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53252313 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ : สมรรถนะของผูบริหาร / การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 

 ราชกุมารี  ดูเบย  : สมรรถนะของผูบริหารกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสงักัดองคกร
ปกครองทองถิ่น กลุมการศึกษาทองถิ่นท่ี 1.       อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ :  ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ และ 
อ.ดร.สําเริง    ออนสัมพันธ.  151 หนา.  
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) สมรรถนะของผูบริหารสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น กลุม
การศึกษาทองถิ่นท่ี 1 2) การดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถิน่กลุมการศกึษา
ทองถ่ินท่ี 1 3) สมรรถนะของผูบริหารกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครอง
ทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถิ่นท่ี 1 กลุมตัวอยาง คือ โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถ่ินกลุมการศึกษา
ทองถ่ินท่ี 1 จํานวน  40  โรงเรียน ผูใหขอมูลโรงเรียนละ 6 คน ประกอบดวย  ผูอํานวยการสถานศึกษา 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  และครูผูสอน  รวม 240  คน เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหาร ตามหลักการของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
และการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น กลุมการศึกษาทองถิ่นท่ี 1 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ   สถิติท่ีใชคือ  คาความถ่ี (frequency)   คารอยละ (percentage)   คาเฉลี่ย (mean)  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product – moment 

correlation  coefficient) 

 ผลการวิจัยพบวา 
1. สมรรถนะของผูบริหารสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น กลุมการศึกษาทองถิ่นท่ี 1 ท้ังในภาพรวม 

และรายดาน อยูในระดับมาก 

2. การดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น       กลุมการศึกษา
ทองถ่ินท่ี 1    ท้ังในภาพรวม และรายดาน  อยูในระดับมาก 

สมรรถนะของผูบริหารกับการดําเนินการประกนัคณุภาพภายในโรงเรียนสงักัดองคกรปกครองทองถิ่น    กลุม
การศึกษาทองถิน่ท่ี 1 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ  .01 
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 RACHAKUMAREE  DUBEI : ADMINISTRATOR COMPETENCY AND INTERNAL QUALITY 

IN SCHOOL MUNICIPAL SCHOOL EDUCATION GROUP I. THESIS ADVISORS : ASST.PROF. 

PRASERT  INTARAK,Ed.D., AND SAMRERNG ON-SAMPANT, Ph.D.  151 pp. 

 
The purposes of this research were to find 1) the administrator competency under the municipal 

school education group 1, 2) the  internal quality assurance in school municipal school education group 1, 3) the 

administrator competency and internal quality in school municipal school education group 1. The samples were 

40 schools under the municipal school education group 1. The respondents were school administrators, assistant 

administrator, the heads of academic discipline, and the teachers, totally 240 respondents. The research 

instrument was a questionnaire regarding the administrator competency on the concept of the Secretariat Office 

of the Teachers’s  Council of  Thailand and internal quality in school municipal school education group 1 on the 

concept of Ministry of Education. The statistical treatments were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, and Pearson’s product – moment correlation coefficient. 

 The research findings revealed that 

1. The competency of municipal school administration of  municipal school education group I  was 

at a high level. 

2. The performance on the internal quality in school municipal school education group I  was at a 

high level. 

3. There was a significant relationship between administrator competency and internal quality in 

school municipal school education group I at the level .01. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธเลมนี้  สําเร็จสมบูรณดวยดี  เพราะไดดวยความอนุเคราะห ความเมตตา
กรุณาชวยเหลืออยางดียิ่ง  จากผูชวยศาสตราจารย  ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ   อาจารย ดร.สําเริง 
ออนสัมพันธ  ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารย ดร.วรกาญจน สุขสดเขียว ประธานสอบ
วิทยานิพนธ และ อาจารย ดร.ธดา สิทธ์ิธาดา ผูทรงคณุวฒุิ ที่ไดใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนนุและ
แกไขขอบกพรองตางๆ   จนทําใหวิทยานิพนธเสร็จสมบูรณ  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคณุเปนอยาง
สูงไว ณ ท่ีนี ้
 ขอกราบขอบพระคณุ ดร.มนัส แกวบูชา  ดร.จตรุงค  อินทรรุง นายรังสรรค เหมันต 
นายสมชาย เปยถนอม และนายศราวุธ สุขจนิดา ผูเชี่ยวชาญท่ีไดกรุณาใหคําแนะนํา ในการตรวจ
เคร่ืองมือวิจัย ขอขอบพระคณุทานผูอํานวยการสถานศกึษา รองผูอํานวยการสถานศกึษา หัวหนา
กลุมสาระการเรียนรู และครูผูสอนทุกทานในโรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุม
การศึกษาทองถ่ินที่ 1 ทั้ง 44 โรงเรียน ที่ใหความอนุเคราะหในการทดลองเคร่ืองมือการวิจัย และให
ความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 
 ขอขอบพระคณุพอ คุณแม สมาชิกในครอบครวัดูเบย ทุกทานท่ีใหกําลังใจท่ีดี และ
ขอขอบคุณ นายสัญญาณ วาสบุญมา ผูท่ีใหแรงบันดาลใจท่ีสําคัญ ในการศึกษาหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต ขอขอบคุณเพ่ือนรวมรุนที่ 30 ทุกทานท่ีชวยสนับสนุนและเปนกําลังใจ จนทําให
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จสมบูรณดวยด ี
 คุณคาความดีและประโยชนคาอันเกดิจากวิทยานิพนธฉบบันี้ ผูวิจยัขอมอบแด บิดา 
มารดา ครู อาจารย และผูมีพระคณุทุก ๆ ทาน ที่ใหการอบรม ส่ังสอน ใหความรู ชวยเหลือ ดวย
ความปรารถนาดีมาโดยตลอด 
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