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บทคัดย่อ 

 การวจิัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศกึษาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียน 2) ศกึษาการ

ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐานและ 

3) ศกึษาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีสง่ผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศกึษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 ของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามัธยมศกึษาเขต 3 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิัย คือ ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหนง่หัวหน้างานและหัวหนา้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษาเขต 3 จากทุกขนาดโรงเรียน 

จ านวน 132 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้ศึกษาสร้างข้ึน วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคูณ  

 ผลการวจิัย พบวา่  

  1. ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียน โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านการ

มีจริยธรรมและการตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและเป็นอันดับสูงสุด  

  2. การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาในระดับ

การศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 โดยภาพรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านคุณภาพผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากเป็นอันดับสูงสุด  

  3. ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีสง่ผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศกึษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 พบวา่ ด้านบรรยากาศองค์การแหง่นวัตกรรม ด้านการ

คิดเชิงสร้างสรรค์ และด้านการท างานเป็นทีมและมีสว่นร่วม ส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศกึษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 ของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามัธยมศกึษาเขต 3 ในภาพรวมร้อยละ 68.9 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 
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ABSTRACT 

 The purpose of this study were to 1) study the innovative leadership of the school director in Nonthaburi 

Province under the Secondary Education Service Area Office 3 2) study the operation the internal quality assurance 

implementation according to the educational standards at the basic education 2018 of schools in Nonthaburi 

Province under the Secondary Education Service Area Office 3 and 3) study the innovative leadership of the school 

director that affecting the internal quality assurance implementation according to the educational standards at the 

basic education 2018 of schools in Nonthaburi Province under the Secondary Education Service Area Office 3. A 

sample of 132 heads of department and head of academic department in Nonthaburi Province under the Secondary 

Education Service Area Office 3 were selected. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, 

and Simple Regression Analysis. 

 The results found that  

  1. The innovative leadership of the school director was overall at the high level, from which The Ethics 

and Accountability was in the highest level.  

  2. The operation the internal quality assurance implementation according to the educational standards 

at the basic education 2018 was overall at the high level, from which The Quality of Learners was in the highest 

level.  

  3. The three affecting: The Internal Quality Assurance Implementation according to the educational 

standards at the basic education 2018 in additional with The Organizational Climate Creative thinking and The Work 

in Teams and Participation of Innovation could affect and predict 68.9 percent of the internal quality assurance 

implementation according to the educational standards at the basic education 2018 of schools in Nonthaburi 

Province under the Secondary Education Service Area Office 3 with statistically significance at a level 0.01 
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ภูมิหลัง 

 พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3)  

ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศกึษาใหยึ้ดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐาน

การศกึษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศกึษาทุกระดับและประเภทการศกึษา โดยมาตรา 48 ใหห้นว่ยงานต้นสังกัด

และสถานศกึษาจัดใหม้ีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา และใหถ้ือวา่การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึง 

ของการบริหารการศกึษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหนว่ยงานต้นสังกัด 

และหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง และต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศกึษา และเพื่อ

รองรับการประกันคุณภาพภายนอกจากนโยบายการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษท่ีสองก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์

ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศกึษาไทย (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน, 2561, หนา้ 1) 

 การประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาถูกพัฒนาข้ึนเพื่อใหเ้กิดความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายวา่การจัด

การศกึษาทุกระดับมีคุณภาพและจะคงรักษาไวซ้ึ่งมาตรฐาน ส าหรับมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาเป็นจุดเริ่มต้น

ของการพัฒนาทุนมนุษย์และเป็นเป้าหมายส าคัญท่ีผู้ท่ีมีสว่นเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและทุกคนในสถานศกึษาต้องรับรู้  



และปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบใหบ้รรลุถึงเป้าหมายคือมาตรฐานท่ีสถานศกึษาก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการ

จัดการศกึษาท่ีเกิดขึน้ การด าเนินการประกันคุณภาพการศกึษาให้มปีระสิทธภิาพหนว่ยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน 

ท่ีก ากับดูแลสถานศกึษามีหน้าท่ีในการปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศกึษา เพื่อใหก้ารประกันคุณภาพการศกึษา 

ของสถานศกึษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา (ส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน, 2561) 

 ผู้บริหารสถานศกึษาเป็นผู้ท่ีมีความส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศกึษาใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ของ

สถานศกึษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีบทบาทในการจัดการและพฤติกรรมในองค์กร ซึ่งผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องมี

ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีตา่งๆ ท่ีเกี่ยวกับภาวะผู้น าเป็นอย่างดี รู้วิธีการและเทคนิคในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง น าไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างมีประสิทธภิาพ

และประสิทธผิลอย่างย่ังยืน ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมจงึเป็นอีกแนวทางท่ีส าคัญส าหรับผู้น าหรือผู้บริหารสถานศกึษา 

ซึ่งมีอิทธพิลต่อครูและบุคลากรทางการศกึษา เพื่อให้การด าเนินการน าเทคโนโลยีไปใช้ในการผลิต พัฒนาสื่อและ 

นวัตกรรมท่ีจะสนับสนุนการเรียนรู้และการท างานในสถานศกึษาตลอดจนการน านวัตกรรมเหลา่ไปใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

ต่อสถานศกึษา ซึ่งการท าใหค้รูและบุคลากรภายในสถานศกึษายอมรับเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องใหก้ารยอมรับและน าสิ่งเหลา่นั้นมาใช้กับตนเองก่อนเผยแพร่หรือส่งเสรมิใหค้ร ูแล้วค่อย

ผลักดันใหค้รูและบุคลากรภายในสถานศกึษาใหก้ารยอมรับแล้วบูรณาการเข้าไปสู่สถานศกึษาและห้องเรียน ตลอดจน

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสถานศกึษาใหม้ีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและย่ังยืนเพื่อเป็นองค์การแหง่นวัตกรรม  

หรือสถานศกึษาแหง่นวัตกรรม (สุกัญญา แช่มช้อย, 2560 อ้างใน ภิรญา สายศริิสุข, 2561, หนา้ 2) 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วจิัยจึงมีความสนใจศกึษาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีสง่ผลต่อการ

ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2561  

ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 โดยมุ่งหวังใหเ้กิดประโยชน์และช่วยพัฒนาใหไ้ปสู่

ความส าเร็จตามวสิัยทัศนแ์ละเป้าหมายของสถานศกึษา ซึ่งผลการวจิัยน าไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาแผน

ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสถานศกึษา เพื่อใหผู้้บริหารสถานศกึษา ครู หรือหนว่ยงานอ่ืนๆ สามารถน าไปเป็นแนวทาง 

ในการด าเนินงานของสถานศกึษาเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธผิลในการยกระดับคุณภาพการศกึษาภายใน

สถานศกึษา 

ค าถามการวิจัย 

 1. ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มัธยมศกึษาเขต 3 เป็นอย่างไร 

 2. การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาในระดับการศึกษา 

ข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 เป็นอย่างไร 

 3. ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีสง่ผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

ตามมาตรฐานการศกึษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 ของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามัธยมศกึษาเขต 3 อย่างไรบ้าง 

 

 

 



ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 1. เพื่อศกึษาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนในจงัหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามัธยมศกึษา เขต 3   

 2. เพื่อศกึษาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาในระดับ

การศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 3  

 3. เพื่อศกึษาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีสง่ผลต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศกึษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 ของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขต

พืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

 ผู้วิจัยใช้หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม ซึ่งศึกษาจากหลักการและทฤษฎีของ Watt (2002, 

อ้างใน เวยีงววิรรธน ์ ท าทูล, 2557, หนา้ 32), Lindegaard (2009, อ้างใน เวยีงววิรรธน ์ ท าทูล, 2557, หนา้ 34), 

George (2012, อ้างใน เวยีงววิรรธน ์ท าทูล, 2557, หนา้ 34), Patel (2012 อ้างใน เวยีงววิรรธน ์ ท าทูล, 2557, หนา้ 37), 

ทิศนา  แขมมณี (2548, อ้างใน เวยีงววิรรธน ์ ท าทูล, 2557, หนา้ 36), อรอนงค์ โรจน์วัฒนบูลย์ (2553, อ้างใน  

เวยีงววิรรธน ์ท าทูล, 2557, หนา้ 35), ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2555 อ้างใน เวยีงววิรรธน ์ ท าทูล, 2557 หนา้ 36),  

เวยีงววิรรธน ์ ท าทูล (2557 หนา้ 61) และ ปวณีา  กันถิน, 2560, หนา้ 39 - 40) ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ในการพิจารณา

องค์ประกอบท่ีสอดคล้อง ซึ่งสามารถสังเคราะหไ์ด้ จ านวน 6 องค์ประกอบ ส่วนการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศกึษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 ใช้แนวคิดตาม (ส านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาข้ันฐาน, 2561, หนา้ 39) ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษา 

ในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจ านวน 3 มาตรฐาน ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวจิัย  

ดังภาพประกอบ 1 ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

วิธดี าเนินการวิจัย  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  1. ประชากรท่ีใช้ในครั้งนี้ คือ ครูท่ีได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีเป็นหัวหนา้งาน 4 กลุ่มงาน และหัวหนา้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา

เขต 3 จ านวน 18 โรงเรียน ซึ่งมีผูใ้หข้้อมูลจ านวน 216 คน 

ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียน 

    1) การมีวิสัยทัศน์ต่อการเปลี่ยนแปลง 

    2) การคดิเชิงสร้างสรรค์ 

    3) การท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม 

    4) บรรยากาศองคก์ารแห่งนวัตกรรม 

    5) การมีจริยธรรมและการตรวจสอบได้ 

    6) การบรหิารความเสี่ยง 

การด าเนินงานการประกันคณุภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ.2561 

   1) มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

   2) มาตรฐานด้านกระบวนการบรหิารและจัดการ 

   3) มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



  2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิกีารสุ่มแบบหลายข้ันตอน (multiple 

random sampling) คือ การสุ่มแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) การสุ่มแบบกลุ่ม (cluster) โดยใช้เกณฑ์ตาม

สัดส่วนร้อยละ 50 และการสุ่มอย่างง่าย (sample random sampling) โดยแบ่งตามสัดส่วนขนาดโรงเรียน เพื่อใหไ้ด้กลุ่ม

ตัวอย่างจากทุกขนาดโรงเรียน จ านวน 11 โรงเรียน ซึง่มีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 132 คน 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

  เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วจิัยสร้างข้ึนมาตามแนวคิด ทฤษฎี  

และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

   1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(checklist) มีจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ ต าแหนง่การท างานปัจจุบัน วุฒิการศกึษา ประสบการณ์การท างานภายใน

สถานศกึษา และขนาดสถานศกึษา 

   2. แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี  

สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 

   3. แบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาตามมาตรฐาน

การศกึษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ.2561 ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 

เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 

 วิธเีก็บรวบรวมข้อมูล  

  1. ผู้วิจัยด าเนินการส่งแบบขอความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถาม และแบบสอบถามถึงโรงเรียนท่ีเป็น

กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 11 โรงเรียน โดยผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามจ านวน 132 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  

  2. ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามมาวเิคราะห์ข้อมูลและ

น าเสนอผลการวเิคราะหใ์นรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. ค่าความถี่ 2. ค่าร้อยละ 3. ค่าเฉลี่ย 4. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5. การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ  

(Simple Regression Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 

 การวจิัยในครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวจิัย ได้ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

มัธยมศกึษาเขต 3 ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่ การมีจริยธรรมและการตรวจสอบได้ 

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็นอันดับสูงสุด รองลงมาด้านการมีวิสัยทัศนต์่อการเปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

และด้านการบริหารความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเป็นอันดับต่ าสุด ดังตาราง 

 

 

 

 



 

 

อันดับ รายการ  ̅ S.D. ระดับ 

1 ด้านการมีจริยธรรมและการตรวจสอบได้ 4.31 0.70 มาก 

2 ด้านการมีวิสัยทัศนต์่อการเปลี่ยนแปลง 4.28 0.67 มาก 

3 ด้านบรรยากาศองค์การแหง่นวัตกรรม 4.25 0.68 มาก 

4 ด้านการท างานเป็นทีมและการมีสว่นร่วม 4.19 0.71 มาก 

5 ด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์ 4.19 0.73 มาก 

6 ด้านการบริหารความเสี่ยง 4.16 0.74 มาก 

 รวม 4.23 0.71 มาก 

ตารางท่ี 1 ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม 

 2. การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาในระดับการศึกษา

ข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านมาตรฐาน พบวา่ ด้านคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับมากเป็นอันดับสูงสุด รองลงมา 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับมาก และด้านกระบวนการบริหารและจัดการ 

อยู่ในระดับมากเป็นอันดับต่ าสุด ดังตาราง 

อันดับ รายการ  ̅ S.D. ระดับ 

1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 4.37 0.64 มาก 

2 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.33 0.67 มาก 

3 ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ 4.28 0.64 มาก 

รวม 4.33 0.65 มาก 

ตารางท่ี 2 การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ในภาพรวม 

 3. ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีสง่ผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศกึษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 ของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามัธยมศกึษาเขต 3 พบวา่ ด้านบรรยากาศองค์การแหง่นวัตกรรม ด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์ และด้านการ

ท างานเป็นทีมและมีสว่นร่วมส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาในระดับ

การศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 ในภาพรวม ดังตาราง 

รายการ b se.b beta t sig 

ค่าคงท่ี 0.843 0.211  3.991 0.000 

1. ด้านบรรยากาศองค์การแหง่

นวัตกรรม (x4) 

0.321 0.083 0.331 3.881 0.000 

2. ด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์ (x2) 0.268 0.062 0.326 4.357 0.000 

3. ด้านการท างานเป็นทีมและการ

มีสว่นร่วม (x3) 

0.236 0.088 0.257 2.693 0.008 

 



 

รายการ b se.b beta t sig 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพ์หุคูณ  

R = 0.830 

ประสิทธภิาพ

การท านาย    

R Square= 

0.689 

ประสิทธภิาพในการ

ท านายท่ีปรับแล้วAdjusted 

R Square= 0.682 

ความ 

คลาดเคลื่อน

มาตรฐานใน

การท านาย 

Standard 

Error = 

0.286 

F = 

94.689 

0.000 

*มีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.01 

ตารางท่ี 3 ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีสง่ผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 ในภาพรวม 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การอภิปรายผลการวจิัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศกึษาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีสง่ผลต่อการ

ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ.2561 ของโรงเรียน 

ในจังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 โดยน าเสนอการอภิปรายผลการวจิัย ซึ่งมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1. ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียน ผลการวจิัย พบวา่ ระดับภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม  

ในภาพรวม และรายข้อ พบวา่ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท้ังนีเ้ป็นเพราะ สถานศกึษาเป็นหน่วยการจัดการศึกษาท่ีตอ้งมี

ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดถือความถูกต้องตามหลักธรรมมาภิบาล มีการสร้าง

บรรยากาศในที่ท างานเพื่อใหค้รู บุคลากรทางการศกึษา และนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และสามารถปรับตัวตาม

สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถสร้างชื่อเสียงหรือสร้างผลงานใหแ้ก่โรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม

ของผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน 3 อันดับแรกพบวา่  ด้านการมีจริยธรรมและการตรวจสอบได้  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและเป็นอันดับสูงสุด โดยภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนสามารถปฏิบัติหรือ

แสดงออกถึงความมุ่งหวังยึดถือความถูกต้องตามหลักธรรมมาภิบาล มีเสรีภาพภายในขอบเขตมโนธรรม และมีหน้าท่ี

ปฏิบัติตอ่ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคมก่อใหเ้กิดความเจริญรุ่งเรืองภายในสถานศกึษา ล าดับถัดมาด้านการมีวิสัยทัศนต์่อการ

เปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและเป็นอันดับท่ีสอง และด้านบรรยากาศองค์การแหง่นวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากและเป็นอันดับท่ีสาม ผู้อ านวยการโรงเรียนมุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน

น าไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ เป็นการน าความรู้ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์มาผสมผสานกับความสามารถในด้านการ

บริหาร ส่งผลต่อการเรียนรู้ของครูผู้สอนและบุคลากรภายในสถานศกึษาต่อสภาวะแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการ

พัฒนาใหส้ถานศกึษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  

พ.ศ.2561 จากเหตุดังกล่าวท าใหภ้าวะผู้เชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียน ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของ Watt (2002 อ้างใน เวยีงววิรรธน ์ท าทูล, 2557, หนา้ 142) วา่การสร้างวัฒนธรรมและ

บรรยากาศในการพัฒนานวัตกรรม ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน โดยมีองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับความ



เป็นเจ้าของกิจการหรือองค์การ และกล้าเสี่ยงบนพืน้ฐานของข้อมูลสารสนเทศ และการท างานร่วมมือกันจะช่วยให้

บุคลากรสามารถสร้างหรือน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใชภ้ายในโรงเรียน 

  2. การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ผลการวจิัย พบว่า ระดับการด าเนินงาน

การประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2561  

ของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษาเขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

และเมือ่พิจารณาเป็นรายด้านมาตรฐาน พบว่า ด้านคุณภาพผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและมีอันดับสูงสุด  

ซึ่งนั้นเป็นเพราะวา่ ในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาในระดับ

การศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ.2561 เป็นการวัดคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการ ความสามารถในการอ่าน การ

เขียน การสื่อสาร การค านวณ การคิด การสร้างนวัตกรรม การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมีความรู้ 

การมีทักษะพืน้ฐานและมีเจตคติท่ีดตี่อวชิาชีพ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรและคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ เป็นค่านิยมท่ีดท่ีีสถานศกึษาก าหนดข้ึน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชีว้ัดของหลักสูตรของสถานศกึษา และมาตรฐานด้านการ 

บริหารและการจัดการ มีการก าหนดเป้าหมาย วสิัยทัศน ์และพันธกิจอย่างชัดเจน พัฒนาด้านวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของ

ผู้เรียนรอบด้าน จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา พัฒนาครูและบุคลากร และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากเหตุผลดังกล่าวนีท้ าใหก้ารด าเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาใน

ระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ.2561 ของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษาเขต 

3 โดยภาพรวมและรายมาตรฐานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวจิัยของ (พิเชษฐ์  วายุวรรธนะ, 2550, หนา้ 94) 

ได้ศกึษาการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาท่ีสง่ผลต่อประสิทธผิลของการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ซึ่งผลการวจิัยพบวา่  

การด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้เป็นเพราะวา่การจัด

การศกึษาในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศกึษาและมาตรฐานการศกึษาดังปรากฏใน

พระราชบัญญัตกิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ

การศกึษา พ.ศ.2561 ท่ีกล่าวว่า การประกันคุณภาพการศกึษา เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพ

ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาแต่ละระดับและประเภทการศกึษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบ

การบริหารคุณภาพการศกึษาท่ีสถานศกึษาจัดข้ึน เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผู้มีสว่นเกี่ยวข้องและ

สาธารณชนว่าสถานศกึษานั้นสามารถจัดการศกึษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา และบรรลุเป้าประสงค์

ของหนว่ยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล 

  3. ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีสง่ผลต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

ผลการวจิัย พบวา่ ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีสง่ผลต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 

ตามมาตรฐานการศกึษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 ของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขต 

พืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 ในภาพรวม อาจเนื่องมาจาก การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศกึษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 ผู้อ านวยการโรงเรียนมีเป็นผู้ท่ีมีความส าคัญในการขับเคลื่อนการ 

จัดการศกึษาใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ของสถานศกึษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีบทบาทในการจัดการและพฤติกรรม 

ในองค์กร ซึ่งผู้อ านวยการโรงเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีตา่งๆ ท่ีเกี่ยวกับภาวะผู้น าเป็นอย่างดี รู้วิธีการ 

และเทคนิคในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

น าไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (อรอนงค์  โรจน์วัฒนบูลย์, 

2553 อ้างใน เวยีงววิรรธน ์ท าทูล, 2557, หนา้ 142) พบวา่ บริบทภายนอกองค์การท่ีมีความเปลี่ยนแปลงมากข้ึนส่งผล

กระทบต่อการปรับทิศทางและกลยุทธใ์นการน าองค์การ กดดันใหผู้้น ามุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้นเพื่อสร้างความ



ได้เปรียบในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน บริบทภายในองค์การด้านวัฒนธรรมองค์การและบรรยากาศภาย

องค์การมีผลกระทบต่อบทบาทของภาวะผู้น า รูปแบบองค์การแหง่การเรียนรู้และระบบการจัดการความรู้ท่ีมี

กระบวนการชัดเจนและใช้เทคโนโลยีในการสร้างคลังความรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นปัจจัยท่ีสง่ผลกระทบเชิงบวกต่อ

การพัฒนานวัตกรรม เมื่อพิจารณาภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีสง่ผลต่อการด าเนินการประกัน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ.2561 ของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษาเขต 3 ในภาพรวม พบว่า ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมด้านบรรยากาศองค์การ 

แหง่นวัตกรรมส่งผลต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  

พ.ศ.2561 ท้ังนี้เพราะวา่ผู้อ านวยการโรงเรียนส่งเสรมิใหบุ้คลากรภายในสถานศกึษาแสวงหาความรู้และทักษะใหม่ๆ  

จากแหลง่เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศกึษา เพื่อน ามาสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมของตนเอง ท้ังนี้

ผู้อ านวยการโรงเรียนควรส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

เพื่อน าไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศกึษา อีกท้ังควรส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คลากรสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 

เพิ่มเตมิเพื่อสร้างชุมชนแหง่การเรียนรูใ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 

(Marquardt & Reynold, 1994 อ้างใน เวยีงววิรรธน์ ท าทูล, 2557, หนา้ 147) ท่ีระบุวา่ องค์การแหง่การเรียนรู้ท่ีดี

เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ประกอบด้วย 1) มีโครงสร้างเหมาะสม 2) มีการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์การร่วม  

3) มอบอ านาจแก่ผู้ปฏิบัติ 4) มีการวเิคราะหส์ภาพแวดล้อม 5) มีการสร้างและถ่ายโอนความรู้ 6) มีเทคโนโลยีสนับสนุน

การเรียนรู้ 7) มุ่งเน้นคุณภาพ 8) มีกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 9) บรรยากาศสนับสนุน 10) การท างานเป็นทีมและ  

11) มีวิสัยทัศนข์ององค์การ ซึ่งการสร้างองค์การนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับองค์การในการแสวงหาโอกาส 

และสร้างศักยภาพเพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษาให้มีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 

   นอกจากนี้ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมด้านการคิดเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลต่อการด าเนินการประกันคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศกึษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 ท้ังนีเ้ป็นเพราะ ผู้อ านวยการโรงเรียนให้

ความส าคัญกับการคิดเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรโดยส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างสรรค์ผลงาน และความคิดในการ

ท างานของบุคลากรภายในสถานศกึษา มีการกระตุ้นให้สร้างทางเลือกเพื่อประยุกต์วธิกีารปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลาย 

สอดคล้องกับการศกึษาของ (Danner, 2008 อ้างใน ใน เวยีงววิรรธน ์ ท าทูล, 2557 หนา้ 144) ท่ีให้ทัศนะเกี่ยวกับภาวะ

ผู้น าเชิงสร้างสรรค์จ าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการท างานสูง และมีความไวว้างใจวธิกีารและกระบวนการในภาพรวม 

นอกจากยังเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท างานร่วมกัน สนับสนุนใหเ้กิดความสร้างสรรค์จากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่ง 

ซึ่งผู้น าท่ีมีประสบการณ์การบริหารสูงจะสนับสนุนและประสานงานในการท างานร่วมกันได้ดี ส่วนภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรม

ด้านการท างานเป็นทีมและมีสว่นร่วมส่งผลต่อการด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาในระดับ

การศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ.2561 ท้ังนี้เป็นเพราะผู้อ านวยการโรงเรียนส่งเสรมิ สนับสนุน และแสดงความเชื่อมั่นต่อการ

ท างานของบุคลากรภายในสถานศกึษา และการมีสว่นร่วมในการท างานน าไปสู่เป้าหมายร่วมกัน อีกท้ังส่งเสริมการ

ปฏิบัติงานร่วมกันในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการท างานท่ีมีประสิทธภิาพ อีกท้ังสร้างและรักษา

สัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรภายในสถานศกึษาและระหวา่งบุคลากรด้วยกัน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็น

ของ (ธรีะ รุญเจริญ, 2548, อ้างใน เวยีงววิรรธน ์ ท าทูล, 2557, หนา้ 145) กล่าวว่าการท างานเป็นทีมจะมีประสิทธภิาพ

สูงได้ทุกคนในทีมงานต้องมีความคิด ทัศนคติท่ีดตี่อการท างานร่วมกันเพราะความคิดและทัศนคติมีอิทธพิลต่อการท างาน

ร่วมกันของแต่ละบุคคล ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบท่ีส าคัญ ผู้น าหรือหัวหน้าทีมจะต้องมีความสามารถสูง ต้องมุ่งมั่นแน่วแน่ 

และแบบแผนของกลุ่มหรือการจัดทีมงานต้องชัดเจน 

 



ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

  1.1 ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อแยกเป็นรายด้าน 

พบวา่ ด้านการบริหารความเสี่ยง มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ดังนั้น ผู้อ านวยการโรงเรียนควรต้องมีการประชุมวางแผนเตรียม

ความพร้อมร่วมกับบุคลากร จัดท าระบบควบคุมภายในเพื่อพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงท่ีมีผลต่อการด าเนินงานภายใน

สถานศกึษา เช่น ความเสี่ยงด้านงานแผนปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านงบประมาณ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ส าหรับ

หาแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ หรือความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ ซึ่งจะต้องรายงานผลความเสี่ยง 

ท่ีเกิดขึน้เป็นประจ าทุกปี 

  1.2 การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  

พ.ศ. 2561 พบวา่ ด้านการบริหารและการจัดการ มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด ดังนั้น สถานศกึษาโดยเฉพาะผู้อ านวยการโรงเรียน

ต้องมีเป้าหมายวสิัยทัศนแ์ละพันธกิจท่ีสถานศกึษาก าหนดชัดเจน มีการวางแผนการจัดระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

ผู้เรียนท่ีด ีสามารถด าเนินงานพัฒนาวชิาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศกึษา ส่งเสริมสนับสนุนให้

มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  1.3 ภาวะผู้น าเชิงนวัตกรรมของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีสง่ผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศกึษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ.2561 โดยภาพรวม โดยเฉพาะด้านบรรยากาศองค์การ 

แหง่นวัตกรรมท่ีสง่ผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ดังนั้นผู้อ านวยการโรงเรียนควรส่งเสรมิและสร้าง

แรงจูงใจและกระตุ้นให้บุคลากรภายในสถานศกึษา ได้แสวงหาความรู้เพื่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง 

อย่างต่อเนื่อง และสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพใหแ้ก่องค์การ สนับสนุนใหใ้ช้เทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในองค์การ 

ซึ่งบุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ สามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้  

  1.4 ผู้อ านวยการโรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างสรรค์ผลงาน และความคิดในการท างานของ

บุคลากรภายในสถานศกึษา มีการกระตุ้นให้สร้างทางเลือกเพื่อประยุกต์วธิกีารปฏิบัติงานได้อย่างหลากหลาย โดย

ส่งเสริม สนับสนุน และแสดงความเชื่อมั่นต่อการท างานของบุคลากรภายในสถานศกึษา ส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันใน

การถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการท างานท่ีมีประสิทธภิาพ อีกท้ังสร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่าง

ผู้บริหารกับบุคลากรภายในสถานศกึษาและระหว่างบุคลากรด้วยกัน ท้ังนี้เพื่อใหก้ารด าเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศกึษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ.2561 เกิดประสิทธภิาพและประสิทธผิลในการยกระดับ

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

  2.1 จากผลการวจิัย พบวา่ ในการวจิัยครั้งต่อไปควรศกึษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาด้านการ

บริหารและการจัดการของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

ตามมาตรฐานการศกึษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 

  2.2 จากผลการวจิัย พบวา่ ในการวจิัยครั้งต่อไปควรศกึษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าในด้านการบริหาร

ความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศกึษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต 3 

  2.3 จากผลการวจิัย พบวา่ในการวจิัยครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยท่ีสง่ผลต่อการด าเนินงานการประกัน

คุณภาพภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาในระดับการศกึษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2561 



2.4 จากผลการวจิัย พบวา่ในการวจิัยครั้งต่อไปควรศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา

ท่ีสง่ผลต่อประสิทธภิาพและประสิทธผิลในการยกระดับคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 
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