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55252320 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ   :  สมรรถนะของผูบริหาร / คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ธชวรรณ สุทธาธาร :  สมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2.  อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ  :  อ.ดร.วรกาญจน  สุขสดเขียว และ อ.ดร.มัทนา  วังถนอมศักดิ์.  153  หนา. 

 
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1) สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   2) คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ  3) ความสัมพันธ
ระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  กลุมตัวอยางคือ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จํานวน 97 แหง ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน  
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา  1 คน รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาท่ีรักษาการแทน 
1 คน และครู 2 คน รวมผูใหขอมูลท้ังส้ิน 388 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาของสํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา และคุณภาพการจัดการศึกษา  ตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2553)  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  
คาความถ่ี รอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน  
      ผลการวิจัย พบวา 
          1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
          2. คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
          3. สมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 

  
ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2.  THESIS ADVISORS : VORAKARN SUKSODKIEW, Ph.D., AND                         
MATTANA WANGTHANOMSAK, Ph.D., 153 pp. 

  

 The purposes of this research were to find 1) the school administrator’s competency 

under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 2 2) the school’s educational 

management quality under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 2, and           

3) the relationship between the school administrator’s competency and the school’s educational 

management quality under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 2.                 

The samples were 97 schools under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 2. 

The respondents were a school administrator, an assistant administrator or an acting 

administrator, and two teachers of each school, total of 388 respondents. The research 

instrument was a questionnaire regarding the administrator’s competency based on Professional 

Standards for Educational Institution Administrators by the Regulation of the Teachers Council of 

Thailand and the school’s educational management quality based on basic education standards for 

Schools’ Internal Quality Assurance on the concept of Ministry of Education. The statistics were 

frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Pearson’s product-moment 

correlation coefficient. 

    The research findings revealed that 

    1. The school administrator’s competency under Nakhonpathom Primary Educational 

Service Area Office 2, as a whole and as an individual, was at a high level. 

    2. The school’s educational management quality under Nakhonpathom Primary 

Educational Service Area Office 2, as a whole and as an individual, was at a high level. 

    3. The relationship between administrator’s competency and the school’s 

educational management quality under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 2 

was found at .01 level of statistical significance. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธเลมนี้ สําเร็จสมบูรณดวยดี เนื่องจากไดรับความอนุเคราะห ความเมตตากรุณาอยางดี
ยิ่งจาก อาจารย ดร. วรกาญจน สุขสดเขียว อาจารย ดร. มัทนา วังถนอมศักด์ิ อาจารยควบคุมวิทยานิพนธ 
อาจารย ดร. สําเริง ออนสัมพันธุ ประธานสอบวิทยานิพนธ รวมท้ัง ดร. พรพรรณ อินทรประเสริฐ ผูทรงคุณวุฒิ 
ท่ีไดใหคําแนะนํา ชวยเหลือ และแกไขขอบกพรองตางๆ ในการดําเนินการวิจัย จนทําใหวิทยานิพนธเสร็จ
สมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ลัดดาวรรณ ประสูตรแสงจันทร รองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
วิทยาลัยแสงธรรม ดร. บัณฑิตตา จินดาทอง ผูอํานวยการกลุมกํากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ (รักษาการ) 
สํานักงานเลขาคุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษาอางทอง ดร.สาธร ทรัพยรวงทอง รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค นางศิรินภา ยอดยิ่งยง ครู คศ.2 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
และ นางสาววิชุตา ทองคํากัลยา ครู คศ.1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรุณาเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือ ขอบพระคุณทานผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ท่ีใหความอนุเคราะหและเสียสละเวลาในการ
ตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณเพื่อนนักศึกษาปริญญาโทรุนท่ี 32 ทุกทานท่ีมีสวนชวยเหลือและเปนกําลังใจ   
จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณดวยดี 

สุดทายขอขอบพระคุณ คุณพอพันโทสมศักดิ์ และคุณแมอัญชลี สุทธาธาร ท่ีคอยเปนกําลังใจสําคัญ
และเปนแรงบันดาลใจในการศึกษาระดับมหาบัณฑิต รวมท้ังเปนกําลังใจในการดําเนินชีวิตแกผูวิจัยเสมอมา 
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