างเครื่องมือโดยเป็นแบบสอบถาม  
มีกระบวนการขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วรรณกรรมและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว
นําผลการศึกษามาสร้างเป็นเครื่องมือ โดยคำแนะนําของอาจารย์ผู้ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 

ขั้นตอนที่ 2 นำแบบสอบถามจากขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบความถูกต้อง ปรึกษาอาจารย์  
ที่ปรึกษา แล้วไปหาความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม จากผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 คน โดยใช้วิธี IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยค่า IOC อยู่ระหว่าง  
0.6 – 1.0 ซึ่งมีข้อคำถามท่ีใช้ได้จำนวน 74 ข้อ จากจำนวน 79 ข้อ 

ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับผู้ให้ข้อมูลที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 10 ศูนย ์ศูนย์ละ 3 ฉบับ รวมจำนวนแบบสอบถามทั้งหมด 30 ฉบับ 

ขั้นตอนที่ 4 นำแบบสอบถามที่รับกลับคืนมาจากการทดลองใช้ (try out) มาคำนวณ 
หาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 74 โดยพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (⍺- coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.984 

 
74 Lee J.  Cronbach, Essentials of Psychology testing, 3rd ed.  ( New York: 

Harper & Row Publishers, 1974), 161.   
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ขั้นตอนที่ 5 จัดทำเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แล้วนำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ออกแบบไว้ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และได้ข้อมูลตามความจริง ผู้วิจัยได้
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีกระบวนการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและภาควิชาการบริหารการศึกษา ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บข้อมูล และตอบแบบสอบถามไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม  
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลไปยังผู้ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

2. ผู้วิจัยนำหนังสือที่บัณฑิตวิทยาลัยออกให้ส่งไปยังสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างเพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยประสานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดําเนินการโดยเดินทางไปเก็บข้อมูลการวิจัยด้วยตนเองท้ังหมด 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่อได้รับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1. พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา 
2. จัดระบบข้อมูล ตรวจรวบรวมคะแนนแบบสอบถามที่สมบูรณ์  
3. ลงรหัสข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูป นําไปคํานวณค่าสถิติเพ่ือทําการวิเคราะห์ข้อมูล 
4. นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นตารางประกอบการบรรยาย โดยนำค่าเฉลี่ยที่ได้จาก

การวิเคราะห์ไปเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ 
 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และข้อคำถามในการวิจัย ผู้วิจัย
ได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและวิธีการนำเสนอ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานใช้การคำนวณค่าความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) 
2. วิเคราะห์ทักษะของผู้บริหารและการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ใช้มัชฌิมเลขคณิต 

(Arithmetic Mean : �̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ทั้งนี้ในการ
วิเคราะห์ถือว่าค่ามัชฌิมเลขคณิตของคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูลตกอยู่ช่วง
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ใด ลักษณะการปฏิบัติตรงตามสภาพที่ เป็นจริงแบบนั้น ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์การวิเคราะห์  
ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) 75 มีรายละเอียดดังนี้ 

- ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง ทักษะของผู้บริหาร/การดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

- ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง ทักษะของผู้บริหาร/การดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับน้อย 

- ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 - 3.49 หมายถึง ทักษะของผู้บริหาร/การดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับปานกลาง 

- ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง ทักษะของผู้บริหาร/การดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมาก 

- ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึง ทักษะของผู้บริหาร/การดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมากที่สุด 

3. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
ส ห สั ม พั น ธ์ ขอ งเพี ย ร์ สั น   (Pearson’s Product – moment correlation coefficient) โด ย
กำหนดค่าความสัมพันธ์ ดังนี้ 

0.70 – 1.00 มีค่าความสัมพันธ์ระดับสูง 
0.30 – 0.69 มีค่าความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
0.00 – 0.29 มีค่าความสัมพันธ์ระดับต่ำ76 
 
 
 
 

 
75 John W.Best, Research in Education, (New Jersey : Prentice – Hall Inc ; 

1986), 114. 
76 D.E.Hinkle, W.William, and G.J. Stephen, Applied Statistics for Behavior 

Sciences, 4th ed. (New York : Houghton Mifflin, 1998), 118. 
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สรุป 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1. เพ่ือทราบทักษะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 2. เพ่ือทราบการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 3. เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหาร
กับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม  
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก  
สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐมเป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) โดยมีผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษา
ละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 คน ครู/ผู้ดูแลเด็ก 
จำนวน 1 คน และ ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน จำนวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจำนวน 
108 คน  เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตําแหน่งหน้าที่  
และประสบการณ์ในการทํางาน ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารตามแนวคิดของ 
โรเบิร์ต แอล แคทซ์ (Robert L.Katz) ประกอบด้วยทักษะทางการบริหาร 3 ทักษะ คือ 1 . ทักษะ 
ด้านเทคนิค (Technical Skills) (X1) 2. ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) (X2) 3. ทักษะด้านมโน
ภาพ(Conceptual Skills) (X3) ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1.กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (Y1) 2.จัดทำ/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (Y2) 
3. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา (Y3) 4.ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Y4) 5. ติดตามผลการดำเนินการ (Y5) 6. จัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเอง (Y6)  7.พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Y7)  8.รับการประเมิน
ภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (Y8) 9.นำข้อเสนอแนะจาก
การวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามากำหนดแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Y9) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (frequency) 
ค่าร้อยละ(percentage) ค่ามัชฌิม เลขคณิต (Arithmetic Mean : �̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson’s Product – 
moment correlation coefficient) 
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บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการ

วิจัยเรื่อง “ทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลในจังหวัดนครปฐม” ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลในจังหวัดนครปฐม จำนวน 36 ศูนย์ โดยผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยผู้ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 คน ครู/ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน และ ผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพภายใน จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 108 ฉบับ และได้รับแบบสอบถามกลับมาจำนวน 36 ศูนย์ 
108 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามนำมาวิเคราะห์และนำเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล จำแนกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทักษะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัด

นครปฐม  
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาลในจังหวัดนครปฐม  
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพ

ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ปฏิบัติ
หน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 คน ครู/ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน และ ผู้รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพภายใน จำนวน 1 คน จำนวน 36 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 108 คน จำแนกตาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด ตำแหน่งปัจจุบัน และประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน โดยหา
ค่าความถ่ี(frequency :f) และร้อยละ (percentage :%) ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 จำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อที่ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน (คน) ร้อยละ 

1 เพศ   
     1.ชาย                             4 3.70 

     2.หญิง 104 96.30 
รวม 108 100.00 

2 อายุ   
      1. อายุ 20 – 30 ปี                         10 9.26 

      2. อายุ 31 – 40 ปี 44 40.74 
      3. อายุ 41 – 50 ปี                        36 33.33 
      4. อายุ 51 – 60 ปี 18 16.67 

รวม 108 100.00 
3 ระดับการศึกษาสงูสุด   

     1. ต่ำกว่าปริญญาตรี 5 4.63 
     2. ปริญญาตรี 81 75.00 
     3. ปริญญาโท 22 20.37 

รวม 108 100.00 
4 ตำแหน่งปัจจุบนั   
      1. ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก  36 33.33 

      2. ครู/ผู้ดูแลเด็ก 36 33.33 
      3. ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน 36 33.33 

รวม 108 100.0 
5 ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจบุัน   

     1. 1 - 5 ปี                               21 19.44 
2. 6 – 10 ปี 43 39.81 

     3. 11 – 15 ปี                            23 21.30 
     4. 16 – 20 ปี 17 15.74 
     5. 21 – 25 ปี                           3 2.78 

      6. 26 – 30 ปี  1 0.92 
รวม 108 100.00 
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จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 104 คน คิดเป็น
ร้อยละ 96.30 รองลงมาเป็นเพศชาย จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70  

ช่วงอายุ 31 – 40 ปีมากที่สุด จำนวน 44 คน โดยคิดเป็นร้อยละ 40.74 รองลงมาคือช่วง
อายุ 41-50 ปี จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมาคือช่วงอายุ 51-60 ปี จำนวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.67 น้อยที่สุดคือช่วงอายุ 20-30 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.26 ส่วน 

ระดับการศึกษาสูงสุด มากที่สุดคือ ระดับปริญญาตรีจำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 75 
รองลงมาคือระดับปริญญาโท จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.37 และน้อยที่สุดคือระดับต่ำกว่า
ปริญญาตรี จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.63   

ตำแหน่งปัจจุบัน มีผู้ให้ข้อมูลเท่ากันคือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู/ผู้ดูแล
เด็ก และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน จำนวนตำแหน่งละ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน มากที่สุดคือช่วง 6-10 ปี จำนวน 43 คน  
คิดเป็นร้อยละ 39.81 รองลงมาคือ 11-15 ปี จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 รองลงมาคือ 1-5 
ปี จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 รองลงมาคือ 16-20 ปี จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 15.74 
รองลงมาคือ 21-25 ปี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.78 และน้อยที่สุดคือ ช่วง 26-30 ปี จำนวน  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.92 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทักษะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 

ในการวิเคราะห์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่า
มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean : �̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) 
จากกลุ่มตัวอย่าง 36 ศูนย์ แล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังรายละเอียดในตารางที่ 5 ถึง ตารางที่ 8  
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ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับทักษะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กโดยภาพรวม และรายด้าน 

(n=36) 
ด้าน ทักษะของผู้บริหาร (Xtot) �̅� SD ระดับ 

1 ทักษะด้านเทคนิค (X1) 4.37 0.53 มาก 

2 ทักษะด้านมนุษย์ (X2) 4.47 0.47 มาก 

3 ทักษะด้านมโนภาพ (X3) 4.40 0.52 มาก 

โดยภาพรวม (Xtot) 4.41 0.47 มาก 

 
จากตารางที่ 5 พบว่าทักษะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.41, SD = 0.47) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทักษะของผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อยคือ ทักษะด้านมนุษย์ (�̅� = 4.47, SD = 0.47) ทักษะด้านเทคนิค  
(�̅� = 4.47, SD = 0.53) ทักษะด้านมโนภาพ (�̅� = 4.40, SD = 0.52) ตามลำดับ 

เมื่อวิเคราะห์ทักษะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐมในแต่ละ
ด้านเปน็รายข้อจะได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 6 ถึงตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทักษะด้านเทคนิค (X1) 

(n=36) 

ข้อ ทักษะของผู้บริหาร 
ทักษะด้านเทคนิค (X1) 

�̅� SD ระดับ 

1 
 

ผู้บริหารจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ประกอบการบริหาร
ได้อย่างเหมาะสม 

4.32 0.56 มาก 

2 
 

ผู้บริหารจัดระบบงานต่างๆ ให้ดำเนินไปตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ 

4.44 0.60 มาก 

3 ผู้บริหารนำข้อมูลที่จำเป็นมาใช้ในการวางแผนเพ่ือการ
บริหารงาน 

4.36 0.60 มาก 



  58 

 

ข้อ ทักษะของผู้บริหาร 

ทักษะด้านเทคนิค (X1) 

�̅� SD ระดับ 

4 
 

ผู้บริหารมีความรู้  ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการ
บริหารงานต่างๆ 

4.41 0.61 มาก 

5 
 

ผู้บริหารมีความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือ เทคนิค และ
วิธีการในการบริหาร 

4.34 0.64 มาก 

6 
 

ผู้บริหารสามารถเลือกเทคนิควิธีการต่ างๆมาใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน และกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

4.40 0.58 มาก 

7 
 

ผู้บริหารสามารถพัฒนากระบวนการทางการบริหาร และนำ
เทคนิคต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

4.34 0.58 มาก 

8 
 

ผู้บริหารสามารถเป็นผู้สอนงานและนิเทศงานรวมทั้งเป็นผู้
แนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสถานศึกษา
ได ้

4.31 0.64 มาก 

9 ผู้บริหารสามารถใช้เครื่องมือเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.36 0.60 มาก 

โดยภาพรวม (X1) 4.37 0.53 มาก 
 

จากตารางที่ 6 พบว่าทักษะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 

ทักษะด้านเทคนิค (X1) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.37, SD = 0.53)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้  ผู้บริหารจัด
ระบบงานต่างๆ ให้ดำเนินไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ (�̅� = 4.44, SD = 0.60) ผู้บริหาร
มีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานต่างๆ (�̅� = 4.41, SD = 0.61) ผู้บริหาร
สามารถเลือกเทคนิควิธีการต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติงาน และกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม  (�̅� = 4.40, 
SD = 0.58) ผู้บริหารนำข้อมูลที่จำเป็นมาใช้ ในการวางแผนเพ่ือการบริหารงาน  (�̅� = 4.36,  
SD = 0.60) ผู้บริหารสามารถใช้เครื่องมือเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (�̅� = 4.36, SD = 0.60) ผู้บริหารมีความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือ เทคนิค และ
วิธีการในการบริหาร (�̅� = 4.34, SD = 0.64) ผู้บริหารสามารถพัฒนากระบวนการทางการบริหาร 
และนำเทคนิคต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติงาน  (�̅� = 4.34, SD = 0.58) ผู้บริหารจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือใช้ประกอบการบริหารได้อย่างเหมาะสม  (�̅� = 4.32, SD = 0.56) ผู้บริหารสามารถ
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เป็นผู้สอนงานและนิ เทศงานรวมทั้ งเป็นผู้แนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
ในสถานศึกษาได้ (�̅� = 4.31, SD = 0.64) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า
อยู่ในช่วงระหว่าง 0.56 – 0.64 แสดงว่าการตอบข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 
ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทักษะด้านมนุษย์ (X2) 

(n=36) 
ข้อ ทักษะของผู้บริหาร 

ทักษะด้านมนุษย์ (X2) 

�̅� SD ระดับ 

1 
 

ผู้บริหารมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.49 0.55 มาก 

2 ผู้บริหารเห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้ร่วมงานทุกคน 4.54 0.55 มาก
ที่สุด 

3 
 

ผู้บริหารให้คำปรึกษา แนะนำความก้าวหน้าให้ผู้ร่วมงานได้อย่าง
เหมาะสม 

4.44 0.59 มาก 

4 
 

ผู้บริหารวิเคราะห์ความสามารถของผู้ร่วมงานและมอบหมายงานให้
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

4.41 0.55 มาก 

5 
 

ผู้บริหารแก้ปัญหาความขัดแย้งกับบุคคลที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จได้
ด้วยดี 

4.42 0.57 มาก 

6 
 

ผู้บริหารยกย่องแสดงความยินดีกับผู้ร่วมงานที่ประสบความสำเร็จ
ในการปฏิบัติงาน 

4.48 0.56 มาก 

7 
 

ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานสร้างความร่วมมือของ
ทีมงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

4.46 0.55 มาก 

8 
 

ผู้บริหารสามารถควบคุมการทำงานของตนเองที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อผู้ร่วมงานและหน่วยงานอ่ืน 

4.53 0.54 มาก
ที่สุด 

โดยภาพรวม (X2) 4.47 0.47 มาก 
 
จากตารางที่ 7 พบว่าทักษะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 

ทักษะด้านมนุษย์ (X2) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.47, SD = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้  
อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ คือ ผู้บริหารเห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้ร่วมงานทุกคน (�̅� = 4.54,  
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SD = 0.55) ผู้บริหารสามารถควบคุมการทำงานของตนเองที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมงานและ
หน่วยงานอ่ืน (�̅� = 4.53, SD = 0.54) อยู่ในระดับมาก 6 ข้อ คือ ผู้บริหารมีความสามารถในการ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (�̅� = 4.49, SD = 0.55) ผู้บริหารยกย่องแสดงความยินดี
กับผู้ร่วมงานที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน (�̅� = 4.48, SD = 0.56) ผู้บริหารมีความสามารถ
ในการประสานสร้างความร่วมมือของทีมงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร (�̅� = 4.46, SD = 
0.55)ผู้บริหารให้คำปรึกษา แนะนำความก้าวหน้าให้ผู้ร่วมงานได้อย่างเหมาะสม (�̅� = 4.44, SD = 
0.59)ผู้บริหารแก้ปัญหาความขัดแย้งกับบุคคลที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จได้ด้วยดี  (�̅� = 4.42, SD = 0.57)
ผู้บริหารวิเคราะห์ความสามารถของผู้ร่วมงานและมอบหมายงานให้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  (�̅� = 
4.41, SD = 0.55) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.54 
– 0.59 แสดงว่าการตอบข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทักษะด้านมโนภาพ (X3) 

(n=36) 
ข้อ ทักษะของผู้บริหาร 

ทักษะด้านมโนภาพ (X3) 
�̅� SD ระดับ 

1 
 

ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของ
สถานศึกษาในภาพรวมได้ถูกต้อง ชัดเจน 

4.43 0.55 มาก 

2 
 

ผู้ บ ริห ารวางแผนงาน เพื่ อพัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาของ
สถานศึกษาได้อย่างครอบคลุม 

4.41 0.64 มาก 

3 
 

ผู้บ ริหารมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานด้ านต่ างๆใน
สถานศึกษาได้ชัดเจน 

4.42 0.66 มาก 

4 
 

ผู้บริหารมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของงานบางส่วนที่อาจจะมีผล
กระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืนๆ 

4.40 0.64 มาก 

5 
 

ผู้บริหารเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ตนสังกัด กับ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

4.38 0.56 มาก 

6 
 

ผู้บริหารวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมกับศักยภาพของ
สถานศึกษา 

4.41 0.58 มาก 

7 
 

ผู้บริหารรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดข้ึนภายในองค์กรและสามารถมองเห็น
ปัญหาในภาพรวม 

4.39 0.58 มาก 

โดยภาพรวม (X3) 4.40 0.52 มาก 
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จากตารางที่ 8 ทักษะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม ทักษะ

ด้านมโนภาพ (X3) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.40, SD = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาในภาพรวมได้ถูกต้อง ชัดเจน (�̅� = 4.43, SD = 0.55) 
ผู้บริหารมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานด้านต่างๆในสถานศึกษาได้ชัดเจน (�̅� = 4.42, SD = 0.66) 
ผู้บริหารวางแผนงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างครอบคลุม (�̅� = 4.41, SD 
= 0.64) ผู้บริหารวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา (�̅� = 4.41, SD 
= 0.58) ผู้บริหารมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของงานบางส่วนที่อาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อส่วน
อ่ืนๆ(�̅� = 4.40, SD = 0.64) ผู้บริหารรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรและสามารถมองเห็นปัญหา
ในภาพรวม (�̅� = 4.39, SD = 0.58) ผู้บริหารเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ตนสังกัด  
กับหน่วยงานอ่ืนๆ (�̅� = 4.39, SD = 0.58) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า
อยู่ในช่วงระหว่าง 0.55 – 0.66 แสดงว่าการตอบข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาลในจังหวัดนครปฐม 

ในการวิเคราะห์การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean : �̅�) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation : S.D.) จากกลุ่มตัวอย่าง 36 ศูนย์ แล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตาม
แนวคิดของเบสท์ (Best) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดในตารางที่ 9 ถึง ตารางที่ 18  

 

ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวม และรายด้าน 

(n=36) 

ด้าน การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (Ytot) 

�̅� SD ระดับ 

1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (Y1) 4.50 0.44 มาก
ที่สุด 

2 
 

จัดทำ/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา (Y2) 

4.56 0.42 มาก
ที่สุด 
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ด้าน การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (Ytot) 

�̅� SD ระดับ 

3 
 

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของ
สถานศึกษา (Y3) 

4.51 0.51 มาก
ที่สุด 

4 
 

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา(Y4) 

4.42 0.49 มาก 

5 
 

ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (Y5) 

4.44 0.52 มาก 

6 จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Y6) 4.50 0.48 มาก
ที่สุด 

7 พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Y7) 4.41 0.55 มาก 
8 

 
รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (Y8) 

4.41 0.62 มาก 

9 
 
 
 

นำข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์รายงานผลการประเมิน
ตนเองของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา และ
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกมากำหนด
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Y9) 

4.45 0.50 มาก 

โดยภาพรวม (Ytot) 4.47 0.45 มาก 
 
จากตารางที่ 9 พบว่า การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

เทศบาลในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.47, SD = 0.45) เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน 
โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยคือ คือ จัดทำ/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (�̅� = 4.56 , SD = 0.42) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา (�̅� = 4.51 , SD = 0.51) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา (�̅� = 4.50 , SD = 0.44) จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (�̅� = 4.50 , SD = 0.48) 
ตามลำดับ ด้านที่อยู่ในระดับมาก 5 ด้าน โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยคือ  
นำข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา 
และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกมากำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (�̅� = 4.45 , SD = 0.50) ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (�̅� = 4.44 , SD = 0.52) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
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การศึกษาภายในสถานศึกษา (�̅� = 4.42 , SD = 0.49) พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
(�̅� = 4.41 , SD = 0.55) รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (�̅� = 4.41 , SD = 0.62) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่
ในช่วงระหว่าง 0.42 – 0.66 แสดงว่าการตอบข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

เมื่อวิเคราะห์การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลใน
จังหวัดนครปฐม ในแต่ละด้านเป็นรายข้อ จะได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 10 ถึงตารางที่ 18 

 

ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (Y1) 

(n=36) 

ข้อ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (Y1) 

�̅� SD ระดับ 

1 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการศึกษา ซึ่ง
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

4.40 0.58 มาก 

2 
 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและ
ความสำคัญของมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาให้ให้
บุคลากรทราบ 

4.43 0.57 มาก 

3 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

4.56 0.52 มากที่สุด 

4 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ ตาม
เกณฑ์การประเมินตามสภาพและบริบทของสถานศึกษา 

4.56 0.52 มากที่สุด 

5 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จของสถานศึกษา 

4.54 0.55 มากที่สุด 

โดยภาพรวม (Y1) 4.50 0.44 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 10 การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ในจังหวัดนครปฐม ด้านกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (Y1) โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด (�̅� = 4.50 , SD = 0.44)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก  
อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยคือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  (�̅� = 4.56 ,  
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SD = 0.52) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ ตามเกณฑ์การประเมินตาม
สภาพและบริบทของสถานศึกษา (�̅� = 4.56 , SD = 0.52) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำประกาศ
มาตรฐานและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา (�̅� = 4.54 , SD = 0.55) ตามลำดับ อยู่ใน
ระดับมาก 2 ข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและความสำคัญของมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาให้ให้บุคลากร
ทราบ (�̅� = 4.43 , SD = 0.57) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการศึกษา ซึ่งชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม (�̅� = 4.0, SD = 0.58) ตามลำดับ และเม่ือพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.52 – 0.58 แสดงว่าการตอบข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านจัดทำ/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา(Y2) 

(n=36) 

ข้อ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านจัดทำ/ปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา (Y2) 

�̅� SD ระดับ 

1 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

4.50 0.56 มากที่สุด 

2 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.56 0.52 มากที่สุด 

3 
 
 

ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กมีการปรับปรุง/เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

4.47 0.54 มาก 

4 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา 

4.61 0.49 มากที่สุด 

5 
 

ศูนย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ กมี การจัดทำแผนปฏิ บั ติ การประจำปี
งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา 

4.63 0.50 มากที่สุด 

6 
 

ชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา 

4.51 0.56 มากที่สุด 
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ข้อ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านจัดทำ/ปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา (Y2) 

�̅� SD ระดับ 

7 ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีการนำแผนพัฒนาการศึกษาเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ ก่อนประกาศใช้ 

4.61 0.51 มากที่สุด 

โดยภาพรวม (Y2) 4.56 0.42 มากที่สุด 
จากตารางที่ 11 การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล

ในจังหวัดนครปฐม ด้านจัดทำ/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
(Y2) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.56 , SD = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากที่สุดและมาก อยู่ในระดับมากที่สุด 6 ข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหา
น้อยคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษา (�̅� = 4.63 , SD = 0.50) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา (�̅� = 4.61 , SD = 0.49) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีการนำแผนพัฒนาการศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบก่อน
ประกาศใช้ (�̅� = 4.61 , SD = 0.51) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (�̅� = 4.56 , SD = 0.52) ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (�̅� = 4.51 , SD = 0.56) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (�̅� = 4.50 , SD = 0.56) ตามลำดับ 
อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการปรับปรุง/เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (�̅� = 4.47 , SD = 0.54) และ
เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.49 – 0.56 แสดงว่าการตอบข้อมูล 
ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 



  66 

ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา 
(Y3) 

(n=36) 

ข้อ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านดำเนินการตามแผนปฏบิัติการประจำปีการศึกษาของ
สถานศึกษา (Y3) 

�̅� SD ระดับ 

1 
 

ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กมีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติ งานของ
สถานศึกษา 

4.50 0.57 มากที่สุด 

2 
 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดำเนินงานตามแผนงาน /โครงการ/
กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ และปฏิทินการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา 

4.54 0.57 มากที่สุด 

3 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของ
บุคลากรเป็นระยะตามท่ีระบุไว้ในแผน 

4.48 0.57 มาก 

4 
 

ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 

4.53 0.57 มากที่สุด 

5 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินผล และการรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม อย่างชัดเจนเพ่ือปรับปรุง 
พัฒนาการดำเนินงาน 

4.51 0.57 มากที่สุด 

โดยภาพรวม (Y3) 4.51 0.51 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 12 การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ในจังหวัดนครปฐม ด้านดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา  (Y3) โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.51 , SD = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากที่สุดและมาก อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย  
คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
และปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา (�̅� = 4.54 , SD = 0.57) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม (�̅� = 4.53 , SD = 0.57) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
ประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม อย่างชัดเจนเพ่ือปรับปรุง 
พัฒนาการดำเนินงาน (�̅� = 4.51 , SD = 0.57) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา (�̅� = 4.50 , SD = 0.57) ตามลำดับ อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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มีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของบุคลากรเป็นระยะตามที่ระบุไว้ในแผน (�̅� = 4.48 , SD = 
0.57) และเมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ในช่วง 0.57  แสดงว่าการตอบข้อมูลของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
(Y4) 

(n=36) 

ข้อ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา (Y4) 

�̅� SD ระดับ 

1 
 

มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

4.43 0.61 มาก 

2 
 

มีการจัดคำสั่งมอบหมายงาน มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ใน
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.42 0.61 มาก 

3 
 

มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาในระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา 

4.41 0.63 มาก 

4 
 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

4.47 0.57 มาก 

5 
 

มีการกำหนดการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4.44 0.60 มาก 

6 
 

มีการตรวจประเมินผลโดยวิธีการที่เหมาะสมด้วยเครื่องมือที่
หลากหลาย 

4.33 0.60 มาก 

7 
 

มีการวิเคราะห์ สรุปผลการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

4.45 0.57 มาก 

โดยภาพรวม (Y4) 4.42 0.49 มาก 
 

จากตารางที่ 13 การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ในจังหวัดนครปฐม ด้านประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  (Y4)  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.42 , SD = 0.49)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกข้อโดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย คือ  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
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ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  (�̅� = 4.47 , SD = 0.57) มีการวิเคราะห์ 
สรุปผลการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (�̅� = 4.45 , SD = 0.57) มีการ
กำหนดการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
(�̅� = 4.44 , SD = 0.60) มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพภายใน (�̅� = 4.43 , SD = 0.61) มีการจัดคำสั่งมอบหมายงาน มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่
ต่างๆ ในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  (�̅� = 4.42 , SD = 0.61) มีการ
กำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษา (�̅� = 4.41 , SD = 0.63) มีการตรวจประเมินผลโดยวิธีการที่เหมาะสมด้วยเครื่องมือที่
หลากหลาย (�̅� = 4.33 , SD = 0.60) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่
ในช่วงระหว่าง 0.57 – 0.63 แสดงว่าการตอบข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา (Y5) 

(n=36) 
ข้อ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ด้านติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา (Y5) 

�̅� SD ระดับ 

1 
 

มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4.42 0.57 มาก 

2 
 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนำผลการประเมินตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษามาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 

4.48 0.57 มาก 

3 
 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนำผลการประเมินตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและ
พัฒนาสถานศึกษา 

4.44 0.63 มาก 

4 
 

มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกปี โดย
ดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4.46 0.55 มาก 

5 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษามีการ
กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้เป็นไป
ตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ในแผน 

4.41 0.60 มาก 

โดยภาพรวม (Y5) 4.44 0.52 มาก 
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จากตารางที่ 14 การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ในจังหวัดนครปฐม ด้านติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา (Y5) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.44 , SD = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
การนำผลการประเมินตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษามาปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา (�̅� = 4.48 , SD = 0.57) มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกปี โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (�̅� = 4.46 , SD = 0.55) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการนำผลการประเมินตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา (�̅� = 4.44 , SD = 0.63) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  (�̅� = 4.42 , SD = 0.57) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษามีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้เป็นไปตาม
ช่วงเวลาที่ระบุไว้ในแผน  (�̅� = 4.41 , SD = 0.60) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.55 – 0.63 แสดงว่าการตอบข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Y6) 

(n=36) 

ข้อ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Y6) 

�̅� SD ระดับ 

1 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

4.50 0.56 มากที่สุด 

2 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผล
ข้อมูล เพ่ือจัดทำรายงานอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ 

4.43 0.60 มาก 

3 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.54 0.54 มากที่สุด 

4 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตาม
รูปแบบที่สถานศึกษากำหนด 

4.53 0.57 มากที่สุด 
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ข้อ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Y6) 

�̅� SD ระดับ 

5 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง พร้อม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหลักฐานยืนยันการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ
รองรับการประเมินภายนอก 

4.57 0.55 มากที่สุด 

โดยภาพรวม (Y6) 4.50 0.48 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 15 การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล 
ในจังหวัดนครปฐม ด้านจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Y6) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด 
(�̅� = 4.50 , SD = 0.48)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 4 ข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง พร้อมแผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็น
ประจำทุกปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหลักฐานยืนยันการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมิน
ภายนอก (�̅� = 4.57 , SD = 0.55) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (�̅� = 4.54 , SD = 0.54) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบที่สถานศึกษากำหนด  (�̅� = 4.53 , SD = 0.57) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน (�̅� 

= 4.50 , SD = 0.43) ตามลำดับ อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ผลข้อมูล เพ่ือจัดทำรายงานอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้  (�̅� = 4.43 , 
SD = 0.60) ตามลำดับ  และเมื่ อพิจารณาส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ ในช่วงระหว่าง  
0.54 – 0.60 แสดงว่าการตอบข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Y7) 

(n=36) 

ข้อ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Y7) 

�̅� SD ระดับ 

1 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. 

4.43 0.57 มาก 

2 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน  กำหนด
ประเด็นและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา และนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.39 0.61 มาก 

3 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ดำเนินการอย่างเป็นระบบตามกระบวนการ PDCA 

4.39 0.65 มาก 

4 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

4.42 0.60 มาก 

5 
 

ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กนำผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา 
โครงการ/กิจกรรมให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

4.45 0.57 มาก 

โดยภาพรวม (Y7) 4.41 0.55 มาก 
 

จากตารางที่ 16 การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล 
ในจังหวัดนครปฐม ด้านพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Y7) โดยภาพรวม อยู่ในระดับ 
มาก (�̅� = 4.41 , SD = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่า
มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา 
โครงการ/กิจกรรมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น (�̅� = 4.45 , SD = 0.57) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.(�̅� = 4.43 ,  
SD = 0.57) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  (�̅� = 4.42 , SD = 0.60) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
วิเคราะห์ผลการประเมิน  กำหนดประเด็นและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา และนำผลการประเมิน
ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา (�̅� = 4.39 , SD = 0.61) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการอย่างเป็นระบบตามกระบวนการ PDCA (�̅� = 4.39 
, SD = 0.65) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.57  – 
0.65 แสดงว่าการตอบข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (Y8) 

(n=36) 

ข้อ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (Y8) 

�̅� SD ระดับ 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเตรียมการเพื่อรับการประเมินภายนอก 4.42 0.63 มาก 
2 

 
ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กมี เอกสาร/หลักฐาน ยืนยันการพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือรับการประเมินภายนอก 

4.44 0.60 มาก 

3 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาตามช่วงเวลาที่กำหนด 

4.40 0.72 มาก 

4 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน  และนำผลการ
ประเมินภายนอกไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.38 0.72 มาก 

โดยภาพรวม (Y8) 4.41 0.62 มาก 
 

จากตารางที่ 17 การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล 
ในจังหวัดนครปฐม ด้านรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (Y8) โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก (�̅� = 4.41 , SD = 0.62)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อยคือ  ศูนย์พัฒนา 
เด็ ก เล็ กมี เอกสาร/หลักฐาน ยืนยันการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรับการประเมินภายนอก 
(�̅� = 4.44 , SD = 0.60) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเตรียมการเพ่ือรับการประเมินภายนอก (�̅� = 4.42 , 
SD = 0.63) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามช่วงเวลาที่กำหนด (�̅� = 4.42 , SD = 0.72) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการวิเคราะห์
ผลการประเมิน  และนำผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(�̅� = 4.38 , SD = 0.72) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่ในช่วงระหว่าง 
0.60 – 0.72 แสดงว่าการตอบข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านนำข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง
ของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกมากำหนด
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Y9) 

(n=36) 

ข้อ การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ด้านนำข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์รายงานผลการประเมิน
ตนเองของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา และข้อเสนอแนะ
จากการประเมินคุณภาพภายนอกมากำหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Y9) 

�̅� SD ระดับ 

1 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต้นสังกัด 
หรือจากการประเมินภายนอกมากำหนดแนวทางในการปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4.43 0.55 มาก 

2 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการปรับเปลี่ยน พัฒนาโครงการ กิจกรรม ให้
ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยใช้ผลการประเมินมาวางแผนในการพัฒนาทุก
รอบการพัฒนา 

4.46 0.59 มาก 

3 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา 

4.48 0.57 มาก 

4 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 

4.48 0.52 มาก 

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะมาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะมา
จัดระบบโครงสร้าง วางแผน ดำเนินโครงการกิจกรรมที่เหมาะสม 

4.44 0.55 มาก 

โดยภาพรวม (Y9) 4.45 0.50 มาก 

จากตารางที่ 18 การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล 
ในจังหวัดนครปฐม ด้านนำข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงาน
ที่กำกับดูแลสถานศึกษา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกมากำหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Y9) โดยภาพรวม มีค่าอยู่ในระดับ  มาก (�̅� = 4.41 ,                 
SD = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อยคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินมา
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ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา (�̅� = 4.48 , SD = 0.57) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนำข้อเสนอแนะจาก
รายงานผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา (�̅� = 4.48 , SD = 0.52)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการปรับเปลี่ยน พัฒนาโครงการ กิจกรรม ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยใช้ผลการประเมิน
มาวางแผนในการพัฒนาทุกรอบการพัฒนา (�̅� = 4.46 , SD = 0.59) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำผลการ
ประเมิน และข้อเสนอแนะมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะมาจัดระบบโครงสร้าง วางแผน ดำเนิน
โครงการกิจกรรมที่เหมาะสม (�̅� = 4.44 , SD = 0.55) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนำข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานต้นสังกัด หรือจากการประเมินภายนอกมากำหนดแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (�̅� = 4.43 , SD = 0.55) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าอยู่
ในช่วงระหว่าง 0.52 – 0.59 แสดงว่าการตอบข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม  ผู้วิจัยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment coefficient correlation) ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 19 
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ตารางที่ 19 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 

    (n=36) 

ตัวแปร Y 1
 

Y 2
 

Y 3
 

Y 4
 

Y 5
 

Y 6
 

Y 7
 

Y 8
 

Y 9
 

Y t
ot
 

X1 .565** .549** .581** .563** .515** .574** .592** .536** .624** .633** 

X2 .544** .546** .564** .495** .493** .529** .534** .502** .509** .584** 

X3 .614** .587** .570** .515** .488** .579** .551** .501** .514** .608** 

Xtot .618** .604** .615** .565** .536** .604** .602** .553** .592** .655** 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตารางที่ 19 พบว่าโดยภาพรวมทักษะของผู้บริหาร (Xtot) กับการดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม (Ytot ) มีความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลาง (rxy = .655**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อย
ตามกัน เมื่อพิจารณาทักษะของผู้บริหาร พบว่ามีความสัมพันธ์กับการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน (Y tot ) ทุกด้านในระดับปานกลาง โดยเรียงลำดับได้ดังนี้  กำหนดมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา (rxy = .618**) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา  
(rxy = .615**) จัดทำ/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
(rxy = .604**) จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (rxy = .604**) พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง (rxy = .602**) นำข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของ
หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกมากำหนด
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (rxy = .592**) ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (rxy = .565**) รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (rxy = .553**) ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (rxy = .536**) 

ทักษะของผู้บริหารด้านเทคนิค (X1) กับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม (Ytot ) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางโดยภาพรวม  
(rxy = .633**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน  
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เมื่อพิจารณาทักษะของผู้บริหารด้านเทคนิค พบว่ามีความสัมพันธ์กับการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน (Ytot ) ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยเรียงลำดับได้ดังนี้  นำข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์
รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา และข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอกมากำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(rxy = .624**) พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (rxy = .592**) ดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา (rxy = .581**) จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 
(rxy = .574**) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (rxy = .565**) ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (rxy = .563**) จัดทำ/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (rxy = .549**) รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (rxy = .536**) ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (rxy = .515**) 

ทักษะของผู้บริหารด้านมนุษย์ (X2) กับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม (Ytot ) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางโดยภาพรวม  
(rxy = .584**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน เมื่อ
พิจารณาทักษะของผู้บริหารด้านมนุษย์ พบว่า มีความสัมพันธ์กับการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในทุกด้าน โดยเรียงลำดับได้ดังนี้ ด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางมี 7 ด้าน คือ  
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา (rxy = .564**) จัดทำ/ปรับปรุง/
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  (rxy = .546**) กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (rxy = .544**) พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (rxy = .534**) 
จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (rxy = .529**) นำข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์รายงานผลการ
ประเมินตนเองของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกมากำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (rxy = .509**) รับการ
ประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (rxy = .502**)  
ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำมี 2 ด้าน คือ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา (rxy = .495**) ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา (rxy = .493**) 

ทักษะของผู้บริหารด้านมโนภาพ (X3) กับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม  (Ytot ) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
โดยภาพรวม (rxy = .608**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตาม
กัน เมื่อพิจารณาทักษะของผู้บริหารด้านมโนภาพ พบว่า มีความสัมพันธ์กับการดำเนินการประกัน
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คุณภาพภายในทุกด้าน โดยเรียงลำดับได้ดังนี้ ด้านที่มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางมี 8 ด้าน คือ 
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (rxy = .614**) จัดทำ/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  (rxy = .587**) จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง  
(rxy = .579**) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา  (rxy = .570**) 
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (rxy = .551**) ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา (rxy = .515**) นำข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์รายงานผลการประเมิน
ตนเองของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก  
มากำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (rxy = .514**) รับการประเมิน
ภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (rxy = .501**) ส่วนด้านที่มี
ความสัมพันธ์กันในระดับต่ำมี 1 ด้าน คือ ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (rxy = .488**) 
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่องทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) ทักษะของผู้บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 2) การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 3) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม การวิจัยครั้งนี้เป็นการ
วิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครปฐม จำนวน 36 ศูนย์ เป็นหน่วยวิเคราะห์ (Unit of analysis) ผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 คน ครู/ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน และ ผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพภายใน จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 108 ฉบับ และได้รับแบบสอบถามกลับมาจำนวน 36 ศูนย์ 
108 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือตอนที่ 1 สถานภาพ
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ทักษะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลใน
จังหวัดนครปฐม ตอนที่ 3 การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าความถี่ (frequency : f) และร้อยละ 
(percentage : %) มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean : �̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation : SD) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ เพียร์สัน  (Pearson’s product moment 
correlation coefficient) 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบที่สำคัญ สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1. ทักษะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ทักษะด้านมนุษย์
ทักษะด้านด้านมโนภาพ และทักษะด้านเทคนิค 

2.การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจำแนกรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากและมาก
ที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุดจำนวน 4 ด้าน โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ 
จัดทำ/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  ดำเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง อยู่ในระดับมากจำนวน 5 ด้าน โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้อย ดังนี้ นำข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานที่
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กำกับดูแลสถานศึกษา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกมากำหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  

3.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลในจังหวัดนครปฐมมีความสัมพันธ์กัน (rxy = .655**) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวกหรือความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน เมื่อพิจารณาทักษะของผู้บริหาร 
พบว่ามีความสัมพันธ์กับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในทุกด้าน โดยเรียงลำดับได้ดังนี้ กำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
ของสถานศึกษา จัดทำ/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นำข้อเสนอแนะ
จากการวิ เคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของหน่ วยงานที่ กำกับดูแลสถานศึกษา  
และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกมากำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รับการประเมิน
ภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และติดตามผลการดำเนินการ
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

 

การอภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย เรื่อง ทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม มีประเด็นที่นำมาพิจารณาเพ่ือให้
ทราบสภาพที่แท้จริง ซ่ึงสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงขออภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัย พบว่า ทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับ 
ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านด้านมโนภาพ และทักษะด้าน
เทคนิค ตามลำดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในหลักสูตรต่างๆ ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร หลักสูตร
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วิชาเฉพาะตามสายงาน หลักสูตรนักบริหาร เป็นต้น เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทักษะด้านมนุษย์มีค่า
มัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด อาจเป็นเพราะทักษะด้านมนุษย์ เป็นทักษาะจำเป็นที่ผู้บริหารจะใช้สร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน การเข้าใจการเห็นคุณค่า เห็นความสำคัญของผู้ร่วมงาน สามารถวิเคราะห์
ผู้ร่วมงานในด้านความสามารถเพ่ือมอบหมายงานให้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีความสามารถ
ทำให้เกิดความร่วมมือของทีมงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
ซึ่งจะทำให้ลดความกดดันต่อการทำงาน ส่งผลให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเศรษฐราณี ทรวดทรง ที่ศึกษาทักษะการบริหารกับการบริหารระบบคุณภาพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดคือ ทักษะด้าน
มนุษย์ ส่วนด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดคือ ทักษะด้านเทคนิค และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุภาพร บุญมาก ซึ่งได้ศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับมาตรฐานด้านการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดคือ ทักษะด้านมนุษย์ รองลงมา
คือทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้านมโนภาพ ตามลำดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของอุราภรณ์  
คูนาเอก ซึ่งได้ศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต
มากที่สุดคือ ทักษะด้านมนุษย์ รองลงมาคือทักษะด้านมโนภาพ และทักษะด้านเทคนิค  

เมื่อแยกพิจารณา ทักษะของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 
เป็นรายด้าน พบว่า  

1.1 ทักษะด้านมนุษย์ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับ 1 อาจเป็นเพราะ 
ทักษะด้านมนุษย์ เป็นทักษะของผู้บริหารที่จำเป็น เพ่ือใช้สร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน รวมทั้ง
เข้าใจเห็นคุณค่า ความสำคัญของผู้ร่วมงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถวิเคราะห์ความสามารถของผู้ร่วมงานและมอบหมายงานให้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม สร้าง
ความร่วมมือของทีมงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร สร้างบรรยากาศที่ดีและลดความกดดันใน
การทำงาน ส่งผลให้องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวุฒิ หวังสุข ซึ่งได้
ศึกษา ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา  
ตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิต
มากที่สุดคือ ทักษะด้านเทคนิคและทักษะด้านมนุษย์  รองลงมาคือทักษะด้านความรู้คิด ทักษะ 
ด้านการศึกษาและการสอน และทักษะด้านมโนภาพ ตามลำดับ  

1.2 ทักษะด้านมโนภาพ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับ 2 อาจเป็น
เพราะทักษะด้านมโนภาพเป็นทักษะที่จำเป็นของผู้บริหาร เพราะผู้บริหารต้องมีวิเคราะห์สภาพปัญหา
และความต้องการของสถานศึกษาในภาพรวม วางแผนเพ่ือพัฒนาได้อย่างครอบคลุมเห็นความสัมพันธ์
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ระหว่างงานด้านต่างๆได้ชัดเจน เห็นความเปลี่ยนแปลงของงานที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อส่วน
อ่ืนๆ เพ่ือนำองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐะปะนีย์  
สระทองพรม ที่ศึกษา ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 โดยทักษะการบริหารของผู้บริหาร
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดคือ ทักษะด้านมนุษย์ 
รองลงมาคือทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านการศึกษาและการสอน
ตามลำดับ 

1.3 ทักษะด้านเทคนิค อยู่ในระดับมาก โดยมีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นอันดับ 3 ซึ่งมีน้อยสุด 
อาจเป็นเพราะ ทักษะด้านเทคนิคเป็นลักษณะของการปฏิบัติงานของผู้บริหาร การจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร จัดระบบงานต่างๆให้ดำเนินไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
นำข้อมูลที่จำเป็นมาใช้ในการวางแผน มีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานต่างๆ 
การเลือกเทคนิคมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีการเลือกใช้เครื่องมือเพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยที่ทำให้มีทักษะด้านเทคนิคน้อยกว่าด้านอ่ืนๆอาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารมีการปฏิบัติที่น้อยสุด นั่นคือความชำนาญในวิธีการต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือดำเนินการกิจกรรม 
ผู้บริหารสามารถสั่งงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังเช่น งานวิจัยของ เศรษฐราณี ทรวดทรง ที่ศึกษาทักษะ
การบริหารกับการบริหารระบบคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดคือ ทักษะด้านเทคนิค โดยให้ทัศนคติว่าผู้บริหารมีระดับการ
ปฏิบัติที่น้อยที่สุด มีปัจจัยคือผู้บริหารสามารถสั่งงานแก่รองผู้อำนวยการ หัวหน้างานฝ่ายต่างๆที่มี
ความชำนาญด้านนั้นๆปฏิบัติงานแทนตนเอง ผู้บริหารจึงมีทักษะด้านเทคนิคน้อยกว่าด้านอื่นๆ 

2. จากผลการวิจัยที่พบว่า การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาจำแนกรายด้านพบว่าอยู่
ในระดับมากและมากที่สุด โดยเรียงลำดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ จัดทำ/ปรับปรุง/
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษาของสถานศึกษา กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเอง นำข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกมากำหนดแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ติดตามผลการดำเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา พัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ในระดับปานกลาง ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพและ
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มาตรฐานการศึกษา คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 และฉบับที่  3 พ.ศ.2553 ในหมวดที่  6  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  
ตามมาตราที่ 47 ที่ว่าจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และมาตราที่ 48 โดยให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด สถานศึกษาจัดให้มีระบบของการประกันคุณภาพภายใน โดยจะต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง 
และจัดให้มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบกับในปี 
พ.ศ. 2558 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกแห่ง ดำเนินการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) นำมาเป็นมาตรฐานในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และในปี พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง
ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้
ถือได้ว่าเป็นให้ความสำคัญ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของราชกุมารี ดูเบย์ ซึ่งได้ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารกับการดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผลการวิจัย
พบว่า การดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น กลุ่มการศึกษา
ท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมและโดยรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดคือ การ
จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดคือ 
จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เก่งกาจ คิ้วเจริญ ซึ่งได้ศึกษาขวัญของบุคลากรกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนโดยภาพรวมและโดยรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่ามัชฌิมเลข
คณิตมากที่สุดคือ กำหนดมาตรฐานการศึกษา ด้านที่มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุดคือ จัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามลำดับ  

3. จากผลการวิจัยที่พบว่า ทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐมมีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกหรือความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ว่า ทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐมมีความสัมพันธ์กัน ผลดังกล่าว 
อาจเนื่องมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญและมีการจัดให้มีการดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงทำให้ผู้บริหารต้องใส่ใจในการพัฒนาตนเองให้มีทักษะทั้ง 3 ด้าน
ในการบริหาร เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ เศรษฐราณี ทรวดทรง ซึ่งได้ศึกษา ทักษะการบริหารกับการบริหารระบบคุณภาพ  
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญที่ .01 โดยมี 
ค่าความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกหรือลักษณะที่คล้อยตามกันทุกคู่  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละด้านพบว่า 1. ทักษะด้านเทคนิค มีความสัมพันธ์กับการ
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกด้าน อาจเป็นเพราะ ทักษะด้านเทคนิค
เป็นลักษณะของการปฏิบัติงาน การจัดระบบงานต่างๆให้ดำเนินไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งต้องนำข้อมูลที่จำเป็นมาใช้ในการวางแผน  
ใช้ความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการบริหารงานต่างๆ รวมทั้งการเลือกเทคนิคมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานการดำเนินการประกันคุณภาพภายในได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถประเมินผลการ
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ทักษะด้านมนุษย์ มีความสัมพันธ์กับการ
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกด้าน อาจเป็นเพราะ ทักษะด้านมนุษย์
เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน การสร้างความร่วมมือของทีมงานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งการดำเนินการประกันคุณภาพจำเป็นที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์กับ
บุคคล รวมทั้งการวิเคราะห์ความสามารถของผู้ร่วมงานและมอบหมายงานให้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้การดำเนินการครบทุกขั้นตอน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
เศรษฐราณี ทรวดทรง ซึ่งได้ศึกษา ทักษะการบริหารกับการบริหารระบบคุณภาพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง อย่างมีนัยสำคัญที่ .01 โดยมีค่าความสัมพันธ์
กันในทิศทางบวกหรือความสัมพันธ์ในลักษณะที่คล้อยตามกันทุกคู่  3. ทักษะด้านมโนภาพ  
มีความสัมพันธ์กับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกด้าน อาจเป็น
เพราะทักษะด้านมโนภาพเป็นทักษะที่จำเป็นของผู้บริหาร เพราะผู้บริหารต้องวิเคราะห์สภาพปัญหา
และความต้องการของสถานศึกษาในภาพรวม วางแผนเพ่ือพัฒนาได้อย่างครอบคลุม  การดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการใน
ภาพรวมเพ่ือดำเนินการในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการกำหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดทำ/
ปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา ฯลฯ รวมทั้งการวางแผนเพ่ือพัฒนาได้อย่างครอบคลุม เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างงานด้านต่างๆ เห็นความเปลี่ยนแปลงของงานที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อ
ส่วนอ่ืนๆ ทุกด้านของการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้การดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐะปะนีย์ สระทองพรม  
ที่ศึกษาทักษะการบริหารที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพภายใน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 โดยพบว่าทักษะด้านความคิดรวบยอดส่งผลต่อการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

จากการค้นพบการวิจัย การอภิปรายผล และเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมทักษะของ
ผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยได้เสนอแนะการทำวิจัยไว้ดังนี้ 
1. ผู้บริหารควรจะมีการพัฒนาทักษะด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทักษะด้านเทคนิค 

โดยการเข้ารับการอบรม การศึกษาเพ่ิม การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือนำมา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ถึงแม้ผู้บริหารจะสามารถสั่งงานหรือ
มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ก็จำเป็นต้องรู้และเข้าใจเพ่ือกำกับ ติดตาม ตรวจสอบผู้ที่ได้รับ
มอบหมายงานได ้

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรมีการส่งเสริมการให้มีพัฒนาสถานศึกษาด้านการดำเนินการ
ประกันคณภาพภายในในทุกๆด้านเพ่ือให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เตรียมรับการประเมินภายนอกจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

3. จากผลการวิจัยที่ว่าทักษะของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวกหรือลักษณะที่คล้อยตามกัน แสดงให้
เห็นว่าหากผู้บริหารมีทักษะของการบริหารมาก การดำเนินการประกันคุณภาพภายในก็จะมีมากไป
ด้วย ผู้บริหารจึงควรมีการฝึกฝน อบรม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนการดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มาตรฐานได้รับความไว้วางใจ 
จากผู้ปกครองที่และชุมชน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการทำวิจัยในอนาคต ผู้ วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางในการวิจัย 
ครั้งต่อไป ดังนี้ 

1.ควรมีการศึกษาทักษะของผู้บริหาร ที่ส่งผลกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม  

2.ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม  

3.ควรมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก ก  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้วิจัยได้เรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญประเมินค่าความตรงด้านเนื้อหา (Content validity) จาก
หน่วยงานด้านการศึกษาจำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 
1. ผศ.ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง  

ตำแหน่ง   อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  การศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัญฑิต (ปร.ด.)  
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ภาษาไทย) 

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2. ดร.พิทักษ์ สุพรรโณภาพ  

ตำแหน่ง  อาจารย์สาขาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  ภาควิชา
พ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

การศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ  
                               มนษุย์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

3. ดร.ธนวรรณ ทองอ่อน  
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองการศึกษา  

                                          (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม 

  การศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
                                                    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  วิทยฐานะ  นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง 
4. อาจารย์ ร.อ.หญิง ดร.จุฬาลักษณ์ โสระพันธ์  

ตำแหน่ง   อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
แขนงวิชาบริหารการศึกษา     
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

การศึกษา  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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5. อาจารย์ ดร.มนพันธ์ ชาญศิลป์  

ตำแหน่ง   อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
แขนงวิชาบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

การศึกษา  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ข  

ค่าความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 
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แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือวิจัย (IOC) 
เรื่อง “ทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม” 
 

คำชี้แจง 

 1. วิจัยเรื่อง “ทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือทราบทักษะของผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือทราบการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 3) เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะ
ของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัด
นครปฐม 

2. แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือวิจัย โปรดพิจารณาความสอดคล้องข้อคำถามกับนิยามตัวแปรของเครื่องมือวิจัย แล้วเขียน
เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และหากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โปรดระบุ
ลงในช่องข้อเสนอแนะ โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อคำถามกับตัวแปรที่ศึกษา ตามเกณฑ์ดังนี้  

 -1 หมายความว่า คำถามไม่สอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่ศึกษา 

 0 หมายความว่า ไม่แน่ใจว่าคำถามสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่ศึกษา 

 +1 หมายความว่า คำถามสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่ศึกษา 

ขอขอบพระคุณในความกรุณาอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย 

 
 
                                                                      นางสาวพรทิพย์ หอมแก้ว 

 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                                                         มหาวิทยาลัยศิลปากร 

              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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การวิเคราะห์ค่าความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ 

“ทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาล 

ในจังหวัดนครปฐม” 

 
ข้อที่ 

 
ทักษะของผู้บริหาร 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  ค่า 
IOC 

แปล
ผล 1 2 3 4 5 

ทักษะด้านเทคนิค (X1) 
1 ผู้ บ ริห ารจั ด ระบบข้อมู ล สารสน เทศ เพ่ื อ ใช้

ประกอบการบริหารได้อย่างเหมาะสม 
+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 

2 ผู้บริหารจัดระบบงานต่างๆ ให้ดำเนินไปตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 

3 ผู้บริหารนำข้อมูลที่จำเป็นมาใช้ในการวางแผนเพ่ือ
การบริหารงาน 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 

4 ผู้บริหารบริหารงานโดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน 

+1 0 +1 +1 -1 0.4 ใช้ไม่ได้ 

5 ผู้บริหารมีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญใน
การบริหารงานต่างๆ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

6 ผู้บริหารมีความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือ 
เทคนิค และวิธีการในการบริหาร 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

7 ผู้บริหารสามารถเลือกเทคนิควิธีการต่างๆมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน และกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

8 ผู้บริหารสามารถพัฒนากระบวนการทางการ
บริหาร และนำเทคนิคต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 

9 ผู้บริหารสามารถเป็นผู้สอนงานและนิ เทศงาน
รวมทั้งเป็นผู้แนะนำแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรในสถานศึกษาได้ 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 

10 ผู้บริหารสามารถใช้เครื่องมือเพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 

 
ทักษะของผู้บริหาร 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5   
ทักษะด้านมนุษย์ (X2) 
11 ผู้บริหารมีความสามารถในการทำงานร่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

12  ผู้บ ริหารเห็นคุณค่าและความสำคัญของ
ผู้ร่วมงานทุกคน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

13 ผู้บริหารให้คำปรึกษา แนะนำความก้าวหน้าให้
ผู้ร่วมงานได้อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

14 ผู้บริหารวิเคราะห์ความสามารถของผู้ร่วมงาน
และมอบหมายงานให้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

15 ผู้บริหารแก้ปัญหาความขัดแย้งกับบุคคลที่
เกี่ยวข้องให้สำเร็จได้ด้วยดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

16 ผู้บริหารเห็นคุณค่าความสำคัญ เข้าใจ เห็นใจ
ผู้ร่วมงาน 

0 +1 +1 -1 +1 0.4 ใช้ไม่ได้ 

17 ผู้บริหารยกย่องแสดงความยินดีกับผู้ร่วมงานที่
ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

18 ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานสร้าง
ความร่วมมือของทีมงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรนศึกษามีการบริหารทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

19 ผู้บริหารสามารถควบคุมการทำงานของตนเอง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมงานและหน่วยงาน
อ่ืน 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 ใช้ได้ 

20 ผู้บริหารสามารถติดต่อประสานงานและขอ
ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารงานของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 0 -1 0.4 ใช้ไม่ได้ 

ทักษะด้านมโนภาพ (X3) 
21 ผู้บริหารวิเคราะห์และวางแผนการจัดการศึกษา

ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย 
+1 +1 +1 0 -1 0.4 ใช้ไม่ได้ 
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ข้อที่ 

 
ทักษะของผู้บริหาร 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5   
22 ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและ

ความต้องการของสถานศึกษาในภาพรวมได้
ถูกต้อง ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

23 ผู้บ ริหารวางแผนงานเพ่ือพัฒนาคุณ ภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างครอบคลุม 

+1 +1 +1 +1 -1 0.8 ใช้ได้ 

24  ผู้บริหารมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานด้าน
ต่างๆในสถานศึกษาได้ชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 -1 0.8 ใช้ได้ 

25 ผู้บริหารมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของงาน
บางส่วนที่อาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อส่วน
อ่ืนๆ 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

26 ผู้บริหารเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่
ตนสังกัด กับหน่วยงานอื่นๆ 

+1 +1 +1 +1 -1 0.8 ใช้ได้ 

27 ผู้ บ ริห ารวางแผนการใช้ท รัพยากรอย่ าง
เหมาะสมกับศักยภาพของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 0 -1 0.6 ใช้ได้ 

28 ผู้ บ ริห ารมี ม าตรการรองรับกรณี ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในองค์กร 

+1 +1 +1 0 -1 0.4 ใช้ไม่ได้ 

29 ผู้บริหารวางแผน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างครอบคลุม 

0 0 +1 +1 -1 0.2 ใช้ไม่ได้ 

30 ผู้บริหารรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
และสามารถมองเห็นปัญหาในภาพรวม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 

 

ทักษะของผู้บริหาร 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5   

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (Y1) 

1 ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ กมี คณ ะทำงานจั ดท ำ
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประชุมชี้แจงสร้าง
ความเข้าใจและความสำคัญของมาตรฐาน
การศึกษาระดับสถานศึกษาให้ให้บุคลากรทราบ 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกำหนดค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จ ตามเกณฑ์การประเมินตามสภาพ
และบริบทของสถานศึกษา 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำประกาศ
มาตรฐานและค่าเป้าหมายความสำเร็จของ
สถานศึกษา 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

จัดทำ/ปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา (Y2) 

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการศึกษาสภาพปัญหาและ
ความต้องการที่จำเป็นอย่างเป็นระบบเพื่อนำมา
จัดทำ/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาการศึกษา 

+1 0 +1 +1 -1 0.4 ใช้ไม่ได้ 
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ข้อที่ 

 

ทักษะของผู้บริหาร 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5   

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 

8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการปรับปรุง/เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

12 ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 

13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนำแผนพัฒนา
การศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
เพ่ือขอความเห็นชอบ ก่อนประกาศใช้ 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 

 

ทักษะของผู้บริหาร 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5   

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา (Y3) 

14 ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ และปฏิทินการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ที่ระบุไว้ในแผนตามกำหนดเวลา 

+1 +1 +1 -1 -1 0.2 ใช้ไม่ได้ 

17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกำกับ ติดตามการ
ดำเนินงานของบุคลากรเป็นระยะตามที่ระบุไว้
ในแผน 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 

18 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 

19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินผล และการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 
อย่างชัดเจนเพื่อปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา(Y4) 

20 มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ทำความ
เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 

21 มีการจัดคำสั่งมอบหมายงาน มอบหมายการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในการประเมินผลและ

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 

 

ทักษะของผู้บริหาร 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5   

ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

22 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในระดับบุคคลและ
ระดับสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

23 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

24 มีการกำหนดการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

25 มีการตรวจประเมินผลโดยวิธกีารที่เหมาะสม
ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

26 มีการวิเคราะห์ สรุปผลการประเมิน ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

ติดตามผลการดำเนินการเพือ่พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (Y5) 

27 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการ
ดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการ และ
รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

0 +1 +1 +1 -1 0.4 ใช้ไม่ได้ 
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ข้อที่ 

 

ทักษะของผู้บริหาร 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5   

28 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 

29 มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้ง
ระบบปีละ 1 ครั้ง 

+1 0 +1 +1 -1 0.4 ใช้ไม่ได้ 

30 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนำผลการประเมิน
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
มาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

31 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนำผลการประเมิน
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 

32 มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาทุกปี โดยดำเนินการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 

33 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษามีการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้
เป็นไปตามช่วงเวลาที่ระบุไว้ในแผน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Y6) 

34 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการแต่งตั้งคณะทำงาน
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง โดยกำหนด
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

35 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเก็บรวบรวมข้อมูล +1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 

 

ทักษะของผู้บริหาร 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5   

และวิเคราะห์ผลข้อมูล เพ่ือจัดทำรายงานอย่าง
เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ 

36 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

37 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองตามรูปแบบที่สถานศึกษา
กำหนด 

+1 +1 +1 0 +1 0.8 ใช้ได้ 

38 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง พร้อมแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

39 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหลักฐานยืนยันการพัฒนา
สถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Y7) 

40 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอกจาก สมศ. 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 

 

การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5   

41 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน  
กำห น ดป ระ เด็ น และแน วท างการ พั ฒ น า
สถานศึกษา และนำผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

42 ศู น ย์ พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก มี ก าร พั ฒ น าคุณ ภ าพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการอย่างเป็น
ระบบตามกระบวนการ PDCA 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 

43 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการมีการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 

44 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำผลการประเมินมาปรับปรุง 
พัฒนา โครงการ/กิจกรรมให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 

รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (Y8) 

45 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการสร้างความเข้าใจให้แก่
บุคลากรก่อนการรับการประเมินภายนอก 

+1 0 +1 +1 -1 0.4 ใช้
ไม่ได้ 

46 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเตรียมการเพ่ือรับการ
ประเมินภายนอก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

47 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันการ
พัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรับการประเมินภายนอก 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 

48 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับการประเมินภายนอกจาก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามช่วงเวลาที่กำหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 

 

การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5   

49 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน  
และนำผลการประเมินภายนอกไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใช้ได้ 

นำข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา และ
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกมากำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Y9) 

50 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนำข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานต้นสังกัด หรือจากการประเมิน
ภายนอกมากำหนดแนวทางในการปรับปรุง 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 

51 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการปรับเปลี่ยน พัฒนา
โครงการ กิจกรรม ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยใช้ผลการ
ประเมินมาวางแผนในการพัฒนาทุกรอบการ
พัฒนา 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 

52 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนำข้อเสนอแนะจาก
รายงานผลการประเมินมาปรับปรุงแผนพัฒนา
การศึกษา 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 

 

การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ผู้เชี่ยวชาญคนที่  ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5   

53 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนำข้อเสนอแนะจากรายงาน
ผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 

54 ศู น ย์ พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก น ำผ ล ก ารป ระ เมิ น  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะมาใช้ เป็นแนวทางในการปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 

55 ศู น ย์ พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก น ำผ ล ก ารป ระ เมิ น  แ ล ะ
ข้อเสนอแนะมาจัดระบบโครงสร้าง วางแผน ดำเนิน
โครงการกิจกรรมที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 -1 0.6 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเครื่องมือวิจัย และรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ที่ใช้ในการทดลองเครื่องมือ 
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รายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร  

ที่ใช้ในการทดลองเครื่องมือ 

 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพหัก สังกัดเทศบาลตำบลโพหัก  จังหวัดราชบุรี 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม  สังกัดเทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางวังเย็น  สังกัดเทศบาลตำบลบางแพ จังหวัดราชบุรี 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางแพ  สังกัดเทศบาลตำบลบางแพ จังหวัดราชบุรี 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าราบ    สังกัดเทศบาลตำบลบางแพ จังหวัดราชบุรี 
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบ้านดอนเซ่ง      สังกัดเทศบาลตำบลบางแพ จังหวัดราชบุรี 
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนทราย  สังกัดเทศบาลตำบลดอนทราย จังหวัดราชบุรี 
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโพ    สังกัดเทศบาลตำบลหนองโพ จังหวัดราชบุรี 
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักห้า      สังกัดเทศบาลตำบลหลักห้า จังหวัดสมุทรสาคร 
    (โรงเรียนวัดหนองสองห้อง) 
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักห้า    สังกัดเทศบาลตำบลหลักห้า จังหวัดสมุทรสาคร 
    (โรงเรียนหลวงสินธุ์ฯ)  
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ภาคผนวก ง  

การวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Try Out) 
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Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.984 74 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

X11 315.2000 942.648 .277 .984 

X12 314.8333 930.420 .576 .984 

X13 314.8667 926.464 .633 .984 

X14 314.8667 926.464 .633 .984 

X15 315.0667 930.685 .432 .984 

X16 315.1333 939.292 .294 .984 

X17 315.0000 926.345 .563 .984 

X18 315.0333 927.206 .554 .984 

X19 315.0333 935.068 .521 .984 

X210 315.0000 935.793 .394 .984 

X211 314.9667 937.206 .391 .984 



  114 

X212 315.0333 930.240 .525 .984 

X213 315.1333 943.016 .203 .984 

X214 315.1333 936.257 .478 .984 

X215 315.0000 931.931 .520 .984 

X216 315.2000 943.407 .238 .984 

X217 315.1000 941.403 .247 .984 

X318 315.2333 939.771 .363 .984 

X319 315.1000 932.300 .504 .984 

X320 315.0000 928.690 .626 .984 

X321 315.1000 927.817 .576 .984 

X322 315.0333 946.171 .050 .984 

X323 315.1000 932.990 .426 .984 

X324 315.0667 937.857 .439 .984 

Y11 314.7333 923.306 .640 .984 

Y12 314.8000 926.372 .562 .984 

Y13 314.8667 923.361 .825 .983 

Y14 314.9333 921.444 .815 .983 

Y15 314.9000 923.334 .739 .984 

Y26 314.6333 931.964 .462 .984 

Y27 314.6667 926.920 .605 .984 

Y28 314.7333 930.892 .549 .984 

Y29 314.5667 930.323 .603 .984 

Y210 314.6000 932.179 .527 .984 

Y211 314.8667 927.154 .612 .984 

Y212 314.6333 929.137 .619 .984 

Y313 314.9333 910.547 .876 .983 

Y314 314.8000 921.545 .691 .984 

Y315 314.9667 914.792 .787 .983 

Y316 314.9333 915.926 .698 .984 

Y317 314.9667 912.723 .781 .983 
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Y418 315.0333 925.964 .588 .984 

Y419 314.9667 924.171 .668 .984 

Y420 315.0333 927.068 .620 .984 

Y421 314.7000 914.079 .760 .983 

Y422 314.8000 920.372 .618 .984 

Y423 314.8667 920.947 .660 .984 

Y424 314.9000 906.369 .903 .983 

Y525 314.9333 918.133 .751 .984 

Y526 314.8667 914.051 .833 .983 

Y527 315.0333 922.723 .620 .984 

Y528 315.0000 910.966 .897 .983 

Y529 314.9333 924.409 .646 .984 

Y630 314.7333 913.582 .771 .983 

Y631 314.9000 911.610 .840 .983 

Y632 314.7333 914.754 .799 .983 

Y633 314.7333 911.513 .819 .983 

Y634 314.7333 915.237 .787 .983 

Y635 314.8333 907.454 .817 .983 

Y736 314.9000 905.610 .920 .983 

Y737 314.9000 905.610 .920 .983 

Y738 314.8333 908.075 .851 .983 

Y739 314.9333 906.064 .921 .983 

Y740 314.9333 908.271 .931 .983 

Y841 314.8000 910.993 .834 .983 

Y842 314.8667 907.016 .881 .983 

Y843 314.9333 906.547 .857 .983 

Y844 314.9667 908.378 .881 .983 

Y945 314.8667 909.016 .892 .983 

Y946 314.9000 912.507 .819 .983 

Y947 314.9333 913.720 .865 .983 
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Y948 314.9000 914.990 .895 .983 

Y949 314.8333 927.454 .595 .984 

Y950 315.0333 918.240 .800 .983 

 
 

Scale Statistics 

Mean Variance 
Std. 

Deviation N of Items 

319.2333 948.185 30.79261 74 
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ภาคผนวก จ  

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

และรายละเอียดชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐมที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
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รายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐมที่ให้ข้อมูล 

 

ที ่ รายช่ือ สังกัด อำเภอ 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระปฐมเจดีย์ เทศบาลนครนครปฐม เมืองนครปฐม 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสระแก้ว เทศบาลนครนครปฐม เมืองนครปฐม 
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยจระเข้ เทศบาลนครนครปฐม เมืองนครปฐม 
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขสวัสดิ์ เทศบาลนครนครปฐม เมืองนครปฐม 
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม เมืองนครปฐม 
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ 7 (ปฐมนคร) เทศบาลนครนครปฐม เมืองนครปฐม 
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่ากาชาด  

(สวัสดิ์-สุเทพ) 
เทศบาลนครนครปฐม เมืองนครปฐม 

8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประปานคร เทศบาลนครนครปฐม เมืองนครปฐม 
9 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพรงมะเดื่อ 
เทศบาลตำบลโพรง
มะเดื่อ 

เมืองนครปฐม 

10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพรง
มะเดื่อ 

เทศบาลตำบลโพรง
มะเดื่อ 

เมืองนครปฐม 

11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนยาย
หอม 

เทศบาลตำบลดอนยาย
หอม 

เมืองนครปฐม 

12 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาก้อง เทศบาลตำบลตาก้อง เมืองนครปฐม 
13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสร้าง เทศบาลเมืองนครปฐม เมืองนครปฐม 
14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระหลวง เทศบาลตำบลบ่อพลับ เมืองนครปฐม 
15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาบแค เทศบาลตำบลมาบแค เมืองนครปฐม 
16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสามควายเผือก เทศบาลเมืองสามควาย

เผือก 
เมืองนครปฐม 

17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลำลูกบัว เทศบาลตำบลสามง่าม ดอนตูม 
18 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง แห่งที่ 

2โรงเรียนวัดท่าพูด 
เทศบาลเมืองไร่ขิง สามพราน 

19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทม.ไร่ขิง เทศบาลเมืองไร่ขิง สามพราน 
20 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์ชุมชนโครงการบ้าน

เอ้ืออาทร 
เทศบาลเมืองไร่ขิง สามพราน 
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ที ่ รายช่ือ สังกัด อำเภอ 
21 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง (วัง

มณี) 
เทศบาลเมืองไร่ขิง สามพราน 

22 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระทุ่มล้ม เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม สามพราน 
23 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

(เพลินเพชร) 
เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม สามพราน 

24 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่  
(วัดอ้อมใหญ่) 

เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สามพราน 

25 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนทรายก้าวหน้า เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ สามพราน 
26 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางกระทึก เทศบาลตำบลบางกระ

ทึก 
สามพราน 

27 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยพลู เทศบาลตำบลห้วยพลู นครชัยศรี 
28 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขุนแก้ว เทศบาลตำบลขุนแก้ว นครชัยศรี 
29 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำพญา เทศบาลตำบลลำพญา บางเลน 
30 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางเลน เทศบาลตำบลบางเลน บางเลน 
31 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลราง

กระทุ่ม 
เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม บางเลน 

32 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งอีเทศ เทศบาลตำบล
กำแพงแสน 

กำแพงแสน 

33 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองโยง 
ศูนย์ 1 

เทศบาลตำบลคลองโยง พุทธมณฑล 

34 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองโยง 
ศูนย์ 2 

เทศบาลตำบลคลองโยง พุทธมณฑล 

35 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองโยง 
ศูนย์ 3 

เทศบาลตำบลคลองโยง พุทธมณฑล 

36 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศาลายา เทศบาลตำบลศาลายา พุทธมณฑล 
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ภาคผนวก ฉ  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง ทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลในจังหวัดนครปฐม 

 

คำชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการ
วิจัย เรื่อง ทักษะของผู้บริหารกับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
เทศบาลในจังหวัดนครปฐม ซึ่งข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยครั้งนี้ 
ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในแบบสอบถามฉบับนี้ถือเป็นความลับและขอรับรองว่าไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อ
การปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของท่านแต่ประการใด โดยผู้วิจัยจะนำไปวิเคราะห์ในภาพรวม จึงขอ
ความกรุณาโปรดตอบให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง 

ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1 คน ครู/ผู้ดูแลเด็ก 1 คน และผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน 1 คน (ตอบ
ท่านละ 1 ฉบับ) รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละ 3 ฉบับ 

แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย 3 ตอน จำนวน 79  ข้อ ดังนี้  
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม   จำนวน 5 ข้อ  
ตอนที่ 2 ทักษะของผู้บริหาร              จำนวน 24 ข้อ 
ตอนที่ 3 การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 50 ข้อ 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสนี้  

 

 

           นางสาวพรทิพย์ หอมแก้ว 
           นักศึกษาระดับปริญญาโท  

           ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
            คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 : สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่อง       หน้าข้อความท่ีตรงตามสถานภาพของท่าน 

ข้อที่ สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 เพศ 
     ชาย                                   หญิง 

2 อายุ (เศษท่ีเกิน 6 เดือน นับเพ่ิมเป็นหนึ่งปี) 
     20 – 30 ปี                           31 – 40 ปี 
     41 – 50 ปี                           51 – 60 ปี 

3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
     ต่ำกว่าปริญญาตรี 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 
     ปริญญาเอก 

4 ตำแหน่งปัจจุบัน 
     ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
     ครู/ผู้ดูแลเด็ก 
     ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน 

5 ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน (เศษที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มเป็นหนึ่งปี) 

     1 - 5 ปี                               6 – 10 ป ี

     11 – 15 ปี                           16 – 20 ปี 

     21 – 25 ปี                           26 – 30 ปี 

     มากกว่า 30 ปี  
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ตอนที่ 2 : ทักษะของผู้บริหาร 
คำชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อคำถามแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้  
 ระดับ 5   หมายถึง  ทักษะของผู้บริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด 

 ระดับ 4   หมายถึง  ทักษะของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก 
 ระดับ 3   หมายถึง  ทักษะของผู้บริหาร อยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2   หมายถึง  ทักษะของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อย 
 ระดับ 1   หมายถึง  ทักษะของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 
 

 
ข้อที่ 

 
ทักษะของผู้บริหาร 

ระดับความคิดเห็น  
5 4 3 2 1 

ทักษะด้านเทคนิค 
1 ผู้บริหารจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้ประกอบการบริหารได้อย่าง

เหมาะสม 
     

2 ผู้บริหารจัดระบบงานต่างๆ ให้ดำเนินไปตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 

     

3 ผู้บริหารนำข้อมูลที่จำเป็นมาใช้ในการวางแผนเพื่อการบริหารงาน      
4 ผู้บริหารมีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน

ต่างๆ 
     

5 ผู้บริหารมีความคล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการใน
การบริหาร 

     

6 ผู้บริหารสามารถเลือกเทคนิควิธีการต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

     

7 ผู้บริหารสามารถพัฒนากระบวนการทางการบริหาร และนำเทคนิค
ต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

     

8 ผู้บริหารสามารถเป็นผู้สอนงานและนิเทศงานรวมทั้งเป็นผู้แนะนำ
แนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสถานศึกษาได้ 

     

9 ผู้บริหารสามารถใช้เครื่องมือเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อที่ 

 
ทักษะของผู้บริหาร 

ระดับความคิดเห็น  

5 4 3 2 1 

ทักษะด้านมนุษย์ 
10 ผู้บริหารมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้ อ่ืน ได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพ 
     

11 ผู้บริหารเห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้ร่วมงานทุกคน      

12 ผู้บริหารให้คำปรึกษา แนะนำความก้าวหน้าให้ผู้ร่วมงานได้อย่าง
เหมาะสม 

     

13 ผู้บริหารวิเคราะห์ความสามารถของผู้ร่วมงานและมอบหมายงานให้
ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

     

14 ผู้บริหารแก้ปัญหาความขัดแย้งกับบุคคลที่เก่ียวข้องให้สำเร็จได้ด้วยดี      

15 ผู้บริหารยกย่องแสดงความยินดีกับผู้ร่วมงานที่ประสบความสำเร็จใน
การปฏิบัติงาน 

     

16 ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานสร้างความร่วมมือของทีมงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

     

17 ผู้บริหารสามารถควบคุมการทำงานของตนเองที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ผู้ร่วมงานและหน่วยงานอื่น 

     

ทักษะด้านมโนภาพ 

18 ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของ
สถานศึกษาในภาพรวมได้ถูกต้อง ชัดเจน 

     

19 ผู้บริหารวางแผนงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้
อย่างครอบคลุม 

     

20 ผู้บริหารมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานด้านต่างๆในสถานศึกษาได้
ชัดเจน 

     

21 ผู้บริหารมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของงานบางส่วนที่อาจจะมีผล      
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ข้อที่ 

 
ทักษะของผู้บริหาร 

ระดับความคิดเห็น  
5 4 3 2 1 

 กระทบกระเทือนต่อส่วนอื่นๆ      
22 ผู้บริหารเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ตนสังกัด กับ

หน่วยงานอื่นๆ 
     

23 ผู้บริหารวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมกับศักยภาพของ
สถานศึกษา 

     

24 ผู้บริหารรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรและสามารถมองเห็น
ปัญหาในภาพรวม 
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ตอนที่ 3 : การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
คำชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อคำถามแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น
ของท่าน โดยพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้  
ระดับ 5   หมายถึง  การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
ระดับ 4   หมายถึง  การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3   หมายถึง  การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับปาน
กลาง 
ระดับ 2   หมายถึง  การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1   หมายถึง  การดำเนินการประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับน้อย
ที่สุด   

 
ข้อที่ 

 
การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ระดับความคิดเห็น  
5 4 3 2 1 

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการศึกษา ซึ่งชุมชนและ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
     

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและความสำคัญของ
มาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาให้ให้บุคลากรทราบ 

     

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

     

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ ตามเกณฑ์การ
ประเมินตามสภาพและบริบทของสถานศึกษา 

     

5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำประกาศมาตรฐานและค่าเป้าหมาย
ความสำเร็จของสถานศึกษา 

     

จัดทำ/ปรับปรุง/เพิ่มเติม/เปลีย่นแปลงแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
     

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     

8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการปรับปรุง/เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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ข้อที่ 

 
การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ระดับความคิดเห็น  
5 4 3 2 1 

9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา 

     

10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา 

     

11 ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา 

     

12 ศูน ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ กมี การน ำแผน พั ฒ นาการศึ กษ าเสนอต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ ก่อนประกาศใช้ 

     

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาของสถานศึกษา 
13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา      
14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่

กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ และปฏิทินการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
     

15 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของบุคลากรเป็น
ระยะตามท่ีระบุไว้ในแผน 

     

16 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรม 

     

17 ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินผล และการรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม อย่างชัดเจนเพ่ือปรับปรุง พัฒนาการ
ดำเนินงาน 

     

ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
18 มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
     

19 มีการจัดคำสั่งมอบหมายงาน มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

     

20 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาในระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา 
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ข้อที่ 

 
การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ระดับความคิดเห็น  
5 4 3 2 1 

21 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

     

22 มีการกำหนดการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

     

23 มีการตรวจประเมินผลโดยวิธีการที่ เหมาะสมด้วยเครื่องมือที่
หลากหลาย 

     

24 มีการวิเคราะห์ สรุปผลการประเมิน ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

     

ติดตามผลการดำเนินการเพือ่พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
25 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา      
26 ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีการนำผลการประเมินตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษามาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 

     

27 ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีการนำผลการประเมินตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษา 

     

28 มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทุกปี โดย
ดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

     

29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษามีการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีให้เป็นไปตาม
ช่วงเวลาที่ระบุไว้ในแผน 

     

จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 
30 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมิน

ตนเอง โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
     

31 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลข้อมูล 
เพ่ือจัดทำรายงานอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ 
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ข้อที่ 

 
การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ระดับความคิดเห็น  
5 4 3 2 1 

32 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     

33 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบ
ที่สถานศึกษากำหนด 

     

34 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง พร้อม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี 

     

35 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหลักฐานยืนยันการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรองรับ
การประเมินภายนอก 

     

พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
36 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. 
     

37 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน  กำหนดประเด็น
และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา และนำผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

38 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ดำเนินการอย่างเป็นระบบตามกระบวนการ PDCA 

     

39 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

     

40 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา โครงการ/
กิจกรรมให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

     

รับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
41 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเตรียมการเพื่อรับการประเมินภายนอก      
42 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเอกสาร/หลักฐาน ยืนยันการพัฒนาสถานศึกษา

เพ่ือรับการประเมินภายนอก 
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ข้อที่ 

 
การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ระดับความคิดเห็น  
5 4 3 2 1 

43 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาตามช่วงเวลาที่กำหนด 

     

44 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน  และนำผลการ
ประเมินภายนอกไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     

นำข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา และ
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกมากำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
45 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนำข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ

จากการประเมินภายนอกมากำหนดแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

     

46 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการปรับเปลี่ยน พัฒนาโครงการ กิจกรรม ให้ดี
ขึ้นอยู่เสมอ โดยใช้ผลการประเมินมาวางแผนในการพัฒนาทุกรอบการ
พัฒนา 

     

47 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน
มาปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา 

     

48 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการนำข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมิน
มาปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 

     

49 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะมาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     

50 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะมาจัดระบบ
โครงสร้าง วางแผน ดำเนินโครงการกิจกรรมที่เหมาะสม 
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วัน เดือน ปี เกิด 19 ธันวาคม 2529 
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วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2551   สำเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต   
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