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การศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาในจังหวดันครปฐม. อาจารย์ทีปรึกษา
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การวิจยัครังนี  มีวตัถุประสงค์เพือทราบ 1) ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม  2) มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร ตามมาตรฐาน
การศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม และ 3)ความสัมพนัธ์
ระหว่างทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารกับมาตรฐานด้านผูบ้ริหาร ตามมาตรฐานการศึกษาขนั
พืนฐาน สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม  โดยกลุ่มตวัอย่างของการวิจยัคือ
สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาของรัฐ สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม จาํนวน  27 โรง 
ผูใ้ห้ขอ้มูลโรงเรียนละ 6 คน ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร จาํนวน 3 คน และครูผูส้อน จาํนวน 3 คน รวมทงัสิน 
จาํนวน 162  คน  เครืองมือทีใชคื้อ แบบสอบถามตามแนวคิดของเดรคและโรว ์(Drake and Roe) และ
ของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
ความถี (frequency) ร้อยละ (percentage)  ค่าเฉลีย  (mean)  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard  deviation) 
และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s  product – moment  
correlation  coefficient) 

 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1)  ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาใน
จงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 2)  มาตรฐานด้านผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
 3)  ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารกับมาตรฐานด้านผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษา     
ขนัพืนฐานของผูบ้ริหาร สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .01 
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 The purposes of this research were to find 1) the administrative skills of school 

administrator in  Nakhonpathom  Education  Service  Area  Office  2) the administrator standard 

according  to  basic  education standard  in  Nakhonpathom  Education  Service  Area  Office,  and  

3) the relationship between administrative skills and administrator standard according to basic 

education  standard in Nakhonpathom Education Service Area Office. The  sample  used  in  this  

research  were  27  public secondary  schools  in  Nakhonpathom  Education  Service  Area  Office. 

The respondents were 162 which composed of 81 administrators, and 81 teachers. The instrument 

employed in this study were questionnaires about administrative skills based on concept of Drake 

and Roe and the administrator standard based on The Office for National Education Standards and 

Quality Assessment. The statistical used to analyze the data were frequency, percentage, mean, 

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

 The  findings  of  research  revealed  that: 

 1. The administrative skills of school administrator in Nakhonpathom Education  Service  

Area  Office  as  a  whole  and  as  an  individual, were  at  a  high  level. 

 2. The administrator standard according to basic education standard in  Nakhonpathom   

Education  Service  Area  Office  as  a  whole  and  as  an  individual, were  at  a  high  level.  

 3. The relationship between administrative skills and administrator standard according  to 

basic education  standard in Nakhonpathom Education Service Area Office was significantly 

difference  at  the .01 level. 
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      วิทยานิพนธ์ฉบับนีสาํเร็จได้โดยความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย  
ชินะตงักูร ประธานทีปรึกษาวิทยานิพนธ์  อาจารย ์ดร.สําเริง  อ่อนสัมพนัธ์ุ และอาจารย ์ดร.วรกาญจน์  
สุขสดเขีย ว  กรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ์   ภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศิลปากร   ดร.สําเริง กุจิรพนัธ์  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ผูท้รงคุณวุฒิ 
ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.ประเสริฐ  อินทร์รักษ์ ประธานสอบวิทยานิพนธ์ ทีได้ให้คาํแนะนาํ ปรึกษา  
สนบัสนุน ตลอดจนถึงการแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ   จนวทิยานิพนธ์สาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 ผูว้ิจยั ขอขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารยร์จนา รักการ อาจารยป์ระจาํภาควิชาสถิติ   
เพือการวจิยั มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี  นายเกียรติพงษ ์ พนัชนะ ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
วิทยาลยัราชพฤกษ์   นางนิภาดา  ดาํริห์ รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั และนางสาว
ปราณีต  เจย้ทองศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั จงัหวดันครปฐม ที
กรุณาเป็นผูเ้ชียวชาญในการตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา   
 ขอขอบพระคุณผู้อ ํานวยการโรงเรียน  รองผู ้อ ํานวยการโรงเรียน และครูโรงเรียน
มธัยมศึกษา ทงั 32 โรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาสมุทรสาครและนครปฐม    
ทุกท่านทีกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอยา่งดียงิ ในการทดลองเครืองมือและจาก
กลุ่มตวัอยา่ง    
 ขอขอบพระคุณ คุณพอ่คุณแม่ และสมาชิกทุกคนในครอบครัวชยัศร คณะครูโรงเรียนสิรินธร
ราชวิทยาลยัทุกท่านทีเป็นกาํลงัใจ ช่วยเหลือและดูแลดว้ยดีเสมอมา  ขอขอบคุณเพือนร่วมรุ่นที 27   
รุ่นพีรุ่นที 26  ทีใหค้าํแนะนาํขนัตอนในการทาํวทิยานิพนธ์เล่มนี และเจา้หนา้ทีภาควิชา การบริหาร
การศึกษาทุกท่านทีให้กาํลงัใจและการช่วยเหลือ และขอขอบคุณ นางสาวอาํภาพร  ระนาฎศิลป์    
ทีอยู่เคียงข้างและเป็นกาํลังใจคอยช่วยเหลืออยู่เสมอจนสามารถทาํวิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จ
สมบูรณ์ 
 คุณความดี และคุณค่าอนัเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี  ผูว้ิจยัขอมอบแด่บิดา มารดา  ครู
อาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่านทีกรุณาใหค้วามรู้สังสอนอบรมดว้ยความปรารถนาดีโดยตลอดมา 
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