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การวิจยัครังนี  มีวตัถุประสงค์เพือทราบ 1) ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม  2) มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร ตามมาตรฐาน
การศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม และ 3)ความสัมพนัธ์
ระหว่างทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารกับมาตรฐานด้านผูบ้ริหาร ตามมาตรฐานการศึกษาขนั
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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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บทท ี 1 

 
บทนํา 

  

“...การทีบุคคลจะพฒันาไดก้็ด้วยปัจจยัประการเดียวคือการศึกษา การศึกษานนัแบ่งเป็น
สองส่วน คือการศึกษาด้านวิชาการส่วนหนึง กบัการอบรมบ่มนิสัย ให้เป็นผูมี้จิตใจใฝ่ดีใฝ่เจริญ     
มีปรกติละอายชวักลวับาป ส่วนหนึง การพฒันาบุคคลจะตอ้งพฒันาใหค้รบถว้นทงัสองส่วน เพือให้
บุคคลได้มีความรู้ไวใ้ช้ประกอบการ และมีความดีไวเ้กือหนุนการประพฤติปฏิบติัทุกอย่างให้
เป็นไปในทางทีถูก ทีควร และอาํนวยผลเป็นประโยชน์ทีพึงประสงค์...”  (พระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบตัรของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วนัที 24 มกราคม 2540) 

จากพระราชดาํรัสขา้งตน้ ไดบ้่งบอกถึงความสําคญัของการศึกษาวา่มีความสําคญัเพียงไร
และทาํไมทุกคนจึงตอ้งไดรั้บการศึกษา  ซึงจากอดีตจนถึงปัจจุบนั รัฐบาลไดใ้ห้ความสําคญัเกียวกบั
การศึกษาเป็นอยา่งมาก มีการนาํระบบการศึกษาและการจดัการศึกษาแบบใหม่ ๆ เขา้มาใชใ้นการที
จะช่วยให้ผูเ้รียน ไดส้ามารถพฒันาตนเองทงัในดา้นความรู้และคุณธรรม จริยธรรมควบคู่กนัไป 
โดยเชือมนัในนโยบายการศึกษาในการสร้างคน สร้างงาน เพือช่วยกอบกูว้ิกฤตเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เป็นการสร้างชาติใหม้นัคงไดอ้ยา่งยงัยืน เชือมนัในนโยบายการศึกษาในการสร้างชาติ 
ปรับโครงสร้างและระบบการศึกษา  ยึดหลกัการบริหารจดัการทีเน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ความเสมอภาค1  ซึงจากการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบนั สถานศึกษาก็มีการเปลียนแปลงรูปแบบ 
การบริหารและจดัการภายในสถานศึกษา ภายใตก้ารบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ซึงจะตอ้งใช้
ทกัษะ กระบวนการ และเทคนิควธีิการบริหารอยา่งเตม็ความสามารถ เพือให้สถานศึกษาดาํเนินการ
บรรลุตามเป้าหมาย ทงัคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานด้านการศึกษาและคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ให้
เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545  
เพือทีจะไดน้าํไปปรับปรุง แก้ไข และพฒันาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึงจะส่งผลต่อ
การศึกษาของนกัเรียน  การปฏิบติังานของครูและบุคลากร  การบริหารและจดัการในสถานศึกษา 
รวมถึงการประกนัคุณภาพการศึกษาทงัภายในและภายนอก ใหมี้คุณภาพตามเป้าหมายต่อไป 

 
1 กรมวิชาการ,หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2545), 2.  
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 สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานหลกัทีจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพือพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมายการศึกษา ดาํเนินการบริหารโดยผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ภายใตก้ารดูแล
จากคณะกรรมการสถานศึกษา มีระบบประกนัคุณภาพทีจะใชเ้ป็นแนวทางพฒันาให้การบริการดา้น
การเรียนการสอนมีคุณภาพ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษามีอาํนาจการบริหารอย่างมาก ทงัอาํนาจที
กําหนดไว้ในกฎหมายและได้รับมอบจากผู ้มีอ ํานาจ  โดยต้องรับผิดชอบต่อผลการบริหาร
สถานศึกษา ซึงจะตอ้งมีดชันีชีวดัผลสัมฤทธิของงาน และการประกนัคุณภาพของสถานศึกษาแสดง 
ผลงานความก้าวหน้าในการบริหารโรงเรียนตามเป้าหมายทีกาํหนด ปัจจยัสําคัญทีนําไปสู่
ความสําเร็จของสถานศึกษา คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีภาวะผูน้าํสูง มีความรู้ ทกัษะและ
ความสามารถในเรืองงานเป็นอยา่งดี เป็นผูที้มีวิสัยทศัน์ รู้พนัธกิจของหน่วยงานอยา่งชดัเจน เป็นผู ้
ทีมีความสามารถครองตน ครองคน และครองงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทงัการเปลียนแปลง
ในองคก์ารใดๆ ขึนอยูก่บัความสามารถของผูน้าํในการดลใจและเตรียมสมาชิกในองคก์ารเพือทาํสิง
ต่างๆ ให้แตกต่างออกไปจากเดิม2  โดยเฉพาะครู ตอ้งได้รับการพฒันาทกัษะในหน้าทีให้เป็นมือ
อาชีพอนัจะส่งผลต่อการพฒันาสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งปรับบทบาทเป็นผูส่้งเสริม 
สนบัสนุนครูและบุคลากรในทอ้งถินในการพฒันาการศึกษา เป็นผูน้าํทีสามารถประสานพลงัของ
ครูในโรงเรียนรวมทงัชุมชนกลุ่มต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี เพือพฒันาสถานศึกษาตามวสิัยทศัน์ทีตงัไว ้3  
  ในส่วนของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา นอกจากจะต้องจัดให้มีการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาแลว้ยงัตอ้งขอรับการประเมินจากองค์กรภายนอก เพือตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพการศึกษา  ซึงการเตรียมตัวเพือรองรับการประเมินจากองค์กรภายนอกเป็น
กระบวนการทีต่อเนือง สอดคลอ้งกบั การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เมือสถานศึกษามีการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจนเกิดความมนัใจว่าสถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาทีกาํหนดแลว้ ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่สถานศึกษามีความพร้อมทีจะรับการประเมินภายนอก4 

 

 

 2 ชาญชยั  อาจินสมาจาร,สู่ทิศทางใหม่การบริหารการศึกษา(กรุงเทพฯ:สาํนกัพิมพก์า้วใหม่, 
2548),95. 
 3 เสาวนิตย ์ ชยัมุสิก,การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพือการประกนัคุณภาพการศึกษา
(กรุงเทพ:บุค๊พอยท,์2544),8-9. 
 4 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ,การเตรียมตวัของโรงเรียนเพือรองรับ
การประเมินภายนอก (กรุงเทพ:สาํนกังานฯ,2545),11-12. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 

ในปัจจุบนัระบบการศึกษาได้เปลียนแปลงมาสู่ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา  โดยเริม
ตงัแต่การใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545  
เป็นต้นมา   การปฏิรูปการศึกษาเป็นกระบวนการทีจงใจสร้างการเปลียนแปลงระบบการจัด
การศึกษาทุกดา้นทีเป็นอยูจ่ากเดิม  โดยมีการวางแผนดาํเนินการ และมีการผลกัดนัเพือให้เกิดผล
อย่างจริงจงั และรวดเร็ว   เพือให้สามารถนาํไปสู่ผลผลิตคุณภาพหรือเป้าหมายของการศึกษาได้
ตามทีประสงค์  มีความจาํเป็นตอ้งปฏิรูปการเรียนรู้ โดยการปรับเปลียนระบบและวิธีการจดัการ
เรียนการสอน หรือวิธีการถ่ายทอดความรู้  เพือให้ผูเ้รียนไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ  สามารถพฒันา
ตนเองในดา้นทกัษะ และปรับเปลียนพฤติกรรมของตนในการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  จึงเป็น
เหตุผลทาํให้ตอ้งมีการปรับเปลียนกระบวนการและวิธีการสอนของครู  อาจารย ์ ในโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา ให้เน้นไปทีผูเ้รียนเป็นสําคญั  โดยปรับเปลียนทศันคติ ทกัษะและความเคยชินแต่เดิม
ไปสู่ทศันคติและทกัษะทีไม่คุน้เคย  ทงัผูส้อนและผูเ้รียน  การปรับเปลียนนีจึงถือวา่เป็นการปฏิรูป
อย่างหนึงในการจดัการศึกษา   ครูจึงถือเป็นปัจจยัสําคญัของการจดัการศึกษา เพราะเป็นบุคคล
ใกลชิ้ดกบัผูเ้รียนมากทีสุดในกระบวนการเรียนการสอนการจดัการศึกษา และผลผลิตของการศึกษา
จะมีคุณภาพย่อมขึนกบัคุณภาพของครูเป็นสําคญั   คุณภาพดงักล่าวนี ทาํให้มีความจาํเป็นตอ้ง
ปรับปรุงกระบวนการพฒันาครูใหส้อดคลอ้งกนัไปดว้ย5  

ยทุธศาสตร์สาํคญัในการปฏิรูปการศึกษา คือ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ถือวา่เป็น
นวตักรรมทางการบริหารรูปแบบหนึงทีนํามาใช้ในการปฏิรูปการศึกษาหลายประเทศทวัโลก
รวมทังประเทศไทยด้วย  หลักการสําคัญในการบริหารจัดการศึกษาทีใช้โรงเรียนเป็นฐาน               
คือ หลกัการกระจายอาํนาจเป็นการกระจายอาํนาจการจดัการศึกษาจากส่วนกลางไปยงัสถานศึกษา 
โดยให้สถานศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคลกล่าวคือให้สถานศึกษาบริหารและจดัการศึกษาภายใต้        
4 งานหลกัไดแ้ก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหาร
ทวัไป6  โดยใหอ้าํนาจแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการตดัสินใจดา้นการบริหารจดัการ และดาํเนินการ 
 

 
    5 สํานกังานปฏิรูปการศึกษา,แนวทางการบริหารจดัการศึกษาในเขตพืนทีการศึกษาและ

สถานศึกษา (กรุงเทพฯ:สาํนกังานฯ,2545),ข:12. 

              6 คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน,กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษา 
ขนัพืนฐานทีเป็นนิติบุคคล (กรุงเทพฯ:โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ์(ร.ส.พ.),2546),   
30-31. 
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ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการสถานศึกษา อนัทีจะส่งผลให้สถานศึกษาดาํเนินภารกิจ
เป็นไปตามทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด  บรรลุตามเป้าประสงค์ทีตงัไว ้ภายใตแ้นวทางพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพสูงสุด คือ ดี  เก่ง และมีความสุข  ซึงการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย
ไดน้นั  ตอ้งอาศยัการบริหารโดยใชก้ระบวนการสําคญั 3 ประการ ให้ประสานสัมพนัธ์มีความ
สอดคลอ้งสนบัสนุนซึงกนัและกนั คือ กระบวนการบริหาร  กระบวนการเรียนการสอน และ
กระบวนการนิเทศการศึกษา ซึงกระบวนการบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการสําคญักระบวนการ
หนึงในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ในการวางแผน ปัจจยัทีมีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา
หลายอยา่ง เช่น ระบบบริหาร ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู ผูป้กครองนกัเรียน วสัดุอุปกรณ์ ชุมชน
องคก์รทอ้งถิน แต่ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลทีมีความสําคญัในการพฒันาคุณภาพการศึกษาที
จะส่งผลต่อความสําเร็จหรือลม้เหลวในการบริหารสถานศึกษา การทีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะ
สามารถบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ทีวางไวขึ้นอยู่กบัคุณลกัษณะ ความรู้
ความสามารถ ตลอดจนทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือหน่วยงานอยา่งจริงจงั7 

จากการศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อการนาํนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในระดบัสถานศึกษาของ
หลายประเทศไปใช ้พบวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารเป็นตวัการสาํคญัทีจะทาํใหคุ้ณภาพของสถานศึกษาดี
ขึน และจากประสบการณ์และผลงานวิจยัของทุกประเทศไดข้อ้สรุปตรงกนัวา่ ทกัษะของผูบ้ริหาร
โรงเรียน เป็นปัจจยัสําคญัลาํดบัตน้ทีจะช่วยให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสําเร็จ ประเทศ  
ต่างๆ จึงดาํเนินยุทธศาสตร์ทีจะให้ผูบ้ริหารโรงเรียนมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค์  เช่น สหราช
อาณาจกัร ไดร้ะบุถึงผูที้จะเป็นครูใหญ่จะตอ้งมีทกัษะในการบริหารจดัการสูง โดยมีการกาํหนด
มาตรฐานคุณสมบัติของผูที้จะเป็นครูใหญ่สําหรับประเทศสิงคโปร์ซึงให้ความสําคญักับการ
เสริมสร้างศกัยภาพความเป็นผูน้าํในทุกระดบั  เชือมนัว่าครูใหญ่เป็นจุดสําคญัทีทาํให้เกิดความ
เปลียนแปลงได ้จึงใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาครูใหญ่อยา่งมากดว้ยวิธีการต่าง ๆ สิงทีสิงคโปร์ให้
ความสาํคญัดว้ยการสนบัสนุนเป็นพิเศษคือในเรืองความคิดสร้างสรรค์ การนาํนวตักรรมมาใชส้ร้าง
ความเป็นเลิศใหก้บัผูเ้รียน8  

 

 

 

 
7 ชูชีพ บุญศรี, “ทกัษะการบริหาร”, วารสารวชิาการ 8, 9 (พฤษภาคม)2545:18. 
8 กรมวิชาการ,คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์คุรุสภา

ลาดพร้าว,2544),3. 
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แคทซ์ (Katz) ไดศึ้กษาและวิเคราะห์คุณลกัษณะของผูบ้ริหารทีประสบความสําเร็จนัน
ขึนอยูก่บัทกัษะพืนฐานของผูบ้ริหาร  โดยจาํเป็นตอ้งมีทกัษะทงั 3 ดา้นไดแ้ก่ 1) ทกัษะดา้นเทคนิค 
(Technical skills)  2) ทักษะด้านมนุษย์  (Human skills)   3) ทักษะด้านความคิดรวบยอด 
(Conceptual skills) เป็นสิงสําคญัทีมีต่อการบริหารงานทีมีประสิทธิภาพ9 ส่วนแนวความคิดของ
เดรคและโรว ์ (Drake and Roe) แสดงทศันะเกียวกบัทกัษะของผูบ้ริหารว่าทกัษะทีจาํเป็นใน        
การบริหารสถานศึกษาควรมี 5 ดา้น คือ  1) ทกัษะดา้นความรู้ ความคิด (Cognitive Skills)  2) ทกัษะ
ดา้นเทคนิค(Technical skills)  3) ทกัษะดา้นการศึกษาและการสอน (Education and Instructional 

Skills)  4) ทกัษะดา้นมนุษย ์(Human skills)  5)ทกัษะดา้นมโนภาพ (Conceptual skills)10  และเซอร์
จิโอวานนี (Sergiovanni) ไดเ้สนอแนวคิดวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนทีจดัการศึกษาในโรงเรียนสู่ความเป็น
เลิศนนั จะตอ้งเป็นผูมี้ทกัษะการบริหารเพราะผูบ้ริหารโรงเรียนจะสามารถเลือกเนน้ความสนใจใน
สิงทีเป็นความสําคญัและเป็นค่านิยมของโรงเรียน  ดงันนั สมาชิกในโรงเรียนจะมีความเขา้ใจ
ตรงกนัวา่ อะไรคือเป้าหมายสําคญัของโรงเรียน และทุกคนจะปฏิบติังานของตนให้บรรลุเป้าหมาย
นนั11 ซึงทกัษะของผูบ้ริหารสามารถทีจะแสดงให้เห็นถึงการบริหารของผูบ้ริหารทีจะส่งผลต่อ   
การประกนัคุณภาพการศึกษา ว่าสถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาไดต้ามมาตรฐานและผูส้ําเร็จ
การศึกษามีคุณภาพตามทีสังคมต้องการ เป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545  ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา 
มีเจตนารมณ์ทีจะใหผู้เ้รียนทุกคนไดรั้บการศึกษาในสถานศึกษาทีมีการบริหารและการจดัการศึกษา
ทีมีคุณภาพ เป็นมนุษยที์สมบูรณ์ รวมทงัผูป้กครองและประชาชนเกิดความเชือมนัในคุณภาพและ
มาตรฐานของสถานศึกษา12  
 

 

9  Robert L. Katz, “Skill of An Effective Administrator”, Harvard Business Review 52,    

2 (September – October 1974):90-102. 
10 Thelbert L. Drake and H. Roe,The Principalship, 3 rd

 ed. (New York :Macmillan,1986), 

30. 
11 Thomas  J. Sergiovanni, Factors which Affect Satisfaction of Teacher. Explorations in 

Educational Administration (New Jersey : Prentice- Hall  Inc,1983),4-13. 
12 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี,รายงานการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในวาระครบรอบ 3 ปีของการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ:สกศ.,2546),1. 
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ดงันัน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กาํหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพือ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั  ประกอบดว้ย ระบบประกนัคุณภาพภายในและ
ระบบประกนัคุณภาพภายนอก โดยใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัใหมี้ระบบการประกนั
คุณภาพทงัภายในและภายนอกของสถานศึกษาและให้ถือว่าระบบการประกนัคุณภาพทงัภายใน
และภายนอกเป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหารการศึกษาทีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนือง เพราะ
การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นสิงทีมีความสําคญัต่อการจดัการศึกษาของประเทศไทยเป็นอยา่ง
มาก การประกนัคุณภาพภายในจะทาํให้สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ มี
การทาํงานทีมีเป้าหมายและแผนการดาํเนินงานทีชดัเจน ในขณะเดียวกนั การประเมินภายนอกจะ
กระตุ้นให้สถานศึกษามีความตืนตวัในการพฒันาคุณภาพอยู่ตลอดเวลา มีการพฒันาปรับปรุง
คุณภาพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและตรงกบัความเป็นจริง ผลการประเมินทงัภายในและภายนอก
จะตอ้งรายงานให้สาธารณชนทราบเพือให้เกิดความโปร่งใส และเป็นการสร้างกระแสผลกัดนัจาก
ประชาชนใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวขอ้งมีการพฒันาคุณภาพใหดี้ขึนต่อไป13 

สาํหรับมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน รอบที 2 (พ.ศ.2549-2553) เพือการประเมินคุณภาพ
ภายนอก มี 14 มาตรฐาน 60 ตวับ่งชี แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ มาตรฐานดา้นผูเ้รียน มาตรฐานดา้น
ครู และมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร14  จากมาตรฐานการศึกษาทงัหมดจะเป็นทิศทางให้สถานศึกษามี
ศกัยภาพและมีความพร้อมทีจะพฒันาการศึกษาให้มีคุณภาพเพิมขึน และเพือรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในทุกห้าปีนบัตงัแต่
การประเมินครังสุดทา้ย (ครังแรกภายในปี พ.ศ. 2548) ทงันีในกรณีผลการประเมินไม่ไดต้าม
มาตรฐานทีกาํหนดให้จดัทาํขอ้เสนอ การปรับปรุงแกไ้ขต่อหน่วยงานตน้สังกดัและคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐาน เพือให้สถานศึกษาดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาสู่มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ซึงจากผลการดาํเนินงานทีผา่นมา ผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาส่วนใหญ่มกัจดัการศึกษา
โดยไม่เนน้การประกนัคุณภาพสถานศึกษา บางแห่งจดัการเรียนการสอนโดยไม่ค่อยมีการวางแผน 

บางแห่งอาจจะมีการวางแผน แต่ไม่มีการตรวจสอบประเมินผลและไม่ได้นาํผลการประเมินมา
พฒันาปรับปรุงเท่าทีควร  

 

 
13  เรืองเดียวกนั. 
14  สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคก์ารมหาชน),มาตรฐาน

การศึกษา ตวับ่งชี และเกณฑ์การพิจารณา เพือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดบัการศึกษาขนั
พืนฐาน:ประถมและมธัยมศึกษา รอบทีสอง (พ.ศ.2549-2553) (กรุงเทพฯ:สาํนกังานฯ,2548),3-9. 
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นอกจากนนั การจดัการเรียนการสอนยงัเนน้โดยครูเป็นหลกั ในขณะทีผูบ้ริหารไม่ไดเ้ขา้มา
ช่วยจดัการและส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิดกระบวนการประกนัคุณภาพรวมทงัไม่ไดใ้ห้บุคคลและ
องคก์รอืนทีเกียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมเท่าทีควร ประกอบกบัการบริหารโรงเรียนทีมีประสิทธิภาพ
เอือต่อการจดักิจกรรม การเรียนการสอนและส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพนกัเรียนนนั ตอ้งเป็น
กระบวนการบริหารทีมีการใชแ้ผน เป็นเครืองมือในการบริหาร โดยแผนนนัเกิดจากการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมมีเป้าหมายชัดเจน สอดคล้องกบัสภาพโรงเรียนและทีสําคญัคือมุ่งเน้นคุณภาพ
นกัเรียน โรงเรียนดาํเนินการสนบัสนุน ให้บุคลากรเกิดความมุ่งมนัในการพฒันางาน จดักิจกรรม
สนบัสนุนการเรียนการสอน มีการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพือพฒันาโรงเรียน และมีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ ทงันีก็ เพือมุ่งหวงัให้ส่งผลทงัทางตรงและทางออ้มต่อ
คุณภาพนกัเรียน อยา่งไรก็ตามแมว้า่ผูบ้ริหาร โรงเรียนส่วนใหญ่จะทราบและเขา้ใจในประเด็นนีดี 

แต่ในทางปฏิบติัพบวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนมกัประสบปัญหาและขอ้จาํกดัจาํนวนมากจนทาํให้คุณภาพ
นกัเรียนทีปรากฏยงัอยูใ่นระดบัทีไม่น่าพอใจ 15   อีกทงัการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในและ
ภายนอกในขณะนี ยงัไม่บรรลุประสิทธิผลอยา่งเต็มที เนืองจากยงัไม่มีกฎกระทรวงและมาตรฐาน
การศึกษาระดบัชาติทีจะสร้างความสอดคลอ้งและเชือมโยง ถึงแมว้า่จะมีความพยายามเชือมโยงกนั
ในภาคปฏิบติัก็ตาม นอกจากนี สถานศึกษาส่วนหนึงยงัมีความตืนตวัดา้นการประกนัคุณภาพไม่
มากนกั และบางส่วนยงัไม่มีความเขา้ใจทีไม่ถูกตอ้ง โดยดาํเนินการประกนัคุณภาพแยกออกจาก
งานปกติ ทาํให้มีภาระงานเพิมมากขึน และจดัทาํเอกสารเป็นจาํนวนมาก จึงสมควรเร่งดาํเนินการ
กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา และเร่งพฒันามาตรฐาน
การศึกษา เพือเป็นแนวทางสําหรับการประกันคุณภาพทงัภายในและภายนอก รวมทงัส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาและผูเ้กียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ เพือร่วมผลักดันให้สถานศึกษา       
ทุกแห่งดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเนือง และไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจาก     
ผูป้ระเมินทีมีคุณภาพ เพือให้การจดัการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.254516 
                   

15  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพือพร้อมรับการประเมินภายนอก (กรุงเทพฯ:พิมพดี์,2544),50. 

16 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี,รายงานการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในวาระครบรอบ 3 ปีของการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ:สกศ.,2546), 
ข-ค. 
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ปัญหาการวจัิย 
 

จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545  
ทีกาํหนดใหส้ถานศึกษาตอ้งมีการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ซึงจากผลการประเมินทีผา่น
มาเป็นทีทราบกนัดีวา่การศึกษาไทยมีปัญหาเรืองคุณภาพอยา่งมากไม่วา่จะเป็นการประเมินในยุคใด
สมยัใด หรือประเมินโดยใคร โดยเฉพาะโรงเรียนในชนบทคุณภาพการศึกษาอยูใ่นเกณฑ์ค่อนขา้ง
ตาํมาก และเป็นปัญหาทีสาํคญัของการจดัการศึกษาไทยต่อเนืองกนัมายาวนาน ถึงแมว้า่ในช่วงแรก  
เราจะให้ความสําคญักบัการขยายการศึกษาเชิงปริมาณเพือให้โอกาสเรียนรู้ทีเท่าเทียมกนั แต่เรือง
คุณภาพการศึกษาก็เป็นเรืองสําคญั แต่ในระยะทีผ่านมาได้รับความสนใจไม่มากนัก17 ทาํให้ใน
ปัจจุบนัมีการให้ความสําคญักบัการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก จากขอ้มูลของสภา
การศึกษา พบว่า มีสถานศึกษาจํานวนมากทียงัไม่ได้มาตรฐาน ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิตํา ขาด
คุณลกัษณะทีพึงประสงคท์งัการคิด วิเคราะห์ ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อยา่งต่อเนือง ในดา้นครู 
คณาจารย ์พบวา่ มีปัญหาขาดแคลนครู คณาจารยที์มีคุณภาพ มีคุณธรรม ไม่ไดค้นเก่ง คนดี และใจ
รักมาเป็นครู คณาจารย ์ในดา้นการบริหารจดัการพบวา่ ยงัไม่มีการกระจายอาํนาจการบริหารจดัการ
ทงัสู่สถานศึกษา เขตพืนทีการศึกษา และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินตามเป้าหมาย รวมทงัยงัขาด
การมีส่วนร่วม ในการบริหารและจดัการศึกษาจากทุกภาคส่วนอยา่งแทจ้ริง18  และจากการประเมิน
ผูบ้ริหารสถานศึกษายุคใหม่ พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษายงัไม่เขา้ใจถึงการปฏิรูปการศึกษาและ
บทบาทตนเอง จึงทาํใหก้ารแกปั้ญหาผูเ้รียนมีความจาํกดั เนน้เฉพาะการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
การพฒันาโครงสร้างพืนฐาน เช่น การสร้างอาคารเรียน การจดัซือเครืองคอมพิวเตอร์ การจดั
ฝึกอบรมและดูงานนอกสถานที เป็นตน้ เพือรองรับการประเมินภายนอก ในขณะที  ปัญหาผูเ้รียน
กลบัไม่ไดรั้บการแกไ้ขเท่าทีควร เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาความรุนแรง ปัญหาการมีเพศสัมพนัธ์
ในวยัเรียน ความเลือมลาํทางการศึกษา ฯลฯ ซึงเป็นผลมาจากกระแสโลกาภิวฒัน์ทีก่อให้เกิดการ
เปลียนแปลงดา้นสังคม นอกจากนี การสร้างความร่วมมือเพือแกปั้ญหาผูเ้รียนยงัมีนอ้ยมาก19  

 

 
17 รุ่ง  แก้วแดง,ประกนัคุณภาพการศึกษา:ทุกคนทาํได้ ไม่ยาก (กรุงเทพฯ:วฒันพานิชย์, 

2544),29. 
18 สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา,ขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีสอง (พ.ศ.

2552-2561) (กรุงเทพ:สกศ.,2552),2.  

19  นลินี ทวสิีน,การศึกษาอพัเกรด (กรุงเทพ:มีดี อพัเกรด,2553),52. 
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จากข้อมูลจากการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัด
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม รอบที 2 (พ.ศ.2549-2553) โดยยึดตามมาตรฐานการศึกษา        
ขนัพืนฐาน รอบที 2 (พ.ศ.2549-2553) เพือการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ซึงมี 14 มาตรฐาน 60  ตวับ่งชี  แบ่งออก 
เป็น  3 ดา้น คือ  มาตรฐานดา้นผูเ้รียน มาตรฐานดา้นครู และมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร20  พบวา่ 
มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร สิงทีตอ้งปรับปรุงคือทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา ทียงัขาด
ความรู้ความชาํนาญในการบริหาร อีกทงับุคลากรในสถานศึกษายงัไม่เขา้ใจหลกัการบริหารแบบ 
PDCA  ยงัขาดการนิเทศ กาํกบั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมถึงไม่ไดน้าํผลการประเมิน
มาพฒันาปรับปรุงเท่าทีควร และมีขอ้จาํกดัทีทาํให้คุณภาพผูเ้รียนไม่เป็นทีพอใจ  อีกทงัยงัมีการจดั
องคก์รไม่ค่อยเป็นระบบและครบวงจร  
 ความสามารถในการบริหารและจดัการของผูบ้ริหารมีความสําคญัต่อการประกนัคุณภาพ
การศึกษาทงัภายในและภายนอก ซึงล็อคและคณะ (Locke and other) พบวา่ความรู้และทกัษะการ
บริหารของผูบ้ริหารเป็นองคป์ระกอบสําคญัในการบริหารงาน 21  ในขณะที เลทวดูและมอนโกเมรี 

(Leithwood and Montgomery) ไดศึ้กษาพบว่า ทกัษะในการบริหารงานของผูบ้ริหารส่งผลทาํให้
สถานศึกษามีประสิทธิผล 22  ซึงเดรคและโรว ์(Drake and Roe) ไดก้ล่าววา่ทกัษะการบริหารทีสําคญั
มี 5 ทกัษะ คือ 1) ทกัษะดา้นความรู้ ความคิด  2) ทกัษะดา้นเทคนิค  3) ทกัษะดา้นการศึกษาและการ
สอน  4) ทกัษะดา้นมนุษย ์ 5) ทกัษะดา้นมโนภาพ23 

 

 

 

 

  
20 สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน),บทสรุป

ผูบ้ริหาร [Online], 5 มกราคม 2553,www.onesqa.or.th/onesqa/th/home/index.php.   
21 Edwin A. Locke and other, The Essence of Leadership : the Four Keys to Leading 

Successfully (New York:Lexcington Books,1991),53. 
 22 K.A. Leithwood and D.J.Montgomery, The Principal Profile (Toronto,ONT:OISE 

Press,1986),25. 
23 Thelbert L. Drake and Willliam H.Roe, The Principalship, 3rd ed. (NewYork : 

Macmillan,1986),30. 
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จากทีกล่าวมาข้างต้นแสดงว่าทกัษะของผูบ้ริหารมีความสําคญัต่อการประกันคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษา ซึงทาํให้ผูว้ิจ ัยสนใจทีจะศึกษาเกียวกับทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารที
สัมพนัธ์กบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร ซึงเป็นมาตรฐานดา้นหนึงของมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน 
เพือการประเมินภายนอก และเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาตวัชีวดั ต่าง ๆ ทีส่งผลต่อ
มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร โดยนาํทกัษะทางการบริหารของผูบ้ริหารมาเป็นเครืองมือในการสนบัสนุน 
เพือใหก้ารประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายทีผูบ้ริหารและชุมชนตอ้งการ
ต่อไป 

              
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
  

เพือเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั ผูว้จิยัจึงกาํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัไวด้งันี 

1.  เพือทราบทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
ในจงัหวดันครปฐม  

2.  เพือทราบมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร ตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม 

 3. เพือทราบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผูบ้ริหารกับมาตรฐานด้าน 
ผูบ้ริหาร ตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม   
 
ข้อคําถามการวจัิย 

 

เพือเป็นแนวทางในการศึกษาวจิยั ผูว้จิยัจึงกาํหนดขอ้คาํถามของการวจิยัไวด้งันี  

1.  ทักษะการบริหารของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา            
ในจงัหวดันครปฐม อยูใ่นระดบัใด 

2.  มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร ตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาในจงัหวดันครปฐม  อยูใ่นระดบัใด 

 3. ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารกบัมาตรฐานด้านผูบ้ริหาร ตามมาตรฐานการศึกษา       
ขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม  มีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่  
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สมมติฐานการวจัิย 

  

เพือเป็นแนวทางในการดาํเนินงานวิจยัครังนี  ผูว้ิจยัจึงกาํหนดสมมติฐานเพือเป็นพืนฐาน 
ในการทาํวจิยัไวด้งันี  

1.  ทักษะการบริหารของผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา            
ในจงัหวดันครปฐม อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2.  มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร ตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาในจงัหวดันครปฐม อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 3.  ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร ตามมาตรฐาน
การศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม มีความสัมพนัธ์กนั 
 
ขอบข่ายเชิงอ้างองิของการวจัิย 
 

 ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษานนัไดด้าํเนินการในลกัษณะขององค์กรเชิงระบบซึง  
แคทซ์ และ คาน (Katz and Kahn) ไดก้ล่าวถึงวิธีการในเชิงระบบวา่ประกอบดว้ยตวัป้อน (input) 

กระบวนการ (process) ผลผลิต (output) ทีมีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม (context) ซึงไม่ใช่
องคป์ระกอบทางการศึกษา  แต่สามารถส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา24 ส่วนตวัป้อนในระบบการศึกษา
คือนโยบายการจดัการศึกษา  บุคลากร  งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์  เป็นตน้ ปัจจยันาํเขา้เหล่านีไดถู้ก
แปรเปลียนโดยกระบวนการองคก์าร ไดแ้ก่ กระบวนการบริหาร  กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
และกระบวนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  เพือให้ได้ผลผลิตทีมีคุณภาพของสถานศึกษา       
อนัประกอบด้วยผลสัมฤทธิทางการศึกษา มาตรฐานการศึกษา และคุณลักษณะทีพึงประสงค์      
สําหรับสภาพแวดลอ้มทีจะทาํให้เกิดผลกระทบต่อระบบ ไดแ้ก่ สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพสังคม
และสภาพทางเศรษฐกิจ  และสิงทีเป็นตวัชีวดัให้รู้ว่า ผลผลิตเป็นไปตามวตัถุประสงค์ คือ ขอ้มูล
ยอ้นกลบัมานนัเอง ซึงในปัจจุบนัมีการปฏิรูปกระบวนการบริหารจดัการศึกษาในสถานศึกษา ทาํให้
ผู ้บริหารต้องเป็นผู ้ทีมีทักษะในการบริหารและจัดการภายในสถานศึกษา  อันจะส่งผลต่อ
เป้าประสงค์ของสถานศึกษาทีวางไวท้งัดา้นผลสัมฤทธิทางการศึกษา ดา้นคุณภาพการศึกษาและ
ดา้นความพึงพอใจของบุคลากร  ซึงจะส่งผลต่อความเชือมนัของสังคมและชุมชน  
 

24 Daniel Katz  and Robert L.Kahn , The Social Psychology of Organization, 2 nd ed. 

(New York : John Wiley & Son, 1978),20.    
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ดงัทีกล่าวมา จึงมีนกัทฤษฎีหลายท่านไดก้ล่าวถึงทกัษะทางการบริหารของนกับริหารเอาไว้
ด้วยกนัหลายท่าน  ซึงนักการศึกษาได้กล่าวถึงแนวคิดเกียวกับทกัษะการบริหาร  ดงันี  แคทซ์ 
(Katz) ไดก้ล่าววา่ ทกัษะการบริหาร ประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ 1) ทกัษะดา้นเทคนิค (technical skill) 
2) ทกัษะดา้นมนุษย(์human skill) 3) ทกัษะดา้นมโนภาพ (conceptual skill)25

1  ไวลล์ (Wiles) ได้
กล่าวว่า  ทกัษะทางการบริหารทีจาํเป็นสําหรับผูบ้ริหาร 5 ประการ คือ 1) ทกัษะในความเป็นผูน้าํ 
(skill in leadership) 2) ทกัษะในมนุษยสัมพนัธ์ (skill in human relation) 3) ทกัษะในกระบวนการ
กลุ่ม (skill in group process) 4) ทกัษะในการบริหารบุคคลในการศึกษา (skill in personnel 

administration) 5) ทกัษะในการประเมินผล (skill in evaluation) 2

26 แฮริส (Harris) ได้กล่าวถึง  
ทักษะการบริหาร ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ทักษะทางด้านมโนภาพ (conceptual skill) 
ประกอบด้วย  1.1) การมองเห็นภาพโดยรวม  1.2) การวิเคราะห์ 1.3) การวินิจฉัย 1.4) การรู้จกั
สังเคราะห์ 1.5) การรู้จกัวิพากษว์ิจารณ์ 1.6) การรู้จกัถามคาํถาม  2) ทกัษะทางดา้นมนุษย ์(human 

skill) ประกอบดว้ย 2.1) การเขา้อกเขา้ใจ 2.2) การรู้จกัสังเกต 2.3) การรู้จกัสัมภาษณ์ 2.4) การรู้จกั
นาํการอภิปราย 2.5)สามารถสะทอ้นความรู้สึกและความคิดออกมา 2.6) การมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย 2.7) การแสดงบทบาทสมมติได ้ 3) ทกัษะทางดา้นเทคนิค (technical skill) ประกอบดว้ย 
3.1) การอ่าน เขียน พดู ฟัง 3.2) จดัลาํดบัเรืองราวเป็น 3.3) สาธิตได ้3.4) เขียนแผนภูมิและวาดภาพ
สือได ้3.5) คาํนวณเป็น 3.6) สามารถเป็นประธานในทีประชุมได ้ 3

27  เดรคและโรว ์(Drake and Roe) 

ไดก้ล่าวถึงทกัษะการบริหารทีสาํคญัมี 5 ทกัษะ คือ 1)ทกัษะดา้นความรู้ ความคิด (Cognitive Skills)  
2)ทกัษะดา้นเทคนิค (Technical  Skills)  3)ทกัษะดา้นการศึกษาและการสอน (Education and 

instructional Skills)  4)ทกัษะดา้นมนุษย ์ (Human Skills)  5)ทกัษะดา้นมโนภาพ (Conceptual 

Skills)28
4  

                                                 
 

 

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

26Kimball Wiles, Supervision for Better School, 2nd ed. (Englewood Cliffs,N.J. : Prentice-

Hall, 1955), 125. 
27Ben M. Harris, Supervisory  Behaveior in Education (Englewood Cliff : Prentice-

Hall,Inc., 1963), 15-16.  
28Thelbert L. Drake and H. Roe, The Principalship, 3rd ed. (New York : Macmillan, 1986), 29-30.   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                         13 

ส่วนแนวคิดเกียวกับมาตรฐานด้านผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) ซึงมีทังหมด               
5 มาตรฐาน อนัประกอบดว้ย มาตรฐานที 10 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและมีความสามารถในการบริหาร
จดัการ  มาตรฐานที 11  สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้างและการบริหารงานอยา่งเป็นระบบ 
ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา มาตรฐานที 12  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียน
การสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั   มาตรฐานที 13  สถานศึกษามีหลกัสูตร ทีเหมาะสมกบัผูเ้รียน
และท้องถิน มีสือการเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้มาตรฐานที 14  สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา29  ดงัแสดงในแผนภูมิที 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                            
 

 

 

29สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน),มาตรฐาน
การศึกษา ตวับ่งชี และเกณฑ์การพิจารณา เพือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดบัการศึกษาขนั
พืนฐาน:ประถมและมธัยมศึกษา รอบทีสอง (พ.ศ.2549-2553) (กรุงเทพฯ:สาํนกังานฯ, 2548), 3-9. 
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แผนภูมิที 1   ขอบข่ายเชิงอา้งอิงของการวจิยั 

ทีมา        :  Daniel Katz  and Robert L.Kahn , The Social Psychology of Organization, 2 nd ed. 

(New York : John Wiley & Son, 1978), 20.    

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

Macmillan, 1986), 30. 

     : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), 
มาตรฐานการศึกษา ตวับ่งชี และเกณฑ์การพิจารณา เพือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับ
การศึกษาขนัพืนฐาน:ประถมและมธัยมศึกษา รอบทีสอง (พ.ศ.2549-2553) (กรุงเทพฯ:สํานกังานฯ, 
2548), 3-9. 

สภาพแวดล้อม (context) 
      

    -  สภาพทางภูมิศาสตร์   

    -  สภาพสังคม   

    -   สภาพทางเศรษฐกิจ   

ตัวป้อน (input) 
 

-  นโยบายการจดัการศึกษา 

-  บุคลากร 
-  งบประมาณ 

-  วสัดุอุปกรณ์ 

กระบวนการ (process) 
 

 
 

  -  กระบวนการจดัการเรียน  
     การสอน   
 -  กระบวนการนิเทศติดตาม 

     และประเมินผล 

        

ผลผลติ (output) 
 

-  ผลสัมฤทธิทางการศึกษา 
-  มาตรฐานการศึกษา 
   - ประกนัคุณภาพภายนอก 
      - มาตรฐานดา้นผูเ้รียน 
      - มาตรฐานดา้นครู 
        

        

-  คุณลกัษณะทีพึงประสงค ์

ข้อมูลย้อนกลบั  (feedback) 

-  กระบวนการบริหาร 

      - ทกัษะการบริหาร 

    - มาตรฐานด้านผู้บริหาร 
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ขอบเขตการวจัิย 
  

การวิจยัครังนีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารทีสัมพนัธ์กบัมาตรฐาน
ดา้นผูบ้ริหาร ตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน โดยใชท้ฤษฎีทกัษะการบริหารตามแนวคิดของ
เดรคและโรว ์(Drake and Roe) ประกอบดว้ยทกัษะการบริหารทีสําคญัมี 5 ทกัษะ คือ 1)ทกัษะดา้น
ความรู้ ความคิด (Cognitive Skills)  2)ทกัษะดา้นเทคนิค (Technical  Skills)  3)ทกัษะดา้นการศึกษา
และการสอน (Education and instructional Skills)  4)ทกัษะดา้นมนุษย ์ (Human Skills)  5)ทกัษะ
ดา้นมโนภาพ (Conceptual Skills)  และดา้นการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานการศึกษา
ขนัพืนฐาน ของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคก์ารมหาชน)ในดา้น
มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร  ซึงมีทงัหมด 5 มาตรฐาน อนัประกอบดว้ย มาตรฐานที 10 ผูบ้ริหารมีภาวะ
ผูน้ําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ   มาตรฐานที 11  สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา มาตรฐาน     
ที 12  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั   มาตรฐานที 13  
สถานศึกษามีหลกัสูตร ทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถิน มีสือการเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้
มาตรฐานที 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพฒันา
การศึกษา  มาเขียนเป็นขอบเขตของการวจิยั ไดด้งัแผนภูมิที 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 2    ขอบเขตของการวจิยั 

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

Macmillan, 1986), 30. 

                :  สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคก์ารมหาชน),มาตรฐาน
การศึกษา ตวับ่งชี และเกณฑ์การพิจารณา เพือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดบัการศึกษาขนั
พืนฐาน:ประถมและมธัยมศึกษา รอบทีสอง (พ.ศ.2549-2553) (กรุงเทพฯ:สาํนกังานฯ, 2548),3-9. 

 

ทกัษะการบริหารของผู้บริหาร  (Xtot) 
 

1.  ทกัษะดา้นความรู้ ความคิด (X1) 

2.  ทกัษะดา้นเทคนิค (X2) 

3.  ทกัษะดา้นการศึกษาและการสอน(X3)   

4.  ทกัษะดา้นมนุษย ์(X4) 

5.  ทกัษะดา้นมโนภาพ (X5) 

 

มาตรฐานด้านผู้บริหาร (Ytot) 
 

1.  มาตรฐานที 10 (Y1) 

2.  มาตรฐานที 11 (Y2)      

3.  มาตรฐานที 12  (Y3) 

4.  มาตรฐานที 13  (Y4) 

5.  มาตรฐานที 14  (Y5) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
  

เพือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัผูว้จิยัไดใ้หค้วามหมายคาํศพัทเ์ฉพาะสาํหรับการวจิยั  ดงันี 

ทกัษะการบริหาร   หมายถึง ความสามารถของบุคคลทีใชก้ระบวนการ และกลยุทธ์ในการ
นาํเอาทรัพยากรทางการบริหารมาบริหารจดัการ  เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยการฝึกฝน และพฒันาเป็นประจาํซึงประกอบดว้ย  5 ทกัษะ 
คือ ทกัษะดา้นความรู้ ความคิด  ทกัษะดา้นเทคนิค ทกัษะดา้นการศึกษาและการสอน  ทกัษะดา้น
มนุษยแ์ละทกัษะดา้นมโนภาพ  

มาตรฐานด้านผู้บริหาร   หมายถึง มาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานทีถูกกาํหนดขึนโดย
สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพือใช้เป็นแนวทาง  
ในการประเมินคุณภาพภายนอกดา้นผูบ้ริหารของสถานศึกษา (ปีพุทธศกัราช 2549-2553) มีทงัหมด 
5 มาตรฐาน อนัประกอบด้วย  มาตรฐานที 10  ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ และมีความสามารถในการ
บริหารจดัการ  มาตรฐานที 11  สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้างและการบริหารงานอยา่งเป็น
ระบบ ครบวงจร ใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา  มาตรฐานที 12  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการ
เรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั   มาตรฐานที 13  สถานศึกษามีหลกัสูตร ทีเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนและทอ้งถิน มีสือการเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้  มาตรฐานที 14  สถานศึกษาส่งเสริม
ความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา  

สถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษานครปฐม  หมายถึง หน่วยงานตามกฎหมาย
ทีมีหน้าทีหรือมีวตัถุประสงค์ในการจดัการศึกษาของภาครัฐ ทีเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้และตอนปลาย (ชนัปีที 1 – ปีที 6) โดยอยู่ในความดูแลของสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
จังหวดันครปฐม  เขต 1 และเขต 2 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน   
กระทรวงศึกษาธิการ  จาํนวนทงัสิน  29  โรง  ซึงอยูใ่นเขตอาํเภอเมืองนครปฐม  อาํเภอกาํแพงแสน  
อาํเภอดอนตูม  จาํนวน 13 โรง  และเขตอาํเภอบางเลน  อาํเภอนครชยัศรี  อาํเภอพุทธมณฑล  อาํเภอ
สามพราน จาํนวน 16  โรง 
 
 

   ส
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บทท ี2 

 
วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

การวจิยัครังนี  ผูว้จิยัไดศึ้กษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง ซึงประกอบดว้ย หลกัการ ทฤษฎี และ
แนวคิดจากตาํรา เอกสาร บทความทางวิชาการ  รายงานการวิจยั และวิทยานิพนธ์ เพือนาํมา
ประกอบการศึกษาวจิยัเกียวกบัทกัษะการบริหารทีสัมพนัธ์กบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐาน
การศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม จึงนาํเสนอสาระสาํคญัตามหวัขอ้
ดงันี คือ ทฤษฏีการบริหาร ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร  การประกนัคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานผูบ้ริหารการศึกษา และมาตรฐานด้านผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐมและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 

ทฤษฎกีารบริหาร 
ในปัจจุบนัการบริหารสถานศึกษา   ผูบ้ริหารควรมีหลกัการ แนวคิด และ กระบวนการ

บริหารการศึกษา ทงันีเพือให้การจดัการบริหารสถานศึกษามีความเหมาะสม โดยการปฏิบติัทีตอ้ง
อาศยัความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทกัษะของผู ้บริหารแต่ละคน ทีจะทาํงานให้บรรลุ
เป้าหมาย ซึงเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบติังานเพือให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ และสิงแวดลอ้ม โดยทฤษฎีและทฤษฎีการบริหารไดมี้นกัวิชาการหลาย
ท่านกล่าวไวด้งันี 

 เคอร์ลินเจอร์ (Kerlinger) ให้ความหมายวา่ ทฤษฎีเป็นชุดแนวคิด คาํนิยาม และคาํกล่าวที
นาํเสนอทศันะอย่างเป็นระบบของปรากฏการณ์ต่างๆ โดยกาํหนดความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 
เพือจุดมุ่งหมายของการอธิบายและการทาํนายปรากฏการณ์ต่างๆ1 

  

 

 
 

 1 Fred  N. Kerlinger, Foundations of Behavioral Research, 3rd ed.(San Diego,CA:Harcourt 

Barce,1986),9. 

17 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
                                                                                                                                                                      18 

กริฟฟิธส์ (Griffiths) ให้ความหมายว่า ทฤษฎีเป็นชุดต่อเนืองในส่วนย่อยของกฎเชิง
ประจกัษท์งัหลาย และคาํกล่าวในทฤษฎีให้รายละเอียดต่างๆ ทีอธิบายกฎเชิงประจกัษแ์ละรวมดา้น
ต่างๆ ของเนือหาเขา้เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั2 

ดงันันสรุปว่าทฤษฎี หมายถึง คาํกล่าวทีอธิบายปรากฎการณ์บางอย่างด้วยวิธีทีมีระบบ 

ส่วนทฤษฎีการบริหาร ไดก้ล่าวไวห้ลายท่านดงันี 
ยาเบ็น  เรืองจรูญศรี  ไดอ้ธิบายความหมายของทฤษฎีการบริหาร หมายถึง แนวความคิด

หรือความเชือทีเกิดขึนอย่างมีหลักเกณฑ์  มีการทดสอบและการสังเกตจนเป็นทีแน่ใจ ทฤษฎี       
เป็นเซทของมโนทศัน์ทีเชือมโยงซึงกันและกัน เป็นข้อสรุปอย่างกวา้งทีพรรณนาและอธิบาย     
พฤติกรรมการบริหารองค์กรการทางศึกษาอย่างเป็นระบบ ถา้ทฤษฎีไดรั้บการพิสูจน์บ่อย ๆ ก็จะ
กลายเป็นกฎเกณฑ์ ทฤษฎีเป็นแนวความคิดทีมีเหตุผลและสามารถนาํไปประยุกต์ และปฏิบติัได ้
ทฤษฎีมีบทบาทในการใหค้าํอธิบายเกียวกบัปรากฏทวัไปและชีแนะการวจิยั3 

เทยเ์ลอร์ (Taylor) ไดเ้สนอทฤษฏีการจดัการตามหลกัวิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่  1) หลกัของ     
การวิเคราะห์งานเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Job Analysis) โดยใช้การสังเกต การรวบรวมขอ้มูล
และการวดัผลอยา่งรอบคอบ ถือวา่เป็นวธีิการทาํงานทีดีทีสุด  2) หลกัการคดัเลือกบุคคลดว้ยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์(Selection of Personnel) การคดัเลือกและฝึกฝนบุคลากรด้วยวิธีการเชิง
วิทยาศาสตร์ ไดแ้ก่การสอนงานพฒันาคนงาน  3) หลกัการบริหารความร่วมมือ (Management    

Co-operation) ผูบ้ริหารควรร่วมมือกบัคนงานเพือใหเ้กิดความมนัใจวา่งานทงัหมด  ทีทาํตอ้งเป็นไป
ตามหลักการเชิงวิทยาศาสตร์ทีได้พัฒนาขึน  4) หลักการแนะนําปฏิบัติงาน (Functional 

Supervision) ให้มีการจดัสรรงานระหวา่งผูจ้ดัการและคนงาน ผูจ้ดัการควรมีหนา้ทีในการวางแผน 
การจดัการ การตดัสินใจ ส่วนคนงานเป็นผูป้ฏิบติัตามทนัที4 

 

 

 
 

 
2 Daniel E. Griffiths, “Administrative Theories”, in N.J. Boyan(ed.). Handbook of 

Research on Educational Administration (November 1988):13. 
3 ยาเบ็น  เรืองจรูญศรี, ทฤษฎีทางดา้นการบริหาร [Online], 17 มิถุนายน 2553. www. 

kroobannok. com/blog/20494 
4 ศิริพงษ์  เศาภายน,หลกัและกระบวนการบริหารการศึกษา : ทฤษฎีและแนวปฏิบติั

(กรุงเทพฯ : บุค๊ พอยท,์2552),26-27. 
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ฟาโยล (Fayol)  ได้อธิบายทฤษฎีการจดัการการปฏิบติัการ (Operational management 

theory) ซึงประกอบดว้ยกิจกรรม 5 ประการคือ 1) การวางแผน(Planning) คุณลกัษณะของแผนทีดี
ควรมีความเป็นเอกภาพ มีความต่อเนือง ความยืดหยุ่น และมีความชัดเจน  2) การจดัองค์การ
(Organizing)โครงร่างทวัๆ ไปขององคก์ารมกัขึนอยูก่บัผูป้ฏิบติังานซึงมีความคลา้ยคลึงกนั จึงกลาย
มาเป็นรูปแบบของการจดัการทางธุรกิจ  3)  การบงัคบับญัชา (Command) ในองคก์ารใดๆ ก็ตาม
จาํเป็นตอ้งมีโครงร่างการบริหารทีสามารถให้มีการออกคาํสังได ้ และการบงัคบับญัชาจาํเป็นตอ้ง
ให้ความเอาใจใส่ดูแลอยา่งใกลชิ้ด  4) การประสานงาน (Co-ordination) เพือให้เกิด ความร่วมมือที
ดีนนั แต่ละหน่วยงานจะตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ยความละมุนละม่อม ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารซึงกนัและ
กนัภายในองคก์าร  5) การควบคุมงาน (Control) คือ ตรวจสอบดูวา่สิงต่างๆ ทีเกิดขึนเป็นไปตาม
แผนงานหรือไม่ 5 

กูลิค (Gulick) ไดเ้สนอรูปแบบการบริหารจดัการ (POSDCORB)โดยมีกิจกรรม 7 ประการ 
มาใชใ้นการบริหารจดัการ โดยรูปแบบนีไดน้าํไปใชใ้นการบริหารองคก์รสมยัใหม่อยา่งกวา้งขวาง  
ดงันี  1) P คือการวางแผน (planning) หมายถึงการกาํหนดเป้าหมายขององคก์ารวา่ควรทาํงานเพือ
บรรลุวตัถุประสงคอ์ะไร และจะดาํเนินการอยา่งไร  2)  O คือการจดัองคก์าร (organizing) หมายถึง
การจดัตงัโครงสร้างอาํนาจอย่างเป็นทางการภายในองค์การ  เพือประสานงานหน่วยทาํงานย่อย  
ต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององคก์ารได ้  3)  D คือการสังการ (directing) หมายถึง การที
หวัหน้าฝ่ายบริหารมีหน้าทีตอ้งตดัสินใจอยู่ตลอดเวลาโดยพยายามนาํเอาการตดัสินใจดงักล่าวมา
เปลียนเป็นคาํสังและคาํแนะนาํนอกจากนี ยงัหมายถึงการทีหัวหน้าฝ่ายบริหารตอ้งทาํหน้าทีเป็น
ผูน้าํขององคก์าร  4)  S คือการบรรจุ (staffing) หมายถึง หนา้ทีดา้นบริหารงานบุคคลเพือฝึกอบรม
เจา้หนา้ทีและจดัเตรียมบรรยากาศในการทาํงานทีดีไว้  5)  CO คือการประสานงาน (co-ordinating) 

หมายถึงหนา้ทีสําคญัต่าง ๆ ในการประสานส่วนต่าง ๆ ของงานให้เขา้ดว้ยกนัอยา่งดี  6) R คือ    
การรายงาน (reporting) หมายถึง การรายงานความเคลือนไหวต่าง ๆ ในองคก์ารให้ทุกฝ่ายทราบ 
ทงันีอาจใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น การวิจยัและการตรวจสอบ 7) B คือการงบประมาณ (budgeting) 

หมายถึง หน้าทีในส่วนทีเกียวข้องกับงบประมาณในรูปของการวางแผนและการควบคุมด้าน
การเงินการบญัชี6  

 
 

 

5 เรืองเดียวกนั. 
6 Luther H. Gulick and Lyndall Urwick, Papers on the Science of Administration (New 

York : Institute of Public Administration Columbia University,1936),3-4. 
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เวเบอร์ (Weber) ไดน้าํเสนอแนวคิดการจดัองค์การในอุดมคติ หรือทฤษฎีการจดัการตาม
ระบบราชการ (Bureaucratic Management) มี 6 ประการดงันี คือ  1) เป็นองคก์ารทีมีลาํดบัขนัของ
สายการบงัคบับญัชาทีชดัเจน (A Well Defined Hierarchy of Authority) คือ มีการกาํหนด
โครงสร้างของการตดัสินใจในองค์การไวแ้น่นอน ตาํแหน่งต่างๆ ในลาํดบัขนัของสายการบงัคบั
บญัชา จะทาํหน้าทีกาํหนดบทบาทและอาํนาจหน้าทีของสมาชิกในองค์การไวอ้ย่างเป็นทางการ      

2) เป็นองคก์ารทีมีการแบ่งงานกนัทาํอยา่งชดัเจน (A Clear Division of Work) ภารกิจขององคก์าร
จะถูกแจกแจงและมอบหมายให้แก่สมาชิกแต่ละฝ่ายแต่ละคนขององค์การไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
ชดัเจน เพือปฏิบติัหนา้ทีอย่างเป็นทางการ  3) เป็นองคก์ารทีมีกฎ ระเบียบ แบบแผน เพือควบคุม
ความประพฤติปฏิบติัของสมาชิกอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร (A System of Rules Covering the 

Rights and Duties of Position Incumbents) เพือทาํหนา้ทีกาํหนดพฤติกรรมทีพึงปรารถนาและไม่
พึงปรารถนาตามสิทธิและหนา้ทีของสมาชิกในองคก์าร  4) เป็นองคก์ารทีมีการกาํหนดขนัตอนและ
วิธีปฏิบติังานไวล่้วงหนา้ (A System of Procedures for Dealling with the Work Situation)  5) เป็น
องคก์ารทีถือวา่สมาชิกทุกคนขององคก์ารรวมทงับุคคลภายนอกมีสิทธิเท่าเทียมกนั (Impersonality 

of Interpersonal Relationships) โดยถือความสัมพนัธ์ส่วนตวัของบุคคล เช่น ความคุน้เคยกนัเป็น
การส่วนตวั ฯลฯ เป็นเรืองไม่สําคญั  6) เป็นองคก์ารทียึดหลกัความสามารถและคุณภาพในการ
ทาํงานของสมาชิกในองคก์าร เป็นเครืองมือในการตดัสินเพือคดัเลือก เลือนชนั เลือนขนั หรือให้
ออกจากงาน (Selection for Employment and Promotion Based on Technical Competence) ซึงเป็น
เรืองคุณสมบติัส่วนตวั ระบบอาวโุส และผลสาํเร็จของงาน7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 จนัทรานี  สงวนนาม,ทฤษฎีและแนวปฏิบติัในการบริหารสถานศึกษา  (กรุงเทพฯ :         

บุค๊ พอยท,์2545),38-39. 
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มาสโลว ์ (Maslow) ไดน้าํเสนอทฤษฎีลาํดบัขนัความตอ้งการ 5 ขนั โดยแบ่งความตอ้งการ
พืนฐานของมนุษยอ์อกเป็น 5 ระดบัดว้ยกนั ไดแ้ก่  1) ความตอ้งการทางกาย (Physiological Needs) 

หมายถึงความตอ้งการพืนฐานของร่างกายซึงจาํเป็นในการดาํรงชีวิต ไดแ้ก่ความตอ้งการอาหาร นาํ 
อากาศ เสือผา้  2) ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Needs) หมายถึง ความตอ้งการมนัคง
ปลอดภยัทงัทางดา้นร่างกายและจิตใจ  3) ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) หมายถึง ความ
ต้องการทีจะเป็นทีรักและได้รับการยอมรับของผูอื้น  ต้องการมีสัมพนัธภาพทีดีกับบุคคลอืน         

4) ความตอ้งการยกยอ่งชือเสียง (Esteem Needs) หมายถึง ความปรารถนาทีจะมองตนเองวา่มีคุณค่า
สูง เป็นทีน่าเคารพยกย่องจากทงัตนเองและผูอื้น ตอ้งการทีจะให้ผูอื้นเห็นตนมีความสามารถ มี
คุณค่า มีเกียรติ มีตาํแหน่งฐานะ บุคคลทีมีความตอ้งการประเภทนีจะเป็นผูที้มีความมนัใจในตนเอง  
5) ความตอ้งการทีจะไดรั้บความสาํเร็จในชีวติ (Self–Actualization Needs) หมายถึง ความตอ้งการที
จะใชศ้กัยภาพสูงและทาํบางสิงบางอยา่งใหส้าํเร็จ เป็นความตอ้งการสูงสุดของลาํดบัความตอ้งการ8 

แม็ค เกรเกอร์ (Mc Gregor) ไดเ้สนอทฤษฎี X (Theory X) เป็นปรัชญาการบริการจดัการ
แบบดงัเดิม โดยมองวา่พนกังานเกียจคร้าน ไม่กระตือรือร้น ไม่ชอบงานและพยายามหลีกเลียงงาน  

ส่วนทฤษฎี Y (Theory Y) เป็นปรัชญาการบริการจดัการ โดยมองวา่พนกังานมีความรับผิดชอบ มี
ความคิดริเริมในการแกปั้ญหาในการทาํงานและไม่มีความเบือหน่ายในการทาํงาน  แม็ค เกรเกอร์ 
ไดเ้รียกร้องให้ผูบ้ริหารเปลียนแปลงมุมมองมนุษยจ์ากมุมมองตามทฤษฎี X ไปเป็นมุมมองตาม
ทฤษฎี Y อนึงทฤษฎี X อาจเรียกวา่เป็นทฤษฎีคนขีเกียจ และทฤษฎี Y เรียกวา่ทฤษฎีคนขยนัก็ได้ 9 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
8 ชาญชยั อาจินสมาจาร,ทฤษฎีการบริหาร (กรุงเทพฯ:มปท,2550),77. 
9 สุนทร โคตรบรรเทา,หลกัการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ:ปัญญาชน, 

2551),72. 
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เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) ไดน้าํเสนอทฤษฎีแรงจูงใจ 2 องคป์ระกอบ (Two - Factors Theory 

of Motivation) เกียวกบัแรงจูงใจของคน ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ 1) ปัจจยัของความไม่พอใจใน
งาน (Hygiene Factors) ไดแ้ก่  นโยบายขององคก์ร,  การบงัคบับญัชา,ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน, 

สภาพแวดลอ้ม/เงือนไขในการทาํงาน,  ค่าจา้ง เงินเดือน สวสัดิการ, ความสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงาน 

เป็นตน้  2) ปัจจยัของความพอใจในงาน (Motivation Factors) ไดแ้ก่  การทาํงานบรรลุผลสําเร็จการ
ไดรั้บการยอมรับ,  ทาํงานไดด้ว้ยตนเอง,  ความรับผดิชอบ,  ความกา้วหนา้ในงาน,  การเจริญเติบโต 

เป็นตน้10 

 
ทกัษะการบริหารของผู้บริหาร 

ความหมายของการบริหารและผู้บริหารสถานศึกษา 
งานดา้นการบริหารหรือการจดัการจะเป็นงานทีสําคญัและเอือประโยชน์ต่อการทาํงานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ ซึงคาํวา่  การบริหาร  มีนกัวิชาการต่างประเทศ ไดใ้ห้ความหมายไว ้ ดงันี    
บาร์นาร์ด (Barnard) กล่าวไวว้า่ การบริหาร หมายถึง การทาํงานภายในองคก์ร ซึงเป็นระบบของ
การร่วมกนัปฏิบติักิจกรรมตงัแต่สองคนขึนไป11  ไซมอน (Simon) กล่าววา่ การบริหาร คือ ศิลปะใน
การทาํให้สิงต่างๆ ไดรั้บการกระทาํจนเป็นผลสําเร็จ โดยผูบ้ริหารไม่ตอ้งเป็นผูป้ฏิบติัเพียงแต่ใช้
ศิลปะทาํให้ผูซึ้งปฏิบติังานจนเป็นผลสําเร็จตรงตามจุดมุ่งหมายขององค์กร หรือเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายทีผูบ้ริหารตดัสินใจเลือก12   เซอร์จิโอวนันี (Sergiovanni) ไดก้ล่าวถึง การบริหาร ไวว้า่ 
เป็นกระบวนการของการทาํงานร่วมกนักบัผูอื้นและหรือโดยผูอื้น เพือให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ13  ส่วนนกัวชิาการในประเทศไทยไดใ้หค้วามหมายของ การบริหาร ไวด้งันี  

ชาญชยั  อาจินสมาจาร ให้ความหมายของการบริหาร หมายถึง ความพยายามทีจะสัง แนะ 
และผสมผสานความพยายามของมนุษย์ ซึงมีจุดรวมทีมุ่งสู่จุดหมายปลายทาง หรือเป้าหมาย
บางอย่าง การบริหารเป็นกิจกรรมทีจาํเป็นสําหรับผูบ้ริหารในองค์การ ซึงมีหน้าทีสังการ ให้ความ
สะดวกในการทาํงานของกลุ่มคนทีมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนั14   
 

10 ชาญชยั อาจินสมาจาร,ทฤษฎีการบริหาร (กรุงเทพฯ:มปท,2550),81. 
11 Chester I. Barnard, The Function of the Executive (Cambridge, Mass. : Harvard, 

1968),72. 
12 Herbert A. Simon, Administrative Behavior (New York : The Free Press,1976),1. 
13 Sergiovanni, Education Governance and Administration (New Jersey : Englewood 

Cliffs,1980),5. 
14ชาญชยั  อาจินสมาจาร,การบริหารการศึกษา (กรุงเทพ:บริษทัพิมพดี์จาํกดั,2544),39. 
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สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์ ไดก้ล่าวถึงการบริหารวา่ การบริหารจะเป็นเรืองเกียวกบัการดาํเนินการ
ตามหน้าทีหลกั (Functions) ซึงเป็นกลไกปกติขององค์การ  เช่น  การวางแผน (Planning)  การจดั
องคก์าร (Organizing)  การอาํนวยการ (Directing)  และการกาํกบัควบคุม (Controlling)15   

สมคิด บางโม ไดก้ล่าวถึงการบริหารตามหลกัทฤษฎีของ ฟาโยล (Fayol) ผูซึ้งไดรั้บการยก
ยอ่งวา่เป็นบิดาแห่งกระบวนการบริหาร ไดอ้ธิบายวา่ ผูบ้ริหารตอ้งมีแนวปฏิบติัพืนฐานทีสําคญั 5 

ประการ คือ     1) วตัถุประสงค์ (Objective) หน่วยงานจะตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคไ์วใ้ห้ชดัเจน 

ตลอดจนการกาํหนดตาํแหน่งต่างๆ แต่ละตาํแหน่งต้องกาํหนดเป้าหมายไวใ้ห้สัมพนัธ์กับ
วตัถุประสงคข์องหน่วยงาน เมือผูป้ฏิบติังานบรรลุเป้าหมายทีตงัไวว้ตัถุประสงคข์องหน่วยงานก็จะ
สาํเร็จไปดว้ย     2) ความเชียวชาญเฉพาะอยา่ง (Specialization งานของแต่ละตาํแหน่งแต่ละคนควร
จาํกดัขอบเขตใหแ้ต่ละคนทาํหนา้ที อนัส่งเสริมให้เกิดความชาํนาญเฉพาะอยา่งกิจกรรมทีเกียวขอ้ง
กนัตอ้งจดัไวใ้นกลุ่มเดียวกนั ถือว่าเป็นหลกัการแบ่งงานกนัทาํ ตามความเชียวชาญเฉพาะอย่าง   

การแบ่งงานออกเป็นแผนกจึงเป็นสิงจาํเป็น  3) การประสานงาน (Coordination) เมือมีการแบ่งงาน
กนัทาํเป็นแผนกๆและมีคนทาํงานจาํนวนมาก การประสานงานย่อมมีความจาํเป็นเพือให้ทุกคน
ปฏิบติังานของตนไดอ้ย่างราบรืน โดยไม่ขดักบัแผนกอืนๆ ทาํให้กิจกรรมของหน่วยงานดาํเนิน
ไปสู่วตัถุประสงคข์องหน่วยงาน หากไม่มีการประสานงานทีดีแลว้ การดาํเนินงานอาจลม้เหลวและ
ไม่ราบรืน   4) อาํนาจหนา้ที (Authority) หน่วยงานตอ้งมีบุคคลใดบุคคลหนึงหรือกลุ่มบุคคลทีอยู่
ในตาํแหน่งสูงสุด มีอาํนาจสูงสุดในการกาํหนดนโยบาย สามารถตดัสินใจสังการไดโ้ดยไม่มีการ
โตแ้ยง้ การจดัสายการบงัคบับญัชาในหน่วยงานต้องชัดเจน เริมตงัแต่ผูมี้อาํนาจสูงสุดของ
หน่วยงานผา่นสายการบงัคบับญัชา ลงมาตามลาํดบัขนั 5) ความรับผิดชอบ (Responsibility) อาํนาจ
หนา้ทีทีไดรั้บมอบหมายให้แก่ตาํแหน่งต่างๆ จะตอ้งสัมพนัธ์กบัความรับผิดชอบ บุคคลใดทีไดรั้บ
มอบหมายให้รับผิดชอบต่อผลสําเร็จของหน่วยงานระดบัใดก็ควร จะไดรั้บมอบอาํนาจหน้าทีให้
เพียงพอทีจะปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายในระดบัทีจะทาํใหง้านนนั16  

 
 

 

 

   
 15สุเทพ  พงศศ์รีวฒัน์, ภาวะผูน้าํ:ทฤษฎีและการปฏิบติั (Leadership:Theory and Practice) 

(เชียงราย : คณะวทิยาการจดัการ สถาบนัราชภฎัเชียงราย,2545),19. 
16 สมคิด  บางโม, องคก์ารและการจดัการ (กรุงเทพฯ:จูนพบัลิชซิง,2546),29-30. 
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หวน พินธุพนัธ์  ได้กล่าวว่า  การบริหารการศึกษา  คือ กิจกรรมต่างๆ ทีบุคคลหลายคน
ร่วมมือกนัดาํเนินการ เพือพฒันาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุกๆดา้น เช่น 
ความสามารถ ทศันคติ พฤติกรรม ค่านิยม หรือคุณธรรม ทงัในด้านการสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ เพือใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นสมาชิกทีดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ 
ทงัทีเป็นระเบียบแบบแผน และไม่เป็นระเบียบแบบแผน17 

สําหรับความหมายของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพทีรับผิดชอบการ
บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทงัของรัฐและเอกชน18  ส่วนในพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูที้
สนบัสนุนการศึกษาซึงเป็นผูท้าํหนา้ทีให้บริการ หรือปฏิบติังานเกียวเนืองกบัการจดักระบวนการ
เรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษาและปฏิบติังานอืนในหน่วยงานการศึกษา19        

จากทีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ การบริหาร เป็นการใชค้วามรู้ความสามารถหรือศกัยภาพที
มีอยูใ่นตนเอง นาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่หน่วยงาน โดยการพฒันาให้เป็นทงัดา้นศิลป์และศาสตร์
ไปพร้อมๆ กนั ทงันีผูบ้ริหารสถานศึกษา จึงเป็นบุคคลทีมีหนา้ทีในการบริหารงานในสถานศึกษา
ใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยใชค้วามสามารถในดา้นต่าง ๆ รวมทงัตอ้งหมนัพฒันาตนเอง ทงัทางดา้นการ
เรียนรู้วชิาการใหม่ๆ และเรียนรู้ภาระหนา้ทีทีตนเองไดรั้บมอบหมายให้สามารถบริหารงานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ เพือทีจะครองตน ครองคน และครองงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
สถานศึกษา อนัจะเกิดผลดีต่อนกัเรียน บุคลากร และชุมชนต่อไป   

 

 

 

 

 

 
 

17 หวน พินธุพนัธ์, ความรู้เบืองตน้เกียวกบัการบริหารการศึกษา [Online], 20 มีนาคม 2553, 

www.facstaff.swu.ac.th/ 
18 สํ านัก ง านปฏิ รูปการ ศึกษา ,พระราชบัญญัติ ก าร ศึกษาแ ห่งชา ติ  พ .ศ . 2 5 4 2 

(กรุงเทพมหานคร:คุรุสภาลาดพร้าว,2543),7. 
            19  สํานกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา , ประกาศสํานกังาน 

ก.ค.ศ. เรือง มาตรฐานตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรุงเทพ:โรงพิมพ์
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2548),23. 
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ทกัษะการบริหาร 
การบริหารหน่วยงานหรือองคก์าร เป็นกระบวนการดาํเนินงานทีประกอบดว้ย การวางแผน

การจดัรูปงานและระบบกาํลงัคน การจูงใจ และการควบคุมการดาํเนินงานของบุคลากรภายใน
หน่วยงานหรือองค์การนัน ความสําเร็จในการบริหารงานของสถานศึกษา  เป็นดรรชนีชีบ่ง
ความสําเร็จของการบริหาร  การทีผูบ้ริหารได้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าทีของการบริหาร
สถานศึกษาจะเป็นสิงทีจะช่วยให้การจดัการศึกษาสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูบ้ริหารจะตอ้งมีวิธีการ 

ในการบริหารปัจจยัหรือทรัพยากรสําหรับการดาํเนินงาน นอกจากนีแลว้ ความรู้ความสามารถและ
ทกัษะของผูบ้ริหาร เป็นปัจจยัสําคญัทีสุดทีจะส่งผล ต่อความสําเร็จของการบริหารหน่วยงานหรือ
องคก์าร มีนกัการศึกษาไดใ้หแ้นวความคิดไวต่้างๆ กนั ดงันี 

คิมบอลล์ ไวลล์ (Kimball Wiles) ไดก้ล่าวว่า ทกัษะทางการบริหารทีจาํเป็นสําหรับ
ผูบ้ริหาร คือ  1) ทกัษะในความเป็นผูน้าํ (skill in leadership)  2) ทกัษะในมนุษยสัมพนัธ์ (skill in 

human relation)  3) ทกัษะในกระบวนการกลุ่ม (skill in group process)  4) ทกัษะในการบริหาร
บุคคลในการศึกษา (skill in personnel administration)  5) ทกัษะในการประเมินผล (skill in 

evaluation)20  ส่วนแคทซ์ (Katz) ไดท้าํการวเิคราะห์ความรู้ความสามารถของผูบ้ริหารโดยใชว้ิธีการ
ทีเรียกวา่ Three Skills Method พบวา่ผูบ้ริหารจะทาํหนา้ทีของตนไดดี้เพียงใด ประสบความสําเร็จ
มากนอ้ยหรือไม่ ขึนอยูก่บัทกัษะ 3 ประการ คือ 1) ทกัษะดา้นเทคนิค (Technical  Skills) เกียวขอ้ง
กบัการมีความรู้ทีเชียวชาญและมีความชาํนิชาํนาญในกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง พร้อมทงัมีความ
คล่องแคล่วในการใช้เครืองมือและเทคนิควิธีในการทํากิจกรรม  ทักษะทางเทคนิคจึงเป็น
ความสามารถของผูบ้ริหารในการใช้ความรู้  วิธีการ  เทคนิค  เครืองมือและอุปกรณ์ทีจาํเป็นใน    
การปฏิบติัภารกิจอยา่งใดอยา่งหนึง  ทกัษะทางเทคนิคเกิดจากประสบการณ์ศึกษาและการฝึกอบรม 
จึงเป็นทกัษะในการทาํงานกบัสิงของ  2) ทกัษะดา้นมนุษย ์(Human  Skills) ผูบ้ริหารใชท้กัษะนีใน
การทาํงานกบับุคคลมากกว่าการทาํงานกบัสิงของ ทกัษะทางมนุษยช่์วยให้ผูบ้ริหารทาํงานกับ
ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มของบุคคลได้อย่างมีประสิทธิผล  ดว้ยการสร้างพลงัแห่งความร่วมมือของ
ทีมงานเพือบรรลุเป้าหมายขององคก์าร  ทกัษะทางมนุษยจึ์งเป็นความสามารถของผูบ้ริหารในการ
ทาํงานกบัคนในการใชค้นเพือปฏิบติัภารกิจใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร  ผูบ้ริหารจาํเป็นจะตอ้งมี
ภาวะผูน้าํ   มีความเขา้ใจในการสร้างและใชแ้รงจูงใจ    3) ทกัษะดา้นมโนภาพ  (Conceptual  Skills)          

 

 

 

20 Kimball Wiles, Supervision for Better School, 2nd
 ed. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice 

Hall, 1955),125. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
                                                                                                                                                                      26 

เป็นความสามารถทีจะประสานสิงต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั และสามารถทีจะมองเห็นองคก์ารในภาพรวม  
แคทซ์ (Katz) เสนอแนะวา่การทีจะมองเห็นองคก์ารในภาพรวมไดน้นัจาํเป็นจาํตอ้งรู้ถึงการพึงพา
อาศยักนัของส่วนต่าง ๆ หรือหน้าทีต่างๆ ขององค์การ  และเขา้ใจไดว้่าการเปลียนแปลงในส่วน
หนึงจะมีผลกระทบถึงส่วนอืน ๆ  อย่างไรบา้ง  ทกัษะทางความคิดรวบยอดจึงเป็นความสามารถ
ของผูบ้ริหารทีจะเขา้ใจความซบัซ้อนขององคก์ารทงัหมด  มีความสามารถในการมองเห็นองคก์าร
ในภาพรวมทุก ๆ ดา้น  สามารถทีจะมองเห็นความเชือมโยงหรือความสัมพนัธ์ของสิงต่าง ๆ ว่า
จะตอ้งพึงพาอาศยัซึงกนัและกนัอย่างไร  การเปลียนแปลงหรือการดอ้ยประสิทธิภาพของส่วนใด
ส่วนหนึงขององคก์ารมีผลกระทบต่อส่วนอืน ๆ ขององคก์ารอย่างใดบา้ง 21  แฮริส (Harris) ไดน้าํ
ทฤษฎี 3 ทกัษะของ แคทซ์ (Katz) มาอธิบายขยายความเพิมเติม ไดว้า่ ทกัษะคลา้ยกบักระบวนการ 

แต่มีความแน่นอน และง่ายกวา่ ใชไ้ดก้บังานหลายประเภท เช่น ทางดา้นการบริหาร ทางดา้น      
การนิเทศการศึกษา โดยแฮริส (Harris) ไดแ้ยกแยะรายละเอียดของแต่ละทกัษะ ดงันี  1) ทกัษะ
ทางดา้นมโนภาพ (conceptual skill) ประกอบดว้ย การมองเห็นภาพโดยรวม การวิเคราะห์ การ
วินิจฉยั  การรู้จกัสังเคราะห์  การรู้จกัวิพากยว์ิจารณ์  การรู้จกัถามคาํถาม  2) ทกัษะทางดา้นมนุษย ์

(human skill) ประกอบดว้ย การเขา้อกเขา้ใจ  การรู้จกัสังเกต  การรู้จกัสัมภาษณ์  การรู้จกันาํการ
อภิปราย  สามารถสะทอ้นความรู้สึกและความคิดออกมา  การมีส่วนร่วมในการอภิปราย  การแสดง
บทบาทสมมติได ้  3) ทกัษะทางดา้นเทคนิค (technical skill) ประกอบดว้ย  การอ่าน เขียน พูด ฟัง  
จดัลาํดบัเรืองราวเป็นสาธิตได ้ เขียนแผนภูมิและวาดภาพสือได ้ คาํนวณเป็น  สามารถเป็นประธาน
ในทีประชุมได ้22  โดยต่อมา เฮอร์เซยแ์ละบลนัชาร์ด (Hersey and Blanchard) ไดก้ล่าววา่ ทกัษะ
ดา้นเทคนิคเป็นความสามารถในการใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิค และสิงจาํเป็นสําหรับภาระหนา้ที
โดยเฉพาะ ซึงเกิดจากการศึกษาประสบการณ์ และการฝึกอบรม23  นอกจากนี โบวีและคณะ 

(Boovee and Others) ไดเ้สนอแนวคิดวา่ ทกัษะดา้นเทคนิค เป็นทกัษะทีตอ้งใชเ้ครืองมือ เทคนิค
และความรู้ ความเชียวชาญในการปฏิบติังานเฉพาะดา้นเป็นพิเศษ ผูบ้ริหาร   ตอ้งพฒันาทกัษะ ดา้น
เทคนิคอยูต่ลอดเวลาโดยการศึกษาและการปฏิบติัในหนา้ทีทีรับผดิชอบ 24 

 

            21 Robert L. Katz, “Skill of Effective Administrator”, Harvard Business Review 33 

(January – February 1955):33–42. 
22  Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education (Englewood Cliff : Prentice– Hall, 

Inc.,1963),15–16. 
23 Paul Hersey and Kenneth Blanchard,Management of OrganizationalBehavior Utilizing 

Human Resources (Englewood Cliffs,N.J.:A Simon & Schmaste Company,1993),8.                  

                      
24Courtiand L.Bovee and others,Management (New York:McGraw-Hill,Inc.,1993),21-23. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  
                                                                                                                                                                      27 

ทกัษะการบริหารทงัสามดา้นนี ผูบ้ริหารจะใช้มากน้อยแตกต่างกนัไป  ผูบ้ริหารระดบัสูง
ต้องการทกัษะด้านเทคนิคน้อยกว่าผูบ้ริหารระดับตาํ  แต่ต้องการทกัษะด้านมโนภาพมากกว่า
ผูบ้ริหารระดับตาํทงันีเพราะผูบ้ริหารระดับตาํจาํเป็นต้องทาํงานกับสิงของ  เครืองจกัร  จาํเป็น
จะต้องสอนงานให้แก่พนักงานในการทาํงาน  จึงจาํเป็นจะต้องรู้เทคนิคในการทาํงาน   ส่วน
ผูบ้ริหารระดบัสูงนนัไม่จะเป็นจะตอ้งทราบว่างานแต่ละอยา่งหรือภารกิจแต่ละอย่างนนัจะตอ้งทาํ
อยา่งไร แต่จาํเป็นจะตอ้งมีความสามารถในการมองเห็นความสัมพนัธ์  ความเชือมโยงของสิงต่าง ๆ 
ขณะทีทกัษะดา้นเทคนิคและทกัษะด้านมโนภาพเปลียนแปลงไปตามระดบัของการบริหาร  แต่
ทกัษะทีเป็นความตอ้งการร่วมกนัของการบริหารแต่ละระดบัคือ ทกัษะดา้นมนุษยมี์ความสําคญัใน
การบริหารงานทงัในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต ดงัแผนภูมิที 3 

 

      Management  Levels                           SKLLS NEEDED 
                                  

                        Executive 
 

          Managerial 
 

         Supervisory 
 

                Nonsupervisory 

                                                            Technical                 Human            Conceptual  

 

แผนภูมิที 3 : แสดงทกัษะการบริหารทีจาํเป็นในระดบัต่าง ๆ ขององคก์ร 
ทีมา : Paul Hersey and Kenneth Blanchard, Management of Organizational Behavior : Utilizing 

Human Resources (Englewood Cliffs, N.J. : A Simon & Schmaste Company,1993),8. 

 

ทกัษะทงั 3 ตามแนวคิดของแคทซ์ (Katz) มีความจาํเป็นในการบริหารทางธุรกิจ  แต่อาจไม่
พอเพียงสําหรับการบริหารสถานศึกษา  โรงเรียนหรือสถานศึกษาตงัขึนมาเพือการเรียนการสอน  
ดงันนั  ผูบ้ริหารสถานศึกษาทีมีประสิทธิผลจาํเป็นจะตอ้งมีทกัษะดา้นการศึกษาและการสอน และ
ทกัษะดา้นความรู้ความคิดดว้ย โดย เดรคและโรว ์(Drake  and  Roe) ไดเ้สนอแนะวา่ทกัษะทีจาํเป็น
ในการบริหารสถานศึกษานนัควรมี 5 ทกัษะโดยเพิมจากทกัษะทงั 3 ของ แคทซ์ (Katz) อีก 2 ทกัษะ
โดยทกัษะทีเพิมไป  คือ ทกัษะดา้นการศึกษาและการสอน (Educational and Instructional Skills) 
และทกัษะดา้นความรู้ ความคิด (Cognitive Skills)   ซึงทกัษะดา้นการศึกษา และการสอนนนัเป็น
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ทักษะทีผูบ้ริหารสถานศึกษาจําเป็นจะต้องมีผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํเป็นจะต้องเป็นผู ้นําทาง
การศึกษาจะตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจการสอนและการเรียน จะตอ้งมีภูมิรู้และเป็นนกัวิชาการที
ดี  ส่วนทกัษะด้านความรู้ ความคิดนันผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถทีจะพฒันาได้และเป็นส่วน
สําคญัในการเสริมสร้างทกัษะอืนๆ  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจาํเป็นจะตอ้งมีความรู้  ความคิดมีปัญญา
และมีวิสัยทศัน์  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะไม่สามารถเป็นผูน้าํทางการศึกษาทีมีประสิทธิผลได ้ ถ้า
ปราศจากความรู้และไม่สามารถใชค้วามรู้นนัในทางทีมีความหมายและสร้างสรรค ์25 

ซึงทกัษะการบริหารตามแนวคิดของ เดรคและโรว ์ (Drake  and  Roe) สามารถแสดงเป็น
แผนภูมิประกอบไดด้งันี 

 

 

 

                                                                         ทกัษะ 

                                                                   ดา้นมโนภาพ 

                                                                (Conceptual Skill) 

                                                                  ทกัษะดา้นมนุษย ์

                                                                 (Human  Skills) 
                                                       

ทกัษะดา้นการศึกษาและการสอน 

                                               (Educational  and  Instructional  Skills) 
                                                    

        ทกัษะดา้นเทคนิค (Technical  Skills) 
                                              

                                          ทกัษะดา้นความรู้ ความคิด (Cognitive  Skills) 
 
 

แผนภูมิที 4   ทกัษะการบริหารของ เดรคและโรว ์(Drake and  Roe) 
ทีมา : Thelbert L. Drake and  Willliam H. Roe, The Principalship , 3rd ed.(New York : Macmillan,  

1986),30. 
 

 

 

 
25 Thelbert L.Drake and Willliam H.Roe, The Principalship,3rded. (NewYork :Macmillan, 

1986),29-30. 
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ทกัษะการบริหารตามแนวคิดของ เดรคและโรว ์(Drake  and  Roe) นีสามารถยอมรับไดใ้น
การบริหารสถานศึกษา ในบริบทของสังคมไทยในปัจจุบนัทีมีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 ทกัษะดา้น
ความรู้ ความคิดนนั เป็นพืนฐานของทกัษะอืน ๆ  กล่าวคือถา้มีทกัษะดา้นความรู้ ความคิดแลว้น่าจะ
พฒันาทกัษะอืน ๆ  ทีจะเป็นการบริหารสถานศึกษาได ้ เพราะเป็นทกัษะแห่งปัญญา  ดงันนั  ตอ้งถือ
วา่เป็นบทบาทหนา้ทีของผูบ้ริหารสถานศึกษาทีจะตอ้งหาทางเสริมสร้างความรู้และความคิดของตน
อยู่เสมอ  โดยการสร้างนิสัยให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยูต่ลอดเวลาหาทางพฒันาตนเองดว้ยวิธี
ต่าง ๆ  เช่น  การอ่านหนงัสือ  การเขา้อบรม  การแลกเปลียนแนวคิดและประสบการณ์กบับุคคลอืน 
เป็นตน้ ไม่ตอ้งรอให้ใคร ๆ มาสังหรือบงัคบั  ซึงเป็นความจาํเป็นอย่างสิงสําหรับผูบ้ริหารในยุค
โลกาภิวฒัน์  ทีสังคมและโลกมีการเปลียนแปลงตลอดเวลาอย่างไร้ขอบเขต  ด้วยอิทธิพลของ      
การสือสารและเทคโนโลย ี ทาํใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่  ๆ  มากมายทุกเวลา  หากผูบ้ริหารไม่เอาใจใส่
ในการพฒันาความรู้ความคิดของตน  ก็คงจะหวงัผลสําเร็จในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ของ
โรงเรียนไม่ได้   ส่วนทกัษะด้านการศึกษาและการสอน  เป็นทกัษะทีจาํเป็นยิงสําหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  ผูที้จะเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งพฒันามาจากครูผูส้อน  ทีมีประสบการณ์ใน   
การจดัการเรียนการสอนทีประสบผลสําเร็จเพราะทกัษะดา้นการศึกษาและการสอน ถือวา่เป็นทาง
ทกัษะทางวิชาชีพของผูที้ทาํหน้าทีในการจดัการเรียนการสอนเป็นวิชาชีพเฉพาะสําหรับครูทีทาํ
หน้าทีรักษาโรคแห่งความไม่รู้ของผูเ้รียน  ถา้ผูบ้ริหารโรงเรียนไม่มีทกัษะพืนฐานในเรืองเหล่านี    
ก็จะไม่เขา้ใจแนวทางในการบริหารและจดัการศึกษา  เพือสนบัสนุนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้   
ทียึดเด็กเป็นสําคญัไดอ้ย่างแทจ้ริง  แลว้ก็จะหันมาสร้างและแข่งขนัเฉพาะดา้นอาคารสถานทีอยา่ง
เดียว  ดงัจะเห็นจากประสบการณ์ในอดีต  ทีโรงเรียนดีเด่นทงัหลายแข่งกนัสร้างถาวรวตัถุมากกว่า
แข่งขันกันพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน  จนทาํให้คนในสังคมไทยทีเป็นผลผลิตของการศึกษา          
ในปัจจุบนัมีพฤติกรรมทีเนน้การบริโภคอยา่งไม่ลืมหูลืมตา26   

 

 

 

 

 
 

 
26 ว่าทีร้อยโท  บุญเลิศ  เขียนวงศ์, ทกัษะของผูบ้ริหารโรงเรียนในการปฏิรูปการเรียนรู้

[Online], 20 กุมภาพนัธ์ 2553.www.moe.go.th/wijai/skill.htm, 1. 
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และทีสําคญัทกัษะด้านมโนภาพ  จากมาตรา  39  ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 ได้กาํหนดให้กระทรวงกระจายอาํนาจการ
บริหารและการจดัการศึกษาในดา้นต่าง ๆ ไปยงัเขตพืนทีและสถานศึกษาโดยตรง  จึงเป็นแนวโนม้
ของการบริหารการศึกษาทีจะให้อิสระกบัสถานศึกษามีความเป็นตวัของตวัเองมากขึน  สามารถ
กาํหนดรูปแบบกิจกรรมในการบริหาร และการจดัการศึกษาภายในโรงเรียน  ให้สอดคล้องกับ
สิงแวดล้อม  และทรัพยากรของตวัเองทีมีอยู่ได้อย่างอิสระ แต่ผูบ้ริหารโรงเรียนจะดาํเนินการ
บริหารได้โดยอิสระ  ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งมีทกัษะด้านมโนภาพ  สามารถมองเห็นภาพรวม  
และความสัมพนัธ์ของการศึกษาไดท้งัระบบ  นาํปัญหาและความตอ้งการของโรงเรียนและชุมชน  
มากาํหนดเป็นนโยบายและทิศทางในการบริหารและจดัการศึกษาของโรงเรียนอยา่งสอดคลอ้งและ
เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง  ทกัษะด้านมโนภาพ จึงเป็นอีกทกัษะหนึงทีผูบ้ริหารในยุคปฏิรูปการ
เรียนรู้จะตอ้งมีมากยงิขึน  
 ดงันนั จากทีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่  การบริหารองคก์ารทางธุรกิจนนั  ผูบ้ริหาร
จาํเป็นจะตอ้งมีทกัษะอยา่งนอ้ยทีสุด  3 ทกัษะดงันี  คือ  ทกัษะดา้นเทคนิค  ทกัษะดา้นมนุษย ์ และ
ทกัษะดา้นมโนภาพ  ตามแนวคิดของแคทซ์ (Katz) แต่สถานศึกษาเป็นองคก์ารทีมีลกัษณะแตกต่าง
จากองค์การธุรกิจ  ดงันัน  ในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลและสนบัสนุนการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้นัน  ผูบ้ริหารจาํเป็นจะต้องมีทกัษะทัง 5 ประการ  คือ  ทกัษะด้านความรู้ 
ความคิด  ทกัษะดา้นเทคนิค  ทกัษะดา้นการศึกษาและการสอน  ทกัษะดา้นมนุษยแ์ละทกัษะดา้น
มโนภาพ  ตามแนวคิดของ เดรคและโรว ์ (Drake  and  Roe) เพือผูบ้ริหารสามารถนาํมาพฒันา
ตนเองและพฒันาองค์กร ในการบริหารและจดัการในเรืองต่าง ๆ ในโรงเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาทีสถานศึกษาตงัไว  ้รอรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากทงัภายในและ
ภายนอกต่อไป 

 
การประกนัคุณภาพภายนอกสถานศึกษาและมาตรฐานด้านผู้บริหาร 

ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 
ในหมวดที 5 ว่าดว้ยการบริหารและการจดัการศึกษา ไดมี้การกาํหนดคณะกรรมการการศึกษา     
ขนัพืนฐาน มีหน้าทีพิจารณากาํหนดนโยบายแผนพฒันา มาตรฐานและหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขนัพืนฐานทีสอดคล้องกบัแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมแห่งชาติ          
การสนบัสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจดัการ การศึกษาขนัพืนฐาน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินมีสิทธิในการจดัการศึกษาในระดบัใดระดบัหนึง หรือ ทุกระดบัตาม
ความพร้อม ความเหมาะสม และความตอ้งการภายในทอ้งถิน ให้กระทรวงกาํหนด หลกัเกณฑ์และ
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วิธีการประเมินความพร้อมในการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน และมีหน้าทีใน   
การประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินให้สามารถจดัการศึกษา สอดคล้องกับ
นโยบายและได้มาตรฐานการศึกษา  รวมทังการเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน           
การจดัการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน และในหมวดที 6 ว่าดว้ยมาตรฐานและ       
การประกนัคุณภาพการศึกษาไดก้าํหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพือพฒันาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบด้วย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และระบบ       
การประกนัคุณภาพภายนอกให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือวา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาทีตอ้งดาํเนินการ อย่างต่อเนืองโดยมีการจดัทาํ รายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงาน        
ตน้สังกดั หน่วยงานทีเกียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพือนาํ ไปสู่การพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพือรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก ให้มีสํานกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะ เป็นองคก์รมหาชนทาํหนา้ทีพฒันาเกณฑ์วิธีการประเมิน
ภายนอก และทาํการประเมินผลการจดัการศึกษา เพือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา 

โดยคาํนึงถึงความมุ่งหมายและหลกัการ และแนวทางการจดัการศึกษาไทยให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอยา่งนอ้ยหนึงครัง ในทุกห้าปี นบัตงัแต่การประเมินครังสุดทา้ย 

และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้งและสาธารณชน ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือ
ในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่างๆ ทีมีขอ้มูลเกียวขอ้งกบั สถานศึกษาตลอดจนให้บุคลากร 
คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทงัผูป้กครองและผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบัสถานศึกษาให้ขอ้มูล
เพิมเติมในส่วนทีพิจารณาเห็นว่าเกียวขอ้งกบัการปฏิบติัภารกิจของสถานศึกษา ตามคาํร้องของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก         
ทีสํานักงานดงักล่าวรับรองทีทาํการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานนั ในกรณีทีผล    
การประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานทีกาํหนด ให้สํานักงานรับรอง
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาจดัทาํ ขอ้เสนอแนะการปรับปรุงแกไ้ข ต่อหน่วยงาน     
ตน้สังกดัเพือให้ สถานศึกษาปรับปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาทีกาํหนดหากมิไดด้าํเนินการดงักล่าว
ให้สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษา  
ขนัพืนฐาน หรือ คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพือดาํเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ข 

สาระบญัญติัในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดให้สถานศึกษา  
ทุกแห่งตอ้งดาํเนินการเกียวกบัการประกนัคุณภาพภายในไวด้งันี หมวด 6 มาตรา 47 ให้มีระบบ  
การประกนัคุณภาพการศึกษาเพือพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบด้วย 
ระบบการประกนัคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 48 ให้
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หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษา จดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือ
วา่การประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหาร การศึกษาทีตอ้งดาํเนินการอยา่ง
ต่อเนือง โดยมีการจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานทีเกียวขอ้ง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพือนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพือรองรับ     
การประกนัคุณภาพภายนอก 27   

สาระบญัญติัดงักล่าวขา้งตน้ เป็นสิงทีสถานศึกษาทุกแห่ง ตอ้งนาํไปปฏิบติั เพือให้บรรลุ
เจตนารมณ์ในการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา ซึงจะเป็นการสร้างความมนัใจแก่พ่อแม่ และ
ประชาชนว่าลูกหลาน จะได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพ  การประกันคุณภาพภายในจะทําให้
สถานศึกษามีระบบการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ  มีการทาํงานทีมีเป้าหมาย และแผนการ
ดาํเนินงานทีชัดเจน โดยในการดาํเนินการตามแผนเพือให้เป็นไปตามเป้าหมายนัน ก็ต้องมี          
การประเมินคุณภาพภายในหรือการประเมินตนเอง เพือตรวจสอบ และพฒันาปรับปรุงให้เป็นไป
ตามเป้าหมายอยูต่ลอดเวลา การเป็นผูบ้ริหารและเป็นครูในสถานศึกษานนัมีภารกิจทียิงใหญ่ คือ  
การพฒันาคุณภาพเด็กและเยาวชนงานทีสําคญัเช่นนีจะก้าวหน้าหรือมีประสิทธิภาพยงัยืนยงัยืน      
ก็ต่อเมือบุคลากรในสถานศึกษา หมนัมองตน มองงาน มองศิษยอ์ยูเ่ป็นนิจกระจกทีใชส่้องตน  ส่อง
งาน และมองภาพความเติบโตของศิษยย์่อมตอ้งมีหลายชนิด  หลายขนาด  และการมองก็มิใช่มอง
แบบผวิเผนิหากแต่ตอ้งมีระบบขนัตอน ทีจะทาํใหไ้ดภ้าพเทียงตรง สมจริงและนาํไปสู่การปรับปรุง
พฒันาสถานศึกษา  ผูบ้ริหารและครูในสถานศึกษาเป็นผูที้อยู่ใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อการหล่อ
หลอมใหเ้ด็กเป็น คนดี มีความสามารถและมีความสุข ถา้สถานศึกษาไม่มีการมองตนเองและพฒันา
ตนเองแลว้ ก็เป็นไปไดย้ากทีการศึกษาและเยาวชนจะไดรั้บการพฒันาใหมี้คุณภาพ จึงมีความจาํเป็น
ทีผูบ้ริหารและครู จะตอ้งร่วมกนัประเมินตนเอง และดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน โดยมี
เป้าหมายและแผนการดาํเนินงานทีผูบ้ริหารและครูร่วมกนัคิดและร่วมกนัทาํเพือพฒันาคุณภาพทาง
การศึกษาและนาํไปสู่อนาคตทีดีของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยต่อไป  

 

 

 

 

 
 

 
  27 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา ,  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ .2542 

(กรุงเทพมหานคร:คุรุสภาลาดพร้าว,2543),10-11. 
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ความหมายการประกนัคุณภาพการศึกษา 
ความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษาไดมี้นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไว้

หลายลกัษณะดงันี การประกนัคุณภาพการศึกษา หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบติัเพือควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพือพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่งต่อเนือง ซึงเป็นการสร้างความมนัใจ
ให้ผูรั้บบริการทางการศึกษา ทงัผูรั้บบริการโดยตรง ไดแ้ก่ ผูเ้รียน และผูป้กครอง และผูรั้บบริการ
ทางออ้ม ไดแ้ก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม วา่การดาํเนินงานของสถานศึกษา
จะมีประสิทธิภาพ และทาํใหผู้เ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทีกาํหนด28   

อารีรัตน์  วฒันสิน กล่าวถึงความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง  
กระบวนการบริหารจดัการศึกษาทุกดา้นของสถานศึกษา เป็นภาระงานปกติของสถานศึกษาทีไดรั้บ
การดูแลเอาใจใส่ จดัระบบให้ทุกคนไดมี้ส่วนร่วม เพือพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง ตงัแต่
วางแผนจนถึงประเมินตนเอง ปรับปรุงพฒันางานของตนตามทิศทางเดียวกนั เพือให้ผูเ้รียนได้
พฒันาตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพ สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรเป็นทียอมรับของนกัเรียน ครู บุคลากรของ
สถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนและสังคม29    

สัมฤทธิ กางเพง็ กล่าวถึงการประกนัคุณภาพการศึกษาวา่ เป็นกระบวนการวางแผน และ
กระบวนการจดัการของผูรั้บผิดชอบจดัการศึกษาทีจะรับประกนัให้สังคมเชือมนัว่าจะพฒันาให้
ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ ให้ครบถว้นตามมาตรฐานคุณภาพทีระบุไวใ้นหลกัสูตร และตรงกบัความ
มุ่งหวงัของสังคมและชุมชน ซึงยดึหลกัการกระจายอาํนาจ การมีส่วนร่วมและการควบคุมคุณภาพ30   

รุ่ง  แกว้แดง ใหค้วามหมายการประกนัคุณภาพการศึกษาวา่ คือ การทาํงานตามปกติของครู 
เพียงแต่ปรับปรุงการทาํงานให้เป็นกระบวนการ ขนัตอนทีชัดเจน ครูต้องทาํการวิจยั มีการเก็บ
ขอ้มูล มีการวเิคราะห์ มีการนาํไปใช ้โดยสรุป นาํกระบวนการ PDCA มาใชใ้นการทาํงาน31  

 
 

28สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,  แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา:เพือพร้อมรับการประเมินภายนอก ภารกิจของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาเพือผูเ้รียน
และสังคม (กรุงเทพ:บริษทั พิมพดี์ จาํกดั,2544),7. 

29 อารีรัตน์ วฒันสิน, “การประกนัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา”, วารสารวิชาการ.  
(พฤษภาคม 2543):8. 

30 สัมฤทธิ กางเพ็ง, “การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ยุทธศาสตร์
สาํคญัเพือเตรียมรับการประเมินภายนอก”, วารสารวชิาการ 2. (มีนาคม 2544):35. 

31 รุ่ง แกว้แดง, การประกนัคุณภาพการศึกษาทุกคนทาํไดไ้ม่ยาก (กรุงเทพฯ : เทพนิมิตการ
พิมพ,์2544),96. 
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วนัทยา วงศ์ศิลปะภิรมย ์ให้แนวคิดการประกนัคุณภาพการศึกษาว่า หมายถึง การดาํเนิน
กิจกรรมใด ๆ เพือสร้างความมนัใจต่อผูป้กครอง ชุมชน สังคมว่าการดาํเนินงานของสถานศึกษา
ตามพนัธกิจทีไดร่้วมกนักาํหนดไวน้นั จะให้ผลผลิตของการศึกษาทีมีคุณภาพอนัพึงประสงคต์าม
ความคาดหวงัของผูป้กครอง ชุมชนและสังคม32   

จากแนวคิดของนกัการศึกษาขา้งตน้ไดใ้ห้ความหมาย  การประกนัคุณภาพการศึกษา ไวใ้น
ลกัษณะทีคลา้ย ๆ กนั ซึงผูว้ิจยัไดใ้ห้ความหมายโดยกล่าวสรุป การประกนัคุณภาพการศึกษา 
หมายถึง กระบวนการจดัการศึกษาภายในสถานศึกษา เพือทีจะให้สถานศึกษาพฒันาผูเ้รียนให้มี
คุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามมาตรฐานทีอยู่ในระดบัทีสถานศึกษาและภาครัฐกาํหนด  ซึงเป็น
หลกัประกนัใหผู้ป้กครอง ชุมชน และสังคมไวว้างใจในการจดัการศึกษาในชุมชน  

หลกัการการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 ในการจดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา มีหลกัการตอ้งพิจารณาดงันี 

1) ระบบประกนัคุณภาพ ไม่ใช่เรืองของการชีถูก ชีผิด หรือการตรวจสอบ แต่เป็นเครืองมือ
ทีตอ้งใชค้วบคู่กบัการกระจายอาํนาจบริหารการศึกษา 

2. มาตรฐานการศึกษาจะตอ้งสอดคล้องกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติทีเนน้กระบวนการเรียนรู้ใหมี้ความหลากหลาย และยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

3. การประกนัคุณภาพมีภารกิจหลกั 4 ส่วน ซึงตอ้งแยกบทบาทหนา้ทีอยา่งชดัเจน 

    3.1 การกาํหนดมาตรฐาน หรือหลกัเกณฑ์ของระบบการประกนัคุณภาพ เป็นหนา้ทีของ
ส่วนกลาง เช่น กระทรวงการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม เป็นตน้ 

    3.2 การประเมินภายใน เป็นหน้าทีของสถานศึกษาในการพฒันาระบบการประเมิน
ภายใน โดยดึงชุมชนและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม 

                3.3 การประเมินภายนอก ให้องค์กรอิสระในรูปองค์การมหาชน ทาํหน้าทีใน     การ
ประเมินภายนอก การทีใหอ้งคก์รอิสระทาํหนา้ทีนี เพราะตอ้งการใหอิ้สระจากฝ่ายราชการ และตอ้ง
ทาํหนา้ทีประเมินทงัสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 

    3.4 การนาํผลการประเมินไปใชเ้พือการปรับปรุง เป็นหนา้ทีของฝ่ายบริหารการศึกษา33 

 
 

32 วนัทยา วงศศิ์ลปะภิรมย ,์ ชุดฝึกอบรมผูบ้ริหาร:ประมวลสาระ (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน
จาํกดัภาพพิมพ,์2545),4. 

33 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ,ระบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (กรุงเทพ:บริษทั พิมพดี์ 
จาํกดั,2546),10. 
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การประกนัคุณภาพภายนอก  
ความหมายของการประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรา 4 พระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545  หมายความวา่ การประเมินผลและ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสํานกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกทีสํานักงาน
ดงักล่าวรับรอง เพือเป็นการประกนัคุณภาพและใหมี้การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา34 

จุดประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายนอก  
 1. เพือตรวจสอบ ยืนยนัสภาพจริงในการดาํเนินงานของสถานศึกษา และประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาทีกาํหนด 

 2. เพือให้ได้ขอ้มูลซึงช่วยสะทอ้นให้เห็นจุดเด่น จุดด้อยของสถานศึกษา เงือนไขของ
ความสาํเร็จและสาเหตุของปัญหา 
 3. เพือช่วยเสนอ แนะแนวทางปรับปรุง และพฒันาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาและ
หน่วยงานตน้สังกดั 

4. เพือส่งเสริมใหส้ถานศึกษาไดพ้ฒันาคุณภาพและประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเนือง 

5. เพือรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อ
หน่วยงานทีเกียวขอ้งและสาธารณชน 

ความสําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก 
 การประเมินคุณภาพภายนอก มีความสําคญัและมีความหมายต่อสถานศึกษา หน่วยงานที
เกียวขอ้ง และสาธารณชน ดงันี 

 1. เป็นการส่งเสริมใหส้ถานศึกษาพฒันาเขา้สู่เกณฑ์มาตรฐานและพฒันาตนเองให้เต็มตาม
ศกัยภาพอยา่งต่อเนือง 

 2. เพิมความมนัใจและคุม้ครองประโยชน์ให้ผูรั้บบริการทางการศึกษาวา่สถานศึกษาไดจ้ดั
การศึกษามุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทีเน้นให้ผูเ้รียนเป็นคนดี มีความสามารถและมี
ความสุขเพือเป็นสมาชิกทีดีของสังคม   
 

 
 

              
  34 อิสรีย ์ ประทุมทิพย,์ ศาสตร์แห่งกฎหมายสู่การศึกษา เล่ม 1 กฎหมายสาํหรับการบริหาร
การศึกษา (กรุงเทพฯ:สวสัดิการสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ,2549),16.        
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            3. สถานศึกษาและหน่วยงานทีกาํกบัดูแล มีขอ้มูลทีช่วยตดัสินใจในการวางแผนและการ
ดาํเนินการ  เพือพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามทิศทางทีตอ้งการและบรรลุ
เป้าหมายตามทีกาํหนด 

 4. หน่วยงานทีเกียวขอ้งในระดบันโยบาย มีขอ้มูลสําคญัในภาพรวมทีเกียวกบัคุณภาพและ
มาตรฐานของสถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด เพือใช้เป็นแนวทางในการกาํหนดแนวนโยบาย
ทางการศึกษาและการจดัสรรงบประมาณเพือการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

หลกัการและกระบวนการของการประเมินคุณภาพภายนอก 
 เป็นการประเมินเพือมุ่งให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษา ไม่ไดมุ้่งเนน้เรืองการตดัสินหรือ
การใหคุ้ณใหโ้ทษ ยดึหลกัความเทียวตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลกัฐานขอ้มูลตามสภาพความเป็น
จริง และมีความรับผิดชอบทีตรวจสอบได ้มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากบั
จุดมุ่งหมาย และหลกัการศึกษาของชาติ โดยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย มีความหลากหลายในทาง
ปฏิบติัทีสถานศึกษาสามารถกาํหนดเป้าหมายเฉพาะ และพฒันาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตาม
ศกัยภาพของสถานศึกษา และผูเ้รียนมุ่งเน้นในเรืองการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะ
กลัยาณมิตรมากกวา่การกาํกบั ควบคุม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพภายนอกและ
พฒันาการจดัการศึกษาจากทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง 

 กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก เป็นกระบวนการทีผูป้ระเมินจะรวบรวมและศึกษา
ขอ้มูลจากรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาทีเสนอต่อสํานกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา แลว้เขา้ไปตรวจสอบและประเมินคุณภาพของสถานศึกษา รวมทงัได้
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากการประเมิน เพือใหส้ถานศึกษาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พฒันาคุณภาพของสถานศึกษาอยา่งต่อเนืองและจดัทาํรายงานผลการประเมินเผยแพร่ต่อหน่วยงาน
ทีเกียวขอ้งและสาธารณชน 

ขอบข่ายของการประเมินคุณภาพภายนอก 
 การประเมินคุณภาพภายนอกมีขอบข่าย ดงันี 

 1. ประเมินตามมาตรฐานการศึกษา เพือใชใ้นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกสําหรับ
ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานจาํนวน 14 มาตรฐาน 

 2. กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบดว้ย 3 ขนัตอน คือ ก่อนการตรวจเยียม   
ระหวา่งการตรวจเยยีม และหลงัการตรวจเยยีม 

 3. การรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ และศึกษาเอกสารหลักฐานทีใช้ใน         
การปฏิบติังาน รวมทงัอาจใชเ้ครืองมืออืนๆ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามความจาํเป็น 
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         4. ผูใ้ห้ข้อมูล ได้แก่ บุคลากรของสถานศึกษา คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน 
นกัเรียน ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากรอืน เช่น ผูแ้ทนชุมชน ผูแ้ทนหน่วยงาน
ทีเกียวขอ้ง 
มาตรฐาน 

มาตรฐาน (Standards) ในบริบททางการศึกษาโดยทวัไปหมายถึงมาตรฐานทางวิชาการ 

(Academic Standards) เป็นสิงทีอธิบายว่าอะไรทีผูเ้รียนควรรู้และสามารถทาํไดเ้มือถึงช่วงเวลาที
กาํหนดไว ้ การจะไดค้าํตอบเหล่านี 1) ตอ้งมีการกาํหนดมาตรฐานทีเป็นความคาดหวงัสูงไวช้ดัเจน 

คือตอ้งการให้ผูเ้รียนทุกคนสัมฤทธิผล 2) จดัเตรียมสิงทีเป็นพืนฐานทีจะให้ทงันกัการศึกษาและ
ผูเ้รียนไดแ้สดงความรับผิดชอบและไดรั้บความรับผิดชอบจากสาธารณชน  (accountability) 3) ตอ้ง
เป็นมาตรฐานทีส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา โดยตอ้งให้ผูเ้รียนทุกคนบรรลุ
มาตรฐานตามระดบัชนัทีกาํหนด และ 4) เป็นมาตรฐานทีใช้เป็นแนวทางการประเมินสัมฤทธิผล
ของผูเ้รียน ปรับปรุงการจดัการฝึกหัดครู การฝึกอบรมครู การพฒันาหลกัสูตรและกลวิธีการเรียน
การสอน รวมทงัการจดัเตรียมสือ ทรัพยากรให้พร้อมและมีประสิทธิภาพ   การกาํหนดให้มี
มาตรฐานก็เพือกาํหนดความคาดหวงัใหช้ดัเจน สาํหรับทงัครูและพอ่แม่ ผูป้กครอง วา่อะไรทีผูเ้รียน
ควรรู้และสามารถทาํไดใ้นระดบัต่างๆ ของการเรียนแต่ละช่วงชนั ทาํให้ผูเ้รียนมองเห็นเป้าหมาย
ชดัเจนวา่เขาจะตอ้งเรียนรู้อะไรให้ไดเ้พืออะไร ครูก็มองเห็นโครงร่างของการพฒันาหลกัสูตรและ
การประเมินผลทีจะวดัและประเมินผูเ้รียนไดถู้กตอ้งชดัเจนจริงๆ พ่อแม่ ผูป้กครองก็เขา้ใจชดัเจนวา่
ลูกหลานของตนถูกคาดหวงัให้ตอ้งรู้และทาํอะไรได้ ผลระยะยาวในอนาคต สังคม หน่วยงานทีรับ
ผูเ้รียนเขา้ทาํงานก็เขา้ใจชดัเจนวา่ผูเ้รียนแต่ละวยัไดรั้บการคาดหวงัใหรู้้อะไรและทาํอะไรได้ 35    

ส่วนมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความหมายไวว้่า มาตรฐาน
การศึกษา คือ ขอ้กาํหนดเกียวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพ ทีพึงประสงค์ และมาตรฐานทีตอ้งการให้
เกิดขึนในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพือใชเ้ป็นหลกัในการเทียบเคียงสําหรับการส่งเสริมและกาํกบั
ดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกนัคุณภาพทางการศึกษา36  

 
 

 
 

35 นาตยา ปิลนัธนานนท์, จากมาตรฐานสู่ชนัเรียน (กรุงเทพมหานคร: สํานกัพิมพไ์ทย
วฒันาพานิช จาํกดั,2545),2-3. 

36 กระทรวงศึกษาธิการ, หนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฎีกา (กรุงเทพมหานคร:

สาํนกัพิมพค์ณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา,2542),2. 
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มาตรฐานการศึกษา มีดงันี 1) มาตรฐานการศึกษาของชาติ  2) มาตรฐานการศึกษาของ    
แต่ละระดบัการศึกษา แบ่งเป็น มาตรฐานการศึกษาปฐมวยั  มาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน และ
มาตรฐานการศึกษาพิเศษ  3) มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตร  ซึงมาตรฐานการศึกษาเหล่านี เนน้
การจดัให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การศึกษาทีสร้าง
คุณภาพชีวติและสังคมบูรณาการอยา่งสมดุลระหวา่งปัญญาธรรม คุณธรรมและวฒันธรรม มุ่งสร้าง
พืนฐานทีดีในวยัเด็ก ปลูกฝังการเป็นสมาชิกทีดีของสังคมตงัแต่วยัการศึกษาขนัพืนฐาน และพฒันา
ความรู้ความสามารถเพือการทาํงานทีมีคุณภาพ โดยให้สังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาไดต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน37 เพือสร้างรากฐานทีแข็งแกร่งสําหรับการสร้างสรรค์
สังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพือการพฒันาประเทศทียงัยนืในอนาคต 38 

มาตรฐานการศึกษาขันพนืฐาน  

ตามทีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.
2545พุทธศกัราช 2545 มาตรา 9 (3) กาํหนดให้มีการจดัทาํมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั เพือใชเ้ป็น
หลกัในการเทียบเคียง สําหรับการส่งเสริมและกาํกบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการ
ประกนัคุณภาพการศึกษานนั ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงไดจ้ดัทาํมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน
ขึน โดยได้นํามาตรฐานการศึกษาชาติ รวมทงัจุดหมายหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
หลกัสูตรเป็นตวัตงัในการกาํหนดมาตรฐาน นอกจากนียงัไดน้าํจุดเน้นในการพฒันาคนและสังคม
ใหมี้คุณภาพตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 9 (พ.ศ.2545-2549) แผนการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมแห่งชาติ (พ.ศ.2549-2559) สาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 43 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฯ มาตรา 22 ,23, 
24 และ 26 รวมทงันโยบายการศึกษาของรัฐบาลทีแถลงต่อรัฐสภามาประกอบการพิจารณาในการ
จดัทาํดว้ยกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศให้ใชม้าตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานสําหรับสถานศึกษา
ทุกสังกัดทีจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน เพือเป็นเป้าหมายการพฒันาและ
ยกระดบัคุณภาพผูเ้รียน โดยสถานศึกษาจะต้องจดัระบบประกนัคุณภาพภายในให้เขม้แข็งเพือ
คุณภาพการบริหารการจดัการศึกษาของสถานศึกษาและเพือรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก
ต่อไป 

 

 
37 สมาน อศัวภูมิ, เส้นทางสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กรุงเทพมหานคร:หจก.อุบล

กิจออฟเซทการพิมพ,์2550),16-17. 
38 สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ,มาตรฐานการศึกษาขนั

พืนฐาน เพือการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา (กรุงเทพ:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2549),1. 
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อุดมการณ์ของการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน เป็นการจดัการศึกษาเพือปวงชนโดยรัฐตอ้งจดั
ใหมี้การศึกษาขนัพืนฐานเพือพฒันาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์ทงัในฐานะที
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพือเป็นรากฐานทีพอเพียงสําหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 
รวมทงัเพือการพฒันาหน้าทีการงานและการพฒันาคุณภาพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพือ
สร้างรากฐานทีแข็งแกร่งสําหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพือการ
พฒันาประเทศทียงัยนืในอนาคต 39  โดยมีหลกัการสาํคญัของการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน ดงันี 

 1. หลกัการพฒันาผูเ้รียนอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ ทงัร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม เป็นผูที้มีจริยธรรมในการดาํเนินชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ใฝ่รู้ มี
ทกัษะในการแสวงหาความรู้ทีพอเพียงต่อการพฒันางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถ
เผชิญความเปลียนแปลงไดอ้ยา่งเท่าทนัและชาญฉลาด และมีความเป็นประชาธิปไตย 

2. หลกัการจดัการศึกษาเพือความเป็นไทย  ให้มีความรักและภาคภูมิใจในทอ้งถินและ
ประเทศชาติ มีความรู้และทกัษะพืนฐานสําหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมนั ขยนั 

ซือสัตย ์ประหยดั อดทน มีลกัษณะนิสัยและทศันคติทีพึงประสงคเ์พือเป็นสมาชิกทีดีของครอบครัว 

ชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก 

3. หลกัแห่งความเสมอภาค คนไทยทงัปวงตอ้งมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขนั
พืนฐานไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี อยา่งทวัถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกบัความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชนัหรือ
ความแตกต่างทางสังคมวฒันธรรม 

4. หลกัการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการจดัการศึกษา ร่วมกบัคณะกรรมการสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา และสถานศึกษา
เพือเสริมสร้างเอกลกัษณ์ ศกัดิศรี และตอบสนองความตอ้งการทอ้งถินตามนยัของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 เกียวกบัการกระจายอาํนาจ 

5. หลกัแห่งความสอดคลอ้ง อุดมการณ์ หลกัการ และมาตรฐานในการจดัการศึกษา        

ขนัพืนฐานตอ้งสอดคลอ้งระหวา่งสาระบญัญติัในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 

2540 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิมเติม(ฉบบัที 2) พุทธศกัราช 

2545 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลทีแถลงต่อรัฐบาล สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

และสัมพนัธ์เชือมโยงกบัมาตรฐานการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการอุดมศึกษา40 

 

 
39  สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, มาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน เพือการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว,2549),1. 
40 คุรุสภา, เกณฑม์าตรฐานผูบ้ริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุ์รุสภา,2540),1. 
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 ดงันนัจากทีกล่าวมาขา้งตน้ มาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน เพือใชใ้นการประเมินคุณภาพ
ภายในและนอกสถานศึกษา  สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคก์าร
มหาชน) ไดพ้ฒันามาตรฐานการศึกษา (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553) เพือใชเ้ป็นกรอบในการประเมิน
คุณภาพภายนอก เป็นแนวทางให้หน่วยงาน และสถานศึกษามุ่งพฒันาจดัการศึกษา ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน บรรลุตามเป้าหมายทีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึงมี
ทงัหมด 14 มาตรฐาน 60 ตวับ่งชี แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ มาตรฐานดา้นผูเ้รียน มี 7 มาตรฐาน 32 

ตวับ่งชี เนน้พฒันาการดา้นร่างกาย จิตใจสติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยมุ่งให้ผูเ้รียนเป็นคนดีมี
ความสามารถตามศกัยภาพ และมีความสุข  มาตรฐานดา้นครู มี 2 มาตรฐาน 13 ตวับ่งชี เนน้ในดา้น
กระบวนการ การบริหารและการจดัการเรียนการสอนและมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร มี 5 มาตรฐาน 15 

ตวับ่งชี เป็นการกาํหนดคุณลกัษณะหรือสภาพความพร้อมของผูบ้ริหาร ครู หลกัสูตร สถานที 

ชุมชน 

กล่าวโดยสรุป มาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน ทงั 14 มาตรฐาน 60 ตวับ่งชี เป็นทิศทางให้
สถานศึกษาทีมีศกัยภาพและมีความพร้อม ไดมุ้่งพฒันาการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพเพิมขึน และ
เพือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกในระยะต่อไป  

มาตรฐานด้านผู้บริหาร  
จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545

จาํเป็นตอ้งมีผูบ้ริหารการศึกษาทีมีความรู้ ความสามารถหรือคุณลกัษณะเฉพาะหลายประการ อีกทงั
ตอ้งยึดมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารไวเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัเพือรอรับการประเมิน  คุรุสภา ไดอ้อก
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานการบริหารการศึกษาของคุรุสภา 12 เกณฑ์  เพือให้ผูบ้ริหารการศึกษาได้
ปฏิบติัตนและปฏิบติังานในหนา้ทีไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน ดงันี 

1.   ปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการเกียวกบัการพฒันาวชิาชีพการบริหารการศึกษา 
2.  ตอ้งตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลทีจะเกิดขึนกับการพฒันาของ

บุคลากร  ผูเ้รียน  และชุมชน 

3.   มุ่งมนัพฒันาผูร่้วมงานให้สามารถปฏิบติัตามไดเ้ตม็ศกัยภาพ 

4.   พฒันาแผนงานขององคก์รใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง 

5.   พฒันาและใชน้วตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานทีมีคุณภาพสูงขึนเป็นลาํดบั 

6.   ปฏิบติังานขององคก์รโดยเนน้ผลถาวร 

7.   รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

8.   ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี 

9.   ร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอืนอยา่งสร้างสรรค ์
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10. แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 
11. เป็นผูน้าํและสร้างผา้นาํ 

12. สร้างโอกาสในการพฒันาไดทุ้กสถานการณ์ 41 

สําหรับมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2553) ทีสํานกังานรับรองมาตรฐาน   
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ไดก้าํหนดขึนมามีทงัหมด 5 มาตรฐาน 15 ตวับ่งชี 
ซึงมีรายละเอียดดงันี 

1. มาตรฐานที 10 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ และมีความสามารถในการบริหารจดัการ มี 4 ตวั
บ่งชี ไดแ้ก่ 

1.  ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมนั และอุทิศตนในการทาํงาน  

                 คาํอธิบาย: ผูบ้ริหารยึดมนัและปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาทีตนนับถือ ซือสัตยสุ์จริต มี
ความยติุธรรมและเมตตาธรรม มีความรับผดิชอบต่อหนา้ทีและบทบาทของการเป็นผูบ้ริหาร  รับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกฝ่ายดว้ยความมนัคงทางอารมณ์ อดทน และปรารถนาดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย
ความจริงใจ มีความตงัใจทีจะปฏิบติังานให้ประสบความสําเร็จ รวมทงัปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งทีดี
ในการดาํเนินชีวติในการทาํงานและต่อสังคม 

2. ผูบ้ริหารมีความคิดริเริมและมีวสิัยทศัน์  

     คาํอธิบาย: ผูบ้ริหารสามารถกาํหนดวิธีการใหม่ๆ ทีเกิดประโยชน์ คุม้ค่า คุม้ทุน มีความ
เป็นไปไดสู้ง นาํองค์กรไปสู่การเปลียนแปลงทีจะบรรลุตามวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  และเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา 

3. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารวชิาการและเป็นผูน้าํทางวชิาการ  

     คาํอธิบาย: ผูบ้ริหารมีความรู้เรืองหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544 มี
ความสามารถในการนําหลักสูตรไปใช้จัดการศึกษาโดยใช้การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และการบริหารทัวไปสนับสนุนการบริหารวิชาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสามารถในการกาํกบั ติดตาม นิเทศ สนบัสนุน ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจให้ครู
และบุคลากรปฏิบติัการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการดาํเนินการทีเกิดกบันกัเรียน ครู ที
สามารถตรวจสอบได้  รวมถึงให้ความสําคัญกับงานวิชาการโดยมีการศึกษาค้นคว้าติดตาม
ความกา้วหนา้ทางวชิาการ และมีผลงานวชิาการ 
 

 
41สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน), มาตรฐาน

การศึกษา ตวับ่งชี และเกณฑ์การพิจารณา เพือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดบัการศึกษาขนั
พืนฐาน:ประถมและมธัยมศึกษา รอบทีสอง (พ.ศ.2549-2553) (กรุงเทพฯ:สาํนกังานฯ,2548),2. 
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4. ผูบ้ริหารมีการบริหารทีมีประสิทธิผลและผูเ้กียวขอ้งพึงพอใจในการบริหาร  

    คาํอธิบาย : ผูบ้ริหารมีความรู้ ความเขา้ใจในการบริหารตามแนวทางของการปฏิรูป
ระบบราชการ (การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ หรือ RBM) สามารถสร้างความเขา้ใจให้ครู บุคลากร
และผูที้เกียวขอ้งให้การปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั นาํหลกัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิมาใช้
บริหารสถานศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบครบวงจร มีระบบการประเมินและรายงานผลการดาํเนินการ
ทงัดา้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบในดา้นความพึงพอใจจากผูที้เกียวขอ้งทีสามารถ
ตรวจสอบได ้

2.  มาตรฐานที 11  สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็น
ระบบ ครบวงจร ใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา มี 4 ตวับ่งชี ไดแ้ก่ 

1. สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้างการบริหาร และระบบการบริหารงานทีมีความ
คล่องตวัสูงปรับเปลียนไดต้ามความเหมาะสม  

คาํอธิบาย: สถานศึกษามีการจดัองค์กรตามโครงสร้างการบริหารทีสอดคล้องกับกฎ  
ระเบียบวา่ดว้ยการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาตามทีหน่วยงานตน้สังกดักาํหนด   มีการกาํหนด
บทบาท หน้าที  ความรับผิดชอบ และมาตรฐานของหน่วยงานทีชดัเจน มีคาํสังมอบหมายงาน           
การควบคุม กาํกบั นิเทศ ติดตาม ประเมิน และทบทวน ปรับเปลียนโครงสร้างให้เหมาะสมกบัทิศ
ทางการบริหารสถานศึกษา  

2. สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
   คาํอธิบาย: สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยการกําหนดวิสัยทศัน์ พนัธ์กิจ 

เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ทีจะนําไปสู่ความสําเร็จ มีการวดัและประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบทีเป็นผลการดาํเนินกิจกรรม โครงการและแผนงานเชือมโยงกนัเป็นระบบ มีระบบการ
คิดตน้ทุนผลผลิต ตน้ทุนกิจกรรม และตน้ทุนของหน่วยงานเพือการใช้งบประมาณอย่างคุม้ค่าคุม้
ทุน มีการปรับเปลียนกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมกบัภาวะเหตุการณ์ของบริบททีเปลียนไป 

3. สถานศึกษามีการบริหารโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม และมีการตรวจสอบ ถ่วงดุล  

   คาํอธิบาย: สถานศึกษามีการบริหารงานโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วมในการดาํเนินการใน
แต่ละขนัตอนเป็นการร่วมคิด ร่วมดาํเนินการ และร่วมรับผดิชอบของผูที้เกียวขอ้ง มีระบบและกลไก
การตรวจสอบการปฏิบติัตามแผน มีแผนการควบคุมและบริหารความเสียง มีการประเมินและรายงานผล
การปฏิบติังานประจาํปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งและสาธารณชน 

4. สถานศึกษามีระบบและดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง  
    คาํอธิบาย: สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมพฒันาระบบประกนัคุณภาพ  มีระบบการ

ประกนัคุณภาพภายในเป็นตามกฎกระทรวงทีวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพ
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การศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน และเป็นส่วนหนึงของระบบการบริหารจดั
การศึกษาของสถานศึกษา มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและการรายงานผลการประเมินต่อผู ้
ทีเกียวข้อง และต่อสาธารณชนอย่างเปิดเผย มีการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาระบบอย่าง
ต่อเนือง  

3. มาตรฐานที 12  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั มี 3 ตวับ่งชี  ไดแ้ก่ 

1. สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดล้อมและการบริการทีส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาตาม
ธรรมชาติเตม็ศกัยภาพ 

    คาํอธิบาย: สถานศึกษามีข้อมูลพืนฐานอาคารสถานทีและการใช้พืนทีในการจัด
การศึกษา มีการสํารวจข้อมูลการให้และใช้บริการของหน่วยงานต่างๆของสถานศึกษา เช่น 
หอ้งสมุด การสืบคน้ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   การบริการดา้นเอกสารการวดัและประเมินผล เป็น
ตน้ มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการปรับปรุง/พฒันาการให้บริการ มีการประเมินความพึง
พอใจของผูรั้บบริการและร่องรอยของการปรับปรุง/พฒันาอยา่งต่อเนือง  

2. สถานศึกษามีการจดักระบวนการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

    คาํอธิบาย: สถานศึกษามีการวางแผนและจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการ ความสนใจ ความถนดัและตามความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยผูเ้รียนมีส่วนร่วม  มีการ
ส่งเสริมใหค้รูใชเ้ทคนิควธีิการสอนหลากหลาย และเหมาะสม  เพือส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนให้เกิด
การเรียนรู้เตม็ตามศกัยภาพ 

3. สถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 

    คาํอธิบาย: สถานศึกษามีการจดัทาํรายวิชาพืนฐานทีสอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้และ
มาตรฐานการเรียนรู้เหมาะสมกับระดบัและช่วงชัน มีการจดัทาํรายวิชากลุ่มสาระเพิมเติมและ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนทีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความสนใจ ของผูเ้รียนและทอ้งถิน และมีแนว
ทางการบริหารหลกัสูตรทีใหผู้เ้รียนสามารถเลือกเรียนรายวชิาสาระเพิมเติมไดต้รงกบัความตอ้งการ 
ความสนใจของผูเ้รียน ผูเ้รียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความตอ้งการและความสนใจไดจ้ริง  

4. มาตรฐานท ี13  สถานศึกษามีหลกัสูตร ทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถิน มีสือการเรียน
การสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ มี 2 ตวับ่งชี ไดแ้ก่ 

1. สถานศึกษามีหลกัสูตรและเนือหาสาระการเรียนรู้ระดบัสากล ระดบัชาติ และระดบั
ทอ้งถินทีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางและความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถิน  

   คาํอธิบาย: สถานศึกษามีขนัตอนและวิธีการจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
ถูกตอ้งตามหลกัการจดัทาํหลกัสูตร (วิเคราะห์มาตรฐาน สาระ กาํหนดโครงสร้าง เวลา รายวิชา 
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การบูรณาการหลกัสูตร แนวการจดัการศึกษา การวดัและประเมินผล) มีการนาํสภาพปัญหา ความ
ตอ้งการ  และภูมิปัญญาทอ้งถินมาบูรณาการไวใ้นหลกัสูตรอยา่งชดัเจน หลกัสูตรสถานศึกษาไดรั้บ
การพฒันาใหมี้ความเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัและแนวการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
หลกัสูตรสถานศึกษาสามารถนาํไปใชไ้ดต้รงกบัการพฒันาศกัยภาพและความตอ้งการของผูเ้รียน
และทอ้งถิน 

2. สถานศึกษามีสือการเรียนการสอนทีเหมาะสมและเอือต่อการเรียนรู้  
    คําอธิบาย : สถานศึกษามีแผนงาน /โครงการ / กิจกรรมส่งเสริมให้ครูมีความรู้ 

ความสามารถในการพฒันานวตักรรม/สืออุปกรณ์การเรียน มีการพฒันานวตักรรมและผลิตสือที
สอดคลอ้งกบัแผนการจดัการเรียนรู้ มีการนาํสืออุปกรณ์ไปใชป้ระกอบการสอนหรือจดัสถานการณ์
การเรียนรู้ และมีการประเมินผลและการปรับปรุง/พฒันาสืออุปกรณ์การเรียนทีเอือต่อการเรียนรู้
มากขึน 

5. มาตรฐานท ี14  สถานศึกษามีหลกัสูตร ทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถิน มีสือการเรียน
การสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ มี 2 ตวับ่งชี  ไดแ้ก่ 

1. สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ และความร่วมมือกบัชุมชน
ในการพฒันาการศึกษา  

   คาํอธิบาย: สถานศึกษามีการวางแผนและวิธีการในการส่งเสริมความสัมพนัธ์กบัชุมชน  
มีการสํารวจสภาพ ปัญหา ความตอ้งการ ความคิดเห็นของชุมชน ผูป้กครอง และภูมิปัญญาทอ้งถิน  
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู ้มีส่วนเกียวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษา การประเมินและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

2. สถานศึกษามีกิจกรรมทีส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันา
การศึกษา 

   คาํอธิบาย: สถานศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทีสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูมี้
ส่วนเกียวข้องกับสถานศึกษา มีการบนัทึกผลการประชุม การแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่าง
สถานศึกษากบัผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง มีการริเริมและความร่วมมือในการจดัทาํกิจกรรมร่วมกนัทงัในและ
นอกสถานศึกษา มีการจดักิจกรรมใหมี้การแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนัในการพฒันาการศึกษา 
           จากทีกล่าวมาขา้งตน้ การประกนัคุณภาพภายนอกสถานศึกษา เป็นสิงทีจาํเป็นอย่างยิงที
สถานศึกษาทุกแห่งตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแกไ้ขเพิมเติม 
(ฉบบัที 2) พ.ศ.2545  ซึงจะเกิดผลดีอย่างยิงต่อสถานศึกษา เพราะเมือมีการประเมินจะทาํให้
สถานศึกษาทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย จุดทีตอ้งพฒันา ปรับปรุง และแกไ้ข เพือให้สถานศึกษาได้มี
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มาตรฐานและคุณภาพทีดียิงขึนต่อไปในอนาคต โดยอยูบ่นพืนฐานของความไวว้างใจของนกัเรียน 
ผูป้กครอง และชุมชน 
 

สถานศึกษาในสังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาจังหวดันครปฐม 
สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา เกิดจากการทีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 

2542 ซึงเป็นกฎหมายทางการศึกษาทีเกิดขึนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2542 ซึงเป็นกฎหมายทางการศึกษาทีเกิดขึนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2540  ประกอบกบัพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวง        
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช 2546 กาํหนดให้การบริหารและการจดัการขนัพืนฐานให้ยึดเขต
พืนทีการศึกษาโดยคาํนึงถึงปริมาณสถานศึกษา จาํนวนประชากร วฒันธรรม และความเหมาะสม
ดา้นอืน และให้มีสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาเพือทาํหนา้ทีในการดาํเนินการให้เป็นไปตามอาํนาจ
หน้าทีของคณะกรรมการตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายนีหรือกฎหมายอืน สํานักงานเขตพืนที
การศึกษาเป็นหน่วยงานทีอยู่ใต้การกาํกับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขันพืนฐาน 
ซึงในจงัหวดันครปฐมไดแ้บ่งเขตพืนทีการศึกษาเป็น 2 เขต ไดแ้ก่ สํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
นครปฐมเขต 1 มี สถานศึกษาของรัฐในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน 141 โรง  แบ่งเป็น
ระดบัประถมศึกษาและขยายโอกาส จาํนวน 128 โรง และระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 13 โรง อยูใ่น
เขตอาํเภอเมืองนครปฐม  อาํเภอกาํแพงแสนและอาํเภอดอนตูม42   และสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา
นครปฐมเขต 2 มีสถานศึกษาของรัฐในสังกดัในสังกดักระทรวงศึกษาธิการจาํนวน 144  โรง 

แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาและขยายโอกาส จาํนวน 128 โรง และระดับมธัยมศึกษา จาํนวน        
16 โรง อยูใ่นเขตอาํเภอนครชยัศรี  อาํเภอพุทธมณฑล   อาํเภอสามพรานและอาํเภอบางเลน43 

 

 

 

 

 
 

 
42 สํานกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 1, ขอ้มูลสารสนเทศปีการศึกษา 2552  (กลุ่ม

งานนโยบายและแผน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา นครปฐม เขต 1:สาํนกังานฯ,2552),1. 
43 สํานกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 2, ขอ้มูลสารสนเทศปีการศึกษา 2552 (กลุ่ม

งานนโยบายและแผน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา นครปฐม เขต 2 :สาํนกังานฯ,2552),1. 
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งานวจัิยทีเกียวข้อง 
       สําหรับงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารการศึกษา และการประกนั
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา มีผูท้าํการศึกษาวจิยัไวห้ลายท่าน ดงันี 

 

งานวจัิยในประเทศ 
ธงชยั  เนืองสิทธะ ไดท้าํการวจิยัเรือง ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกดัสํานกังานการประถมศึกษาอาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัสรุปไดว้่า ทกัษะการ
บริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ดา้นมนุษยอ์ยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นอืนๆ อยู่
ในระดบัปานกลาง ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดกลาง ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และ
ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง เปรียบเทียบทกัษะ
การบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน ทีแบ่งตามขนาดโรงเรียนและประสบการณ์ในการทาํงาน พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .05 โดยผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กใชท้กัษะใน
การบริหารมากกวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ และผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดกลางใชท้กัษะในการ
บริหารมากกว่าผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก และครูทีมีประสบการณ์มากมีการรับรู้ว่าผูบ้ริหาร
โรงเรียนมีทกัษะการบริหารมากกวา่ครูทีมีประสบการณ์นอ้ย 44 

จราพร  พุฒคํา  ได้ทําการศึกษาเรือง  การศึกษาทักษะทางการบริหารของผู ้บริหาร
สถานศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 6 ผลการวจิยัพบวา่ 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
กรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 6 มีทกัษะทางการบริหารอยูใ่นระดบัมากทงั 5 ทกัษะ 2) ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 6 ทีปฏิบติัหนา้ทีในสถานศึกษาทีมีขนาดต่างกนั 

มีทกัษะทางการบริหารทงั 5 ทกัษะไม่แตกต่างกนั  3) ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา 
เขตการศึกษา 6 ทีมีประสบการณ์ทางการบริหารต่างกนั มีทกัษะทางการบริหารทงั 5 ทกัษะไม่
แตกต่างกนั  4) ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 6 ทีผา่นการฝึกอบรม 
ทางการบริหารต่างกนั มีทกัษะทางการบริหารแตกต่างกนัดงันี  4.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรม
สามญัศึกษา เขตการศึกษา 6 ทีผ่านการฝึกอบรมทางการบริหาร 1–5 ครังกบัผูบ้ริหารทีผ่านการ
ฝึกอบรมทางการบริหาร 10 ครังขึนไป มีทกัษะทางการบริหารทางดา้นความรู้ความคิด (Cognitive 

Skills) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05   
 

 
44 ธงชัย  เนืองสิทธะ, “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา   สังกดั

สํานกังานการประถมศึกษาอาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี” (ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา,2545),73.                    
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4.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 6 ทีผา่นการฝึกอบรมทางการบริหาร 
1 – 5 ครัง กบัผูบ้ริหารทีผา่นการฝึกอบรมทางการบริหาร 6 – 10 ครัง และ 10 ครังขึนไป มีทกัษะ
ทางการบริหารทางดา้นมนุษย ์(Human Skills) และทางดา้นความคิดรอบยอด (Conceptual Skills) 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 45 

มานิตย ์คณะวาปี ไดท้าํการศึกษาเรือง ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 

สังกดัเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ 1)ทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนอยูใ่นระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมาก
ไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ทกัษะเชิงมโนมติ  ทกัษะเชิงมนุษยสัมพนัธ์ และทกัษะเชิงเทคนิค 2) ผูบ้ริหารและ 

ครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 ทุกดา้น46 

สุรัตน์  สุทธิชชัวาล  ไดท้าํการศึกษาเรือง การศึกษาการใช้ทกัษะการบริหารสถานศึกษา
ตามแนวคิดของเดรคและโรว์ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดั
สระบุรี ผลการวจิยัสรุปไดว้า่  1) การใชท้กัษะการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของเดรคและโรว์
ของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มาก เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ย ดงันี ทกัษะทางดา้นความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะดา้นความคิดรวบ
ยอด ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ทกัษะทางดา้นการเป็นผูน้าํทางการศึกษาและการสอน และทกัษะ
ทางดา้นเทคนิค  2) การเปรียบเทียบการใชท้กัษะบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของเดรคและโรว์
ของผูบ้ริหารโรงเรียน เมือพิจารณาจาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงานของครูผูส้อนพบว่า    
การใช้ทกัษะการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของเดรคและโรว์โดยรวมและรายด้าน ทกัษะ
ทางดา้นความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะทางดา้นเทคนิค ทกัษะทางดา้นการเป็นผูน้าํทางการศึกษาและ 
การสอน และทกัษะทางดา้นมนุษยสัมพนัธ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05    

 

 
 

 
45 จราพร  พุฒคาํ, “การศึกษาทกัษะทางการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดักรม

สามญัศึกษา เขตการศึกษา 6”   (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนัราชภฏัเทพ
สตรี,2546),92. 

46 มานิตย ์คณะวาปี, “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัเขตพืนที
การศึกษาขอนแก่น เขต 3”  (รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต
มหาวทิยาลยัขอนแก่น,2546),63. 
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3) การเปรียบเทียบการใชท้กัษะการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของเดรคและโรวข์องผูบ้ริหาร
โรงเรียน เมือพิจารณาจาํแนกตามวุฒิการศึกษาของครูผูส้อน พบว่า การใช้ทักษะการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวคิดของเดรคและโรวโ์ดยรวมและรายดา้น ทกัษะทางดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
ทกัษะทางด้านการศึกษาและการสอนและทกัษะทางด้านความคิดรวบยอดแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 เมือทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ(Scheffe test) พบวา่ 
การใชท้กัษะทางดา้นการบริหารสถานศึกษาโดยรวม และรายดา้นทกัษะทางดา้นการเป็นผูน้าํทาง
การศึกษาและการสอน และทกัษะทางด้านความคิดรวบยอด แตกต่างกันตามครูผูส้อนทีมีวุฒิ
การศึกษาตาํกว่าปริญญาตรีกับครูผูส้อนทีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที
ระดบั .05  4) การเปรียบเทียบการใช้ทกัษะการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของเดรคและโรว ์
ของผูบ้ริหารโรงเรียน เมือพิจารณาจาํแนกตามแนวคิดของเดรคและโรวโ์ดยรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกนั47 

บุญชยั  ช่วงชัย ไดท้าํการศึกษาเรือง ทกัษะการบริหารทีส่งผลต่อกระบวนการประกนั
คุณภาพภายในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน 
ผลการวิจยัสรุปว่า 1) ทักษะการบริหารของผูบ้ริหาร ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ทงัในภาพรวมและรายทกัษะ อยู่ในระดับมาก          
2) กระบวนการประกันคุณภาพภายใน  ในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ทงัในภาพรวมและรายขนัตอน อยูใ่นระดบัมาก  3) ทกัษะการ
บริหารทีส่งผลต่อกระบวนการประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน คือ ทกัษะดา้นมโนภาพ48 

 
 

 

 
47 สุรัตน์  สุทธิชชัวาล, “การศึกษาการใชท้กัษะการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของเดรค

และโรของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัสระบุรี”  (วิทยานิพนธ์
ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนัราชภฏัเพชรบุรี
วทิยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ,์2546),101-103. 

48 บุญชัย  ช่วงชัย, “ทักษะการบริหารทีส่งผลต่อกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกดัสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร , 
2547),128. 
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ชัยโรจน์ ศรีวิเชียร ได้ทาํการศึกษาเรือง ทกัษะการบริหารทีพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา ในยุคปฏิรูปการศึกษาตามทศันะของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีกีศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจยัสรุปวา่ ทกัษะการบริหารตามสภาพปัจจุบนั
ของผูบ้ริหารอยู่ในระดบัมากทงัในภาพรวมและรายด้านเรียงตามลาํดบัค่าเฉลียเป็นรายด้าน คือ  
ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นความคิดรวบยอด ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นการเรียนการสอน และดา้น
เทคนิค ส่วนทกัษะการบริหารทีพึงประสงคใ์นยุคปฏิรูปการศึกษาของผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบัมากทงั
ในภาพรวมและรายดา้นเรียงตามลาํดบัค่าเฉลีย คือ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้น
ความรู้ความเขา้ใจ ดา้นความคิดรวบยอด และดา้นเทคนิค ผลการเปรียบเทียบทกัษะการบริหารใน
สภาพปัจจุบนัและทกัษะการบริหารทีพึงประสงค ์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01
ส่วนผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารทีพึงประสงค์ ในยุคปฏิรูปการศึกษาตามทศันะของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั49 

กิงแก้ว  เพ็ญสุริยะ ทาํการศึกษา เรือง ทักษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาเขต
คุณภาพการศึกษาสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการวิจยัสรุปไดด้งันี 1) ทกัษะการบริหารของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพการศึกษาสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา  ตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครู ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น      

2) ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพการศึกษาสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น 3) ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพการศึกษาสนามชยัเขตจงัหวดั
ฉะเชิงเทรา  ตามความคิดเห็นของครู ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เมือพิจารณาเป็นรายดา้น อยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น50 

 

 

 

 

49 ชยัโรจน์  ศรีวิเชียร, “ทกัษะการบริหารทีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ในยุคปฏิรูปการศึกษาตามทศันะของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังานเขต
พืนทีการศึกษาสุพรรณบุรี”  (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฎักาญจนบุรี,2548),100.  

50 กิงแกว้  เพ็ญสุริยะ, “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพการศึกษา
สนามชัยเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา” (ภาคนิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครินทร์,2549),82-83. 
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ธิดา  สุพรรณกลู   ไดศึ้กษา เรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษากบั
การดาํเนินงานตามมาตรฐานด้านผูบ้ริหารในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขนั
พืนฐาน สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาชัยนาท ผลการวิจยัพบว่า   1) กระบวนการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาขนัพืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาชัยนาท ในภาพรวมมีการ
ปฏิบติังานอยู่ในระดบัปานกลางโดยดา้นทีมีค่าเฉลียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นการดาํเนินการใชห้ลกัสูตร
สถานศึกษา   2) การดาํเนินงานตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารเพือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาขนัพืนฐานสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาชยันาทในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลางโดยมีค่าเฉลียด้านผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ํามีค่าเฉลียสูงสุด และด้านทีมีค่าเฉลียตาํสุดคือด้าน
สถานศึกษามีสือการเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้  3) ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษากบัการดาํเนินงานตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารในการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาขันพืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาชัยนาท  พบว่า  การบริหาร
หลกัสูตรสถานศึกษากบัการดาํเนินงานตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารในการประเมิน  คุณภาพภายนอก 

ของสถานศึกษาขนัพืนฐานโดยรวมมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .0151 

โสภา  ตุม้ท่าช้าง ได้ทาํการศึกษาเรือง ทกัษะการบริหารทีส่งผลต่อคุณภาพของระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัสรุปว่า  1) ทกัษะการบริหารของ
ผู ้บริหารของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน  อยู่ในระดับมาก                
2) คุณภาพของระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น อยู่
ในระดบัมาก   3) ทกัษะการบริหารทีส่งผลต่อคุณภาพของระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .0152 

 

 

 

 

 
51 ธิดา  สุพรรณกูล , “ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารหลักสูตรสถานศึกษากับการ

ดาํเนินงานตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขนัพืนฐาน  
สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาชยันาท” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต (บริหารการศึกษา) 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช,2549),112-115. 

52 โสภา ตุ้มท่าช้าง, “ทกัษะการบริหารทีส่งผลต่อคุณภาพของระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร,2550),90. 
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จินตนา  ทองศรี   ไดท้าํการศึกษา เรืองสภาพและปัญหาการปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้น
ผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ผลการวิจยัพบวา่ 1) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความ
คิดเห็นเกียวกบัสภาพการปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือ
พิจารณาแต่ละมาตรฐาน พบวา่ มีสภาพการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากทุกมาตรฐาน มาตรฐานทีมี
ค่าเฉลียสูงทีสุดคือ มาตรฐานที 11 สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้างและการบริหารงานอยา่ง
เป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุ เป้าหมายการศึกษารองลงมาคือ มาตรฐานที 10 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ
และมีความสามารถในการบริหารจดัการ และมาตรฐานที 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และ
ความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษาตามลาํดบั มาตรฐานทีมีค่าเฉลียตาํทีสุดคือ มาตรฐาน
ที 13 สถานศึกษามีหลกัสูตรทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถิน มีสือการเรียนการสอนทีเอือต่อการ
เรียนรู้  2) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกียวกบัปัญหาการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบันอ้ย เมือพิจารณาแต่ละมาตรฐาน พบวา่ มีปัญหา
การปฏิบติังานอยู่ในระดบัน้อยทุกมาตรฐาน มาตรฐานทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ มาตรฐานที 13 

สถานศึกษา มีหลกัสูตรทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถิน  มีสือการเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้
รองลงมาคือมาตรฐานที 12 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สําคญัและมาตรฐานที 10 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและมีความสามารถในการบริหารจดัการ  ตามลาํดบั 

มาตรฐานทีมีค่าเฉลียตาํทีสุดคือ มาตรฐานที 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือ
กบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 3)  ขา้ราชการครูทีมีตาํแหน่งหนา้ทีต่างกนั มีความคิดเห็นเกียวกบั
เกียวกบัสภาพการปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร ทงัโดยภาพรวม และมาตรฐานที 10-14 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  4) ขา้ราชการครูทีมีตาํแหน่งหนา้ทีต่างกนั มีความ
คิดเห็นเกียวกบัปัญหาการปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร ทงัโดยภาพรวม และมาตรฐาน     
ที 10-14 แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  5) ขา้ราชการครูทีปฏิบติังานในโรงเรียน
ทีจดัการศึกษาระดบัต่างกนั มีค่าเฉลียความคิดเห็นเกียวกบัสภาพการปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้น
ผูบ้ริหารโดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  6) ขา้ราชการครูทีปฏิบติังาน
ในโรงเรียนทีจดัการศึกษาระดบัต่างกนั มีค่าเฉลียความคิดเห็นเกียวกบัปัญหาการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .0153 

 

53 จินตนา  ทองศรี, “สภาพและปัญหาการปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามความ
คิดเห็นของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาขอนแก่น 

เขต 5” (การคน้ควา้อิสระหลกัสูตรปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย,2551),105-107. 
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งานวจัิยต่างประเทศ 
งานวจิยัต่างประเทศทีเกียวขอ้งกบัทกัษะทางการบริหารงานทีใกลเ้คียงพอเป็นแนวทางใน

การศึกษา ดงันี 

คินเดรด (Kindred  อา้งอิงใน ธงชยั เนืองสิทธะ) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเรือง ทกัษะของผูบ้ริหาร
โรงเรียน ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนทีไม่มีทกัษะทางการบริหารทงั  3 ดา้น คือ ทกัษะ
ทางดา้นความคิด ทกัษะทางดา้นมนุษยสัมพนัธ์และทกัษะทางดา้นเทคนิค ทาํให้เกิดปัญหา ดงันี    

1) ความมีอคติ   2) ขาดเป้าหมายทีแน่นอน  3) ขาดคุณสมบติัผูน้าํทีดี  4) ขาดแผนงานทีดี  5) เกิด
บรรยากาศความขดัแยง้ 54 

ทิลลอตสัน (Thillotson อา้งถึงใน มานิตย ์คณะวาปี) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรือง การวิเคราะห์
ทกัษะด้านเทคนิค ทกัษะทางมนุษยแ์ละทกัษะทางความคิดรวบยอดของนักศึกษาสาขาบริหาร
การศึกษาระดบัสูงของ Texas Association of College and University Student Personal 

Administrators (TACUSPA) ไดศึ้กษาลาํดบัความสําคญัของทกัษะทงัสาม ตามทฤษฎีของแคทซ์ 

(Katz.) จากนกัศึกษาสาขาบริหารการศึกษาระดบัสูง ไดแ้ก่ ทกัษะทางเทคนิค ทกัษะทางมนุษยแ์ละ
ทกัษะทางความคิดรวบยอด พบวา่ ทกัษะทีมีความสาํคญัเป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ทกัษะดา้นมนุษย ์ซึง
ประกอบดว้ยทกัษะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล  ทกัษะดา้นการจดัการองคก์ร ทกัษะดา้นการ
สือสาร ทกัษะดา้นการอาํนวยการทีจาํเป็นในการทาํงานรองลงมา  ไดแ้ก่ ทกัษะทางความคิดรวบ
ยอดและทกัษะดา้นเทคนิค ตามลาํดบั 55 

มาราฟิโน (Marafino) ไดศึ้กษาความคิดเห็นเกียวกบัทกัษะของผูบ้ริหารขนัพืนฐานของ
ศูนยก์ารประเมินเกียวกบัทกัษะผูบ้ริหาร NASSP ผลการวิจยัพบว่า การวดัทกัษะของผูบ้ริหาร
ตามลาํดบัคะแนน เป็นไปตามสภาพการปฏิบติังานทีทาํอยูจ่ริง56 

 

 

54 ธงชยั  เนืองสิทธะ, “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา   สังกดั
สํานกังานการประถมศึกษาอาํเภอสัตหีบ จงัหวดัชลบุรี” (ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา,2545),34. 

55 มานิตย ์คณะวาปี, “ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัเขตพืนที
การศึกษาขอนแก่น เขต 3” (รายงานการศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวทิยาลยัขอนแก่น,2546),40. 

56J.A. Marafino, “ Perceived Administrative Skills of Elementary Principals as  Measured 

by the   NASSP Assessment Center Skill Dimensions”, Dissertation  Abstracts International. 13 

(Febury 1991):52–07 A. 
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ราวน์ทรี (Rountree) ไดศึ้กษาเรือง มาตรฐานการประเมินคุณภาพของการทาํงานของกลุ่ม
ผูบ้ริหารโรงเรียนในรัฐเวอร์จิเนีย ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะทีเป็นเกณฑ์มาตรฐานทีใช้ประเมิน
คุณภาพการทํางานของผู ้บริหารจะพิจารณาในเรืองของการวางแผนประจําปีของโรงเรียน            

การกาํหนดแนวนโยบายและแนวปฏิบติังาน การกาํหนดแนวการประสานงานระหว่างบุคลากร   
ในโรงเรียน การนิเทศภายใน กิจกรรมสัมพนัธ์ในโรงเรียน และการวิจยัครังนีพบวา่ การกาํหนด
มาตรฐานเพือการประเมินผลการปฏิบติังานไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัต่องานธุรการและการเงิน และงาน
อาคารสถานทีเลย 57 

 
สรุป 

จากการศึกษาค้นควา้เอกสารทางวิชาการรวมทงังานวิจัยทงัภายในและต่างประเทศที
เกียวขอ้งกบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาและมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐาน
การศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐมนนั มีความสําคญัอยา่ง
ยงิต่อสถานศึกษาในการทีจะไดรั้บทราบขอ้มูลต่าง ๆ เพือทีจะนาํมาหาจุดเด่น จุดดอ้ย ทีตอ้งพฒันา 
ปัญหาและอุปสรรค จากการเรียนรู้ของนกัเรียน การปฏิบติังานของครู และผูบ้ริหารในสถานศึกษา 
รวมถึงการเขา้ถึงและรับรู้ความตอ้งการต่าง ๆ จากบุคลากรทีปฏิบติังานในสถานศึกษา สามารถทีจะ
นําข้อมูลทีได้มาใช้ในการบริหารและจดัการระบบการศึกษาในสถานศึกษาให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพตามเป้าประสงคข์องสถานศึกษาทีไดต้งัไว ้อนัจะส่งผลต่อความสําเร็จในดา้นชือเสียง 
เกียรติยศและความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนและชุมชน ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
57 J.E.Rontree, “The Evaluation Criteria and Procedures Employed to Assess the 

Performance of  Secondary Public School Principals in Virginia”, Dissertation Abstracts 

International, 43 (July 1983):37-A. 
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บทท ี3 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การวิจยัเรือง  “ทักษะการบริหารทีสัมพนัธ์กับมาตรฐานด้านผูบ้ริหาร ตามมาตรฐาน
การศึกษาขนัพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม”  เป็นการวิจยั          
เชิงพรรณา (descriptive research) มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาทักษะการบริหารของผู ้บริหาร
สถานศึกษาและมาตรฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียนในสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาใน
จงัหวดันครปฐม โดยการศึกษาในครังนีใชส้ถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาของรัฐ  ในสังกดัสํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษานครปฐมเขต 1 และเขต 2  จาํนวน  29  โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์และเพือให้
การวิจยัเป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจยัทีกาํหนดไว  ้ผูว้ิจยัจึงกาํหนด
ระเบียบวิธีวิจยัซึงประกอบด้วย  แผนแบบ  การวิจยั  ประชากร กลุ่มตวัอย่างและการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง ตวัแปร ทีศึกษา เครืองมือและวธีิการสร้างเครืองมือและการเก็บรวบรวมขอ้มูล รายละเอียด
และขนัตอน  มีดงันี 
 

ขนัตอนดําเนินการวจัิย 
 
 เพือเป็นแนวทางสําหรับดาํเนินการวิจยัให้บรรลุตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัทีกาํหนดไว ้
ผูว้จิยัจึงกาํหนดรายละเอียดเกียวกบัวธีิการศึกษาวจิยัเป็น 3 ขนัตอน 

 ขนัตอนที 1  การจดัเตรียมโครงการวิจยั  เป็นขนัตอนการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสาร 
ตาํรา วรรณกรรม รวมถึงงานวิจยัหรือรายงานของหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวขอ้ง  แลว้นาํผลทีไดม้า
จดัทาํโครงร่างงานวจิยัตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษา นาํเสนอโครงร่างงานวิจยัต่อภาควิชาการ
บริหารการศึกษา  เพือขอความเห็นชอบและอนุมัติโครงร่างงานวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 ขนัตอนที 2  ดาํเนินการวจิยัตามโครงการวจิยั เป็นขนัตอนทีผูว้ิจยัจดัสร้างเครืองมือสําหรับ
เก็บรวบรวมข้อมูล ทดลอง และปรับปรุงเครืองมือ แล้วนําเครืองมือทีใช้ในการวิจยั ซึงได้รับ      
การตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีการหาความเชือมนัแลว้ นาํไปเก็บขอ้มูลจากโรงเรียนกลุ่มตวัอย่างที
กาํหนด แลว้นาํขอ้มูลทีเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบความบริบูรณ์ วเิคราะห์ และแปลผลขอ้มูล 
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ขนัตอนที 3  รายงานผลการวิจยั  โดยรายงานผลการวิจยัเสนอคณะกรรมการผูค้วบคุม
วิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามทีคณะกรรมการผูค้วบคุม
วิทยานิพนธ์ เสนอแนะ พิมพ์และเสนอรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวทิยาลยัศิลปากร เพือขออนุมติัจบการศึกษา 
 

ระเบียบวธีิวจัิย 
 

 เพือใหง้านวิจยัครังนีมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยั
ไดก้าํหนดรายละเอียดต่างๆ ประกอบดว้ย แผนแบบการวิจยั ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง ตวัแปรทีศึกษา 
เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั  การรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติทีใช ้มีรายละเอียดดงันี 

 
แผนแบบการวจัิย 

 

การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ใช้แผนแบบการวิจัย       
กลุ่มตวัอยา่งเดียวศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one-shot, non-experimental case study)  

ซึงแสดงเป็นแผนแบบ (diagram) ไดด้งันี 

 

 

 

 

 
 

เมือ       R         หมายถึง     กลุ่มตวัอยา่งทีไดจ้ากการสุ่ม 

 X        หมายถึง     ตวัแปรทีศึกษา 
 O        หมายถึง     ขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษา 

 

ประชากร 
 

ประชากรทีใช้ในการวิจยัครังนีประกอบดว้ย สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาของรัฐ สังกดั
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม เขต 1 และเขต 2 จาํนวน 29 โรง โดยเก็บขอ้มูล
จากผูบ้ริหารและครูทีสอนอยูใ่นสถานศึกษา  

           O 
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กลุ่มตัวอย่าง   
 

กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัครังนีไดจ้ากการประมาณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้าราง
การประมาณขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ เครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน  27  สถานศึกษาของรัฐ  โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสุ่มอยา่งง่าย (simple random 

sampling)   
 

ผู้ให้ข้อมูล 
 
ในแต่ละสถานศึกษา  ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบดว้ย  2  กลุ่ม ไดแ้ก่  กลุ่มที 1 ฝ่ายบริหาร 

ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหาร จาํนวน 3 คน กลุ่มที 2  ฝ่ายสนบัสนุน ประกอบดว้ย ครูผูส้อน จาํนวน 3 คน 
ซึงรวมผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละสถานศึกษาจาํนวน 6 คน ฉะนันผูใ้ห้ขอ้มูลสถานศึกษาทงั 27 โรง รวม
ทงัสิน 162 คน ดงัมีรายละเอียดใน ตารางที  1 
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ตารางที  1    แสดงกลุ่มตวัอยา่งสถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาของรัฐ สังกดัสาํนกังานเขตพืนที      
                  การศึกษาในจงัหวดันครปฐม เขต 1 และเขต 2  รวมทงัผูใ้หข้อ้มูล 
 

อาํเภอ โรงเรียน จํานวนผู้ให้ข้อมูล 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน รวม 

เมือง
นครปฐม 

1. พระปฐมวิทยาลยั 

2. พระปฐมวิทยาลยั 2 หลวงพอ่เงินอนุสรณ์ 

3. ราชินีบูรณะ 

4. ศรีวิชยัวิทยา 
5. วดัห้วยจระเขว้ิทยาคม 

6. โพรงมะเดือวิทยาคม 

7. สิรินธรราชวิทยาลยั 

8. สระกระเทียมวิทยาคม 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

กาํแพงแสน 
9. กาํแพงแสนวิทยา 
10. มธัยมฐานบินกาํแพงแสน 

3 

3 

3 

3 

6 

6 

ดอนตูม 
11. คงทองวิทยา 
12. บา้นหลวงวิทยา 

3 

3 

3 

3 

6 

6 

นครชยัศรี 

13. ปรกแกว้วิทยา 
14. งิวรายบุญมีรังสฤษฏ ์

15. ภทัรญาณวิทยา 
16. แหลมบวัวิทยา 
17. เพิมวิทยา 
18. พลอยจาตุรจินดา 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

บางเลน 

19. บางเลนวิทยา 
20. บางหลวงวิทยา 
21. สถาพรวิทยา 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

6 

6 

6 

สามพราน 

22. ปรีดารามวิทยาคม 

23. วดัไร่ขิงวิทยา 
24. สามพรานวิทยา 
25. ภ.ป.ร.ราชวิทยาลยั (กรมสามญัเดิม) 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

6 

6 

6 

6 

พทุธมณฑล 
26. รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา 
27. กาญจนาภิเษกวิทยาลยันครปฐม 

3 

3 

3 

3 

6 

6 

รวม 27 81 81 162 
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ตัวแปรทศึีกษา 
   

ตวัแปรทีใชใ้นการวจิยัครังนี ประกอบดว้ย 

1.  ตวัแปรพืนฐาน   เป็นตวัแปรเกียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ   อาย ุ  ระดบัการศึกษา   ตาํแหน่งหนา้ทีปัจจุบนั และประสบการณ์ในการทาํงาน 

2.  ตวัแปรตน้    เป็นตวัแปรเกียวกบั ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) ตาม
แนวคิดของ เดรคและโรว ์(Drake and Roe)  ซึงประกอบ 5 ทกัษะ คือ  

     2.1 ทกัษะดา้นความรู้ ความคิด (Cognitive Skills)  (X1) หมายถึง ความรู้  ความชาํนาญ
ในการใชค้วามรู้ ความคิดและมีวิสัยทศัน์ เพือพฒันาและยกระดบัสมรรถภาพให้สูงขึน ตลอดการ
เป็นผูน้าํทางการศึกษาทีมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ความรู้ในทางสร้างสรรค ์ 

    2.2  ทกัษะดา้นเทคนิค (Technical  Skills)  (X2) หมายถึง ความรู้ ความชาํนาญและความ
เชียวชาญในกิจกรรมเฉพาะทาง พร้อมทงัมีความคล่องแคล่วในการใชเ้ครืองมือ และเทคนิควิธีการ
ในการทาํกิจกรรม พร้อมทงัสามารถแนะนาํและชีแนะใหผู้อื้นปฏิบติัตามได ้

    2.3 ทกัษะด้านการศึกษาและการสอน (Education and instructional Skills)  (X3) 

หมายถึง ความเป็นผูน้าํทางการศึกษา มีความรู้ ความเขา้ใจในเรืองการเรียนการสอนและการบริหาร
หลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัภารกิจและนโยบายการศึกษาของรัฐ  มีภูมิรู้ และเป็นนกัวิชาการทีดี ใน
ฐานะทีเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา 
      2.4  ทกัษะดา้นมนุษย ์ (Human Skills) (X4) หมายถึง ความสามารถในการทาํงานร่วมกบั
ผูอื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  เขา้ใจสภาพธรรมชาติและความตอ้งการของมนุษย ์มีความสามารถใน
การประสานงานและจูงใจสมาชิกและหน่วยงาน ดว้ยการสร้างความร่วมมือของทีมงานเพือบรรลุ
เป้าหมายขององคก์ร 

    2.5 ทกัษะด้านมโนภาพ (Conceptual Skills) (X5) หมายถึง ความสามารถในการ
ประสานงานสิงต่างๆ เขา้ดว้ยกนั สามารถมองเห็นองคก์รในภาพรวม เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
งานดา้นต่างๆ ในองคก์รหรือหน่วยงานไดอ้ยา่งชดัเจน และการทีมีการเปลียนแปลงในบางส่วนของ
งาน จะมีผลกระทบกระเทือนต่อส่วนอืนๆ ได้อย่างไรบ้าง รวมทงัเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่าง
หน่วยงานทีตนสังกดักบัหน่วยงานอืนๆ      

3.  ตวัแปรตาม  เป็นตวัแปรเกียวกบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารในสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขนัพืนฐาน (Ytot) ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ไดแ้ก่ 
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     3.1  มาตรฐานที 10 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ และมีความสามารถในการบริหารจดัการ  (Y1)  
หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมนัและอุทิศตนในการทาํงาน มีความคิดริเริมและ
มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการบริหารวิชาการและเป็นผูน้ําทางวิชาการ มีการบริหารทีมี
ประสิทธิผลและผูเ้กียวขอ้งพึงพอใจในการบริการ     

     3.2  มาตรฐานที 11  สถานศึกษามีการจดัองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา  (Y2)  หมายถึง สถานศึกษามีการจดัองค์กร 
โครงสร้างการบริหาร และระบบการบริหารงานทีมีความคล่องตวัสูง มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีการ
บริหารโดยใช้หลกัการมีส่วนร่วม และมีการตรวจสอบ ถ่วงดุล มีระบบและดาํเนินการประกัน
คุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง 

     3.3  มาตรฐานที 12  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียน
เป็นสําคญั (Y3)  หมายถึง สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการทีส่งเสริมให้ผูเ้รียน
พฒันาตามธรรมชาติเต็มศกัยภาพ มีการจดักระบวนการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั มีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย 

     3.4  มาตรฐานที 13  สถานศึกษามีหลกัสูตร ทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถิน มีสือการ
เรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ (Y4)  หมายถึง สถานศึกษามีหลกัสูตรและเนือหาสาระการเรียนรู้
ระดบัสากล ระดบัชาติ และระดบัทอ้งถินทีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางและความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถิน มีสือการเรียนการสอนทีเหมาะสมและเอือต่อการเรียนรู้       

     3.5 มาตรฐานที 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการ
พฒันาการศึกษา  (Y5)  หมายถึง  สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ และ
ความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา  มีกิจกรรมทีส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือ
กบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 
       
เครืองมือทใีช้ในการวจัิย      

 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยัครังนี  เป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 3  ตอน      
มีรายละเอียดดงันี 

ตอนที 1  แบบสอบถามเกียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามในเรือง  เพศ  อาย ุ        
ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งหนา้ทีปัจจุบนั  ประสบการณ์ในการทาํงาน มีลกัษณะเป็นแบบตวัเลือกที
กาํหนดคาํตอบไวใ้ห ้(forced choice)  
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ตอนท ี2  แบบสอบถามเกียวกบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร โดยผูว้ิจยัไดส้ร้างเครืองมือ
ตามแนวคิดของ เดรคและโรว ์(Drake and Roe) และพฒันาจากพระมหากานต ์ชาวดร1  เกียวกบั
ทกัษะของผูบ้ริหาร 5 ดา้น  
                ตอนท ี3  แบบสอบถามเกียวกบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร โดยผูว้ิจยัสร้างขึนตามมาตรฐาน
ดา้นผูบ้ริหารของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เพือวดัระดบั
มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารทงั 5 มาตรฐาน  
 แบบสอบถามตอนที 2 และตอนที 3 มีลกัษณะเป็นแบบจดัอนัดบัคุณภาพ 5 ระดบัตาม
แนวคิดของไลเคิร์ท (Likert ‘s five rating scale)2 โดยผูว้ิจยักาํหนดระดบัคะแนนของช่วงนาํหนกั
เป็น 5 ระดบั และค่าคะแนนดงันี 

ระดบั 5 หมายถึง  ทกัษะการบริหารหรือมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร 

               อยูใ่นระดบัมากทีสุด  มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 คะแนน
ระดบั 4 หมายถึง  ทกัษะการบริหารหรือมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร 

               อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าคะแนนเท่ากบั 4 คะแนน
ระดบั 3 หมายถึง  ทกัษะการบริหารหรือมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร 

               อยูใ่นระดบัปานกลาง  มีค่าคะแนนเท่ากบั 3 คะแนน               
ระดบั 2 หมายถึง  ทกัษะการบริหารหรือมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร 

               อยูใ่นระดบันอ้ย  มีค่าคะแนนเท่ากบั 2 คะแนน
ระดบั 1 หมายถึง  ทกัษะการบริหารหรือมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร 

               อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด  มีค่าคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน
 
 
 
 
 
 

  1  พระมหากานต์  ชาวดร, “ทกัษะของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษากรุงเทพมหานคร”  (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา
ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ,2548),       

113-117. 
2  R. Likert, New Pattern of Management (New york : Mcgraw-Hill,1961),74. 
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การสร้างเครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างเครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนี โดยมีขนัตอนดงัต่อไปนี 

ขันตอนที 1   ศึกษาวรรณกรรม และแบบสอบถามทีเกียวขอ้ง นาํมาปรับปรุงและสร้าง
แบบสอบถามขึนใหม่ภายใตค้าํปรึกษาของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ 

ขันตอนที 2   สร้างคาํถามตามกรอบของตวัแปร  โดยมีรูปแบบคาํถามตามทีกาํหนดไวใ้น
ขนัตอนการเลือกแบบสอบถาม  แลว้นาํเสนออาจารยที์ปรึกษา เพือตรวจสอบและแกไ้ข 

ขันตอนที 3   ปรับปรุงแบบสอบถามตามคาํแนะนาํของอาจารยที์ปรึกษาแลว้เสนอให้
ผูเ้ชียวชาญ  จาํนวน 5  ท่าน  ตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหา  (Content   Validity) และภาษาที
ใช ้โดยใชค้่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

ขันตอนที 4    ปรับปรุงแบบสอบถามตามคาํแนะนาํของผูเ้ชียวชาญแลว้นาํไปทดลองใช้ 
(try out) กบักลุ่มตวัอยา่งทีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริง โรงเรียนละ 6 คน จาํนวน 5 โรงเรียน รวม 30 คน    

ขันตอนที  5  นําแบบสอบถามกลับคืนมาหาค่าความเชือมัน (Reliability) โดยใช้ค่า

สัมประสิทธิแอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach)3 โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา (  - coefficient)   
ไดค้่าความเชือมนัเท่ากบั 0.986 ปรับปรุงแลว้นาํไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขนัตอนดงันี คือ 
 1.   ผูว้ิจยัทาํหนงัสือถึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพือขอความร่วมมือ
ไปยงัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 1 และเขต 2  แจง้ไปยงัสถานศึกษาทีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง ช่วยอนุเคราะห์ให้ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนทีสอนในสถานศึกษานนัๆ ตอบ
แบบสอบถาม รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทีตอบแบบสอบถามในการวิจยัครังนีจาํนวน  162  คน  จากจาํนวน
สถานศึกษาทงัหมด  27 โรง  

2. ผูว้จิยัดาํเนินการจดัส่งแบบสอบถามดว้ยตนเอง สาํหรับสถานศึกษาทีสามารถดาํเนินการ
ได ้  ส่วนสถานศึกษาทีติดขดัดว้ยขอ้จาํกดัดา้นความพร้อม   ดา้นเวลาของผูว้จิยัหรือเป็นสถานศึกษา 
 

 

3 L.J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 5thed. (New York : Harper 

Collins,1990),161. 
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ทีการคมนาคมไม่สะดวก ผูว้ิจยัใช้วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณียโ์ดยวิธีการลงทะเบียน 

พร้อมทงัแนบซองเปล่าและติดแสตมป์ เพือให้ผูต้อบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลบัคืนผูว้ิจยั
โดยตรงทางไปรษณีย ์

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
  

เมือไดรั้บขอ้มูลกลบัคืนมารวบรวมแลว้พิจารณาตรวจแบบสอบถามทงัหมดเพือคดัเลือก
แบบสอบถามทีมีความสมบูรณ์และถือว่า เป็นหน่วยวิ เคราะห์นํามาวิ เคราะห์ข้อมูลด้วย             
เครืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  ซึงสถิติทีใชใ้นการวจิยัครังนี ประกอบดว้ย 

1.  การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู ้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี  (f) และ                
ค่าร้อยละ(%) 

2.  การวิเคราะห์ระดบัทกัษะการบริหารและมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร ใชค้่าเฉลีย (X) และค่า
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  สําหรับการวิเคราะห์ทกัษะการบริหารและมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร
นนั ค่าเฉลียของคะแนนทีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของผูใ้ห้ขอ้มูลตกอยู่ในช่วงใด แสดงว่า 
ทกัษะการบริหารหรือมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารอยูใ่นระดบันนัเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน
ผูว้จิยัไดใ้ชเ้กณฑใ์นการวเิคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)4 มีรายละเอียดดงันี 

ค่าเฉลีย 4.50 -  5.00 หมายถึง  ทกัษะการบริหารหรือมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร 

                                                 อยูใ่นระดบัมากทีสุด                
ค่าเฉลีย 3.50 - 4.49  หมายถึง  ทกัษะการบริหารหรือมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร 

                                                 อยูใ่นระดบัมาก                
ค่าเฉลีย 2.50 - 3.49  หมายถึง  ทกัษะการบริหารหรือมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร 

        อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลีย 1.50 - 2.49 หมายถึง   ทกัษะการบริหารหรือมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร 

        อยูใ่นระดบันอ้ย                                                        
ค่าเฉลีย 1.00 - 1.49 หมายถึง  ทกัษะการบริหารหรือมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร 

       อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด        
 
 

 
4 John W. Best, Research in Education , Englewood Cliffs (New Jersey:Prentice – Hall 

Inc,1970),190. 
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3.   การวิเคราะห์ทกัษะการบริหารทีสัมพนัธ์กบัมาตรฐานด้านผูบ้ริหารตามมาตรฐาน
การศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม โดยการวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment coefficient correlation)5 โดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูป  

 
สรุป 

 
การวิจยัครังนีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  (descriptive research) โดยมีวตัถุประสงค์  1)  เพือ

ทราบทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดั
นครปฐม  2)  เพือทราบมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร ตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานกังาน
เขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม  3) เพือทราบทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อ
มาตรฐานด้านผูบ้ริหาร ตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา     
ในจงัหวดันครปฐม  โดยตวัแปรตน้ ยึดแนวคิดทกัษะการบริหารของ เดรคและโรว  ์ (Drake and 

Roe) ส่วนตวัแปรตามยึดตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารของสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) หรือ สมศ. โดยใชส้ถานศึกษาเป็นหน่วยวิเคราะห์ ผูใ้ห้ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 3 คน และครูผูส้อน จาํนวน 3 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละ
สถานศึกษาจาํนวน 6 คน  รวมผูใ้ห้ขอ้มูลสถานศึกษาทงั  27 โรง รวมทงัสิน 162 คน เครืองมือทีใช้
ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 1 ฉบบั แบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกบั
สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกบัทกัษะการบริหาร ตอนที 

3 แบบสอบถามเกียวกบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือค่าความถี (f) ค่า
ร้อยละ (%) ค่าเฉลีย (X)  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) และการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน(Pearson’s product moment coefficient correlation) 

 

 

 

 

 
 

 
5 S. M. Stigler, “Francis Galton's Account of the Invention of Correlation”, Statistical 

Science 4, (1989):73-79. 
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บทท ี 4                                                                                                    

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

เพือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการ
วจิยั เรือง “ทกัษะการบริหารทีสัมพนัธ์กบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน 
สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม”  ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่าง 
ซึงได้แก่สถานศึกษาระดบัมธัยมศึกษาของรัฐ ในสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดั
นครปฐมเขต 1 และเขต 2 จาํนวน 27 โรงเรียน ไดรั้บแบบสอบถามคืน จาํนวน 27 โรง คิดเป็นร้อยละ 
100 โดยกาํหนดผูใ้ห้ขอ้มูล โรงเรียนละ 6 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 3 คน และครูผูส้อน 3 คน รวม
ทงัสิน 162 คน เมือไดข้อ้มูลจากแบบสอบถามนาํมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล จาํแนก
เป็น  4  ตอน  ดงันี 
 ตอนที  1   สถานภาพและขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที  2   ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 ตอนที 3 มาตรฐานด้านผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐานของผู ้บริหาร
สถานศึกษา 
 ตอนที  4  ทกัษะการบริหารทีสัมพนัธ์กบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษา    
ขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม 
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ตอนท ี1 สถานภาพและข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงได้แก่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 3 คน และครูผูส้อนใน
สถานศึกษา 3 คน จาํนวน 27 โรงเรียน รวมทงัสิน 162 คน จาํแนก  ตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ตาํแหน่งหนา้ทีในปัจจุบนั และประสบการณ์ในการทาํงาน โดยหาค่าความถี (frequency)  และ ร้อยละ 
(percentage)  ดงัรายละเอียดใน ตารางที 2 
 
ตารางที 2 สถานภาพและขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  
               ตาํแหน่งหนา้ทีในปัจจุบนั และประสบการณ์ในการทาํงาน 
      

สถานภาพ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 
             หญิง 

 
78 
84 

 
48.15 
51.85 

รวม 162 100.00 
2. อาย ุ

ตาํกวา่ 30 ปี 
31-40  ปี 
41-50  ปี 
51 ปี ขึนไป 

 
12 
13 
53 
84 

 
7.41 
8.02 
32.72 
51.85 

รวม 162 100.00 
3. ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
127 
35 

 
78.40 
21.60 

รวม 162 100.00 
4. ตาํแหน่งหนา้ทีในปัจจุบนั 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
ครูผูส้อน 

 
27 
54 
81 

 
16.67 
33.33 
50.00 

รวม 162 100.00 
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ตารางที 2  (ต่อ)  
 

สถานภาพ จาํนวน  (คน) ร้อยละ 
5. ประสบการณ์ในการทาํงาน 

ไม่เกิน 5 ปี 
6 - 10 ปี 
11 - 15 ปี 
16 - 20 ปี 
21 ปี ขึนไป 

 
14 
15 
13 
23 
97 

 
8.64 
9.26 
8.02 
14.20 
59.88 

รวม 162 100.00 
 
จากตารางที 2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ  

51.85 รองลงมาคือ เป็นเพศชาย  จาํนวน 78  คน  คิดเป็นร้อยละ 48.15 อายุ 51 ปี ขึนไป มากทีสุด 
จาํนวน  84 คน  คิดเป็นร้อยละ  51.85  รองลงมาคือ อายุระหวา่ง 41-50  ปี จาํนวน 53  คน  คิดเป็นร้อย
ละ 32.72  อาย ุ31-40  ปี จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.02  และอายตุาํกวา่ 30 ปี นอ้ยทีสุด จาํนวน  12  
คน คิดเป็นร้อยละ 7.41  ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากทีสุด จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.40 รองลงมาคือ สูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 21.60  ตาํแหน่งครูผูส้อน มากทีสุด 
จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน จาํนวน 54 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.33 และตาํแหน่งผูอ้าํนวยการโรงเรียน น้อยทีสุด จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
ประสบการณ์ในการทาํงาน 21 ปี ขึนไป มากทีสุด จาํนวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 59.88 รองลงมาคือ    
ประสบการณ์ในการทาํงาน 16 - 20 ปี  จาํนวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.20 ประสบการณ์ในการทาํงาน 
6-10 ปี จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.26  ประสบการณ์ในการทาํงานไม่เกิน 5 ปี จาํนวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.64 และประสบการณ์ในการทาํงาน 11 - 15 ปี นอ้ยทีสุด จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
8.02 
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ตอนท ี2 ทกัษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา  
 ผลการวิเคราะห์ระดบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา  มีรายละเอียดตามตารางที 
3 - 8  ดงัต่อไปนี 
 
ตารางที  3     ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา    
                     โดยภาพรวม                                                                                               

                    (n = 27) 
 

ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 

)X(  .)D..S(  ระดบั 

1. ดา้นความรู้ ความคิด (X1)  
2. ดา้นเทคนิค (X2)  
3. ดา้นการศึกษาและการสอน (X3) 
4. ดา้นมนุษย ์(X4) 
5. ดา้นมโนภาพ (X5)  

4.35 
4.28 
4.38 
4.35 
4.33 

0.27 
0.27 
0.28 
0.30 
0.30 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก  

โดยภาพรวม  (Xtot) 4.34 0.26 มาก 
 

 จากตารางที 3 พบวา่ ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( X  = 4.34, DS.  = 0.26) เมือพิจารณา เป็นรายดา้น พบวา่  อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงค่าเฉลีย
จากมากไปหานอ้ย ดงันี ดา้นการศึกษาและการสอน  ( X = 4.38, DS.  = 0.28)  ดา้นความรู้ ความคิด 
( X  = 4.35, DS.  = 0.27)  ดา้นมนุษย ์  ( X  = 4.35, DS.  = 0.30) ดา้นมโนภาพ ( X  = 4.33, DS.  = 
0.30) และดา้นเทคนิค ( X  = 4.28, DS.  = 0.27) ตามลาํดบั 
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ตารางที  4     ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
                      ดา้นความรู้ ความคิด 

                      (n = 27) 
 

ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 

)X(  .)D..S(  ระดบั 

ดา้นความรู้ ความคิด  
1. ผูบ้ริหารมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีวสิัยทศัน์ทางดา้นการ

บริหารเป็นอยา่งดี 
2. ผูบ้ริหารศึกษาคน้ควา้แนวคิดใหม่ ๆ เพือใชเ้ป็นเครืองมือ

และแนวทางในการบริหาร 
3. ผูบ้ริหารนาํความรู้  ประสบการณ์ทีไดจ้ากการศึกษา

คน้ควา้มาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
4. ผูบ้ริหารใชค้วามรู้ ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาที

เกิดขึนในสถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
5. ผูบ้ริหารใชค้วามคิดริเริมสร้างสรรค ์เพือนาํมาใชพ้ฒันา

งานใหเ้กิดผลดีต่อสถานศึกษาอยา่งต่อเนือง 

4.43 
 

4.35 
 

4.34 
 

4.31 
 

4.33 
 

0.27 
 

0.29 
 

0.30 
 

0.32 
 

0.33 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.35 0.27 มาก 
 
 จากตารางที 4 พบว่า ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นความรู้ ความคิด     
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.35, DS. =0.27) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้ โดยผูบ้ริหารมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีวิสัยทศัน์ทางดา้นการบริหารเป็นอย่างดี มีค่าเฉลีย
มากทีสุด ( X = 4.43, DS.  = 0.27) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารศึกษาคน้ควา้แนวคิดใหม่ ๆ เพือใช้เป็น
เครืองมือและแนวทางในการบริหาร ( X =4.35, DS. = 0.29) ลาํดบัต่อมาคือ ผูบ้ริหารนาํความรู้  
ประสบการณ์ทีได้จากการศึกษาคน้ควา้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม( X =4.34, DS. = 0.30)   
ผูบ้ริหารใชค้วามคิดริเริมสร้างสรรค ์เพือนาํมาใชพ้ฒันางานให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาอยา่งต่อเนือง
( X =4.33, DS. = 0.33) และผูบ้ริหารใช้ความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนใน
สถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม  มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ( X = 4.31, DS.  = 0.32) 
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ตารางที  5     ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
                      ดา้นเทคนิค 
                    (n = 27) 

 

ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 

)X(  .)D..S(  ระดบั 

ดา้นเทคนิค  
1. ผูบ้ริหารสามารถนาํความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการใช้

วธีิการต่าง ๆ ในการบริหารงาน และนาํไปใชใ้หเ้กิด
ประสิทธิภาพอยา่งเป็นระบบ 

2. ผูบ้ริหารสามารถนาํวธีิการต่าง ๆ ในการบริหารงานมาใช้
ในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบและถูกตอ้ง 

3. ผูบ้ริหารมีความเชียวชาญในการเลือกใชเ้ครืองมือใน 
การดาํเนินกิจกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ผูบ้ริหารสามารถพฒันาเครืองมือและเลือกเทคนิควธีิการ
ในการบริหารงาน มาใชใ้นกิจกรรมและการปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

5. ผูบ้ริหารสามารถนาํกลยทุธ์ใหม่ ๆ มาใชใ้นการดาํเนิน
กิจกรรม พร้อมทงัแนะนาํแนวทางใหผู้อื้นปฏิบติัตามได้
ถูกตอ้ง   

4.30 
 
 

4.31 
 

4.25 
 

4.28 
 
 

4.28 

0.30 
 
 

0.31 
 

0.26 
 

0.29 
 
 

0.34 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 

รวม    4.28 0.27 มาก 
  

จากตารางที 5 พบว่า ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นเทคนิค โดยภาพรวม     
อยู่ในระดบัมาก ( X  = 4.28, DS. = 0.27) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้        
โดยผูบ้ริหารสามารถนาํวิธีการต่างๆ ในการบริหารงานมาใช้ในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างเป็นระบบ และ
ถูกตอ้ง มีค่าเฉลียมากทีสุด ( X =4.31, DS. = 0.31) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารสามารถนาํความรู้ ความเขา้ใจ
เกียวกบัการใช้วิธีการต่าง ๆ ในการบริหารงาน ลาํดบัต่อมาคือ ผูบ้ริหารสามารถนาํกลยุทธ์ใหม่ ๆ      
มาใช้ในการดาํเนินกิจกรรม พร้อมทงัแนะนําแนวทางให้ผูอื้นปฏิบัติตามได้ถูกต้อง ( X =4.28,  

DS. = 0.34) ผูบ้ริหารสามารถพฒันาเครืองมือและเลือกเทคนิควิธีการในการบริหารงาน มาใช้ใน
กิจกรรมและการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม ( X =4.25, DS. = 0.26) และนาํไปใชใ้ห้เกิด
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ประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ ( X = 4.30, DS. = 0.30) และผูบ้ริหารมีความเชียวชาญในการเลือกใช้
เครืองมือในการดาํเนินกิจกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ( X =4.25, DS. =0.26)   
 
ตารางที  6    ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
                     ดา้นการศึกษาและการสอน 

                      (n = 27) 
 

ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 

)X(  .)D..S(  ระดบั 

 ดา้นการศึกษาและการสอน  
1. ผูบ้ริหารเป็นผูน้าํทางวชิาการและการใชห้ลกัสูตรซึงเป็นที

ยอมรับของครูในสถานศึกษา 
2. ผูบ้ริหารสามารถบริหารหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจ

และนโยบายการศึกษาตามทีกระทรวงศึกษาธิการ
กาํหนด 

3. ผูบ้ริหารมีภูมิรู้และสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ๆ
เกียวกบัการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. ผูบ้ริหารมีความรู้ ความเขา้ใจทางดา้นวชิาการเป็นอยา่งดี
สามารถใหค้าํปรึกษา  ชีแนะ พร้อมทงัอาํนวยความ
สะดวกเกียวกบัการเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากร 

5. ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนแนวคิดและวธีิการในการจดั 
การเรียนการสอนของครู เพือสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
เตม็ศกัยภาพ 

4.34 
 

4.36 
 
 

4.35 
 

4.37 
 
 

4.48 

0.32 
 

0.30 
 
 

0.29 
 

0.29 
 
 

0.30 
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มาก 
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มาก 

รวม 4.38 0.28 มาก 
  
 จากตารางที  6  พบวา่ ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นการศึกษาและการสอน 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.38, DS.  = 0.28) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก
ทุกข้อ โดยผูบ้ริหารให้การสนับสนุนแนวคิดและวิธีการในการจดัการเรียนการสอนของครู เพือ
สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ  มีค่าเฉลียมากทีสุด ( X = 4.48, DS. =0.30) รองลงมาคือ 
ผูบ้ริหารมีความรู้ ความเขา้ใจทางดา้นวิชาการเป็นอยา่งดีสามารถให้คาํปรึกษา  ชีแนะ พร้อมทงัอาํนวย
ความสะดวกเกียวกบัการเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากร  ( X  = 4.37, DS. = 0.29) ลาํดบัต่อมาคือ 
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ผู ้บ ริหารสามารถบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับภารกิจและนโยบายการศึกษาตามที
กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด ( X =4.36, DS. = 0.30) ผูบ้ริหารมีภูมิรู้และสามารถสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ ๆ เกียวกบัการศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม ( X =4.35, DS. = 0.29)  และผูบ้ริหารเป็นผูน้าํทางวิชาการ
และการใชห้ลกัสูตรซึงเป็นทียอมรับของครูในสถานศึกษา  มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ( X =4.34, DS. = 0.32)   
 
ตารางที  7    ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
                     ดา้นมนุษย ์

                     (n = 27) 
 

ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 

)X(  .)D..S(  ระดบั 

ดา้นมนุษย ์  
1. ผูบ้ริหารสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
2. ผูบ้ริหารเขา้ใจธรรมชาติและความตอ้งการของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
3. ผูบ้ริหารมีความเอืออาทรและยอมรับฟังความคิดเห็น

ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
4. ผูบ้ริหารสามารถประสานงานและจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

รวมถึงหน่วยงานอืนภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี 
5. ผูบ้ริหารส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม เพือบรรลุเป้าหมาย

ขององคก์ร 

4.40 
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0.33 
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มาก 

รวม 4.35 0.30 มาก 
 
 จากตารางที 7 พบวา่ ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ดา้นมนุษย ์ โดยภาพรวม    
อยู่ในระดบัมาก ( X = 4.35, DS. = 0.30)  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ         
โดยผูบ้ริหารมีความเอืออาทรและยอมรับฟังความคิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีค่าเฉลียมากทีสุด 
( X = 4.41, DS. = 0.30) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
( X = 4.40, DS. = 0.32) ลําดับต่อมา คือ ผู้บริหารเข้าใจธรรมชาติและความต้องการของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ( X = 4.35, DS. = 0.33)  ผูบ้ริหารส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม เพือบรรลุเป้าหมาย
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ขององค์กร ( X = 4.31, DS. = 0.36)  และผูบ้ริหารสามารถประสานงานและจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
รวมถึงหน่วยงานอืนภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ( X = 4.25, DS. = 0.34) 
 
ตารางที  8     ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
                      ดา้นมโนภาพ 

                     (n = 27) 
 

ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
 

)X(  .)D..S(  ระดบั 

ดา้นมโนภาพ  
1. ผูบ้ริหารสามารถวเิคราะห์ วางแผนการจดัการศึกษาและ

ปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบันโยบายของ
หน่วยงานตน้สังกดั 

2. ผูบ้ริหารสามารถวเิคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการ
ของสถานศึกษาในภาพรวมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน 

3. ผูบ้ริหารสามารถจดัระบบการทาํงานใหส้อดคลอ้งกนัทุก
หน่วยงาน ภายในองคก์ร 

4. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ในการพฒันาและการแกไ้ขปัญหาที
เกิดขึนในสถานศึกษา 

5. ผูบ้ริหารสามารถบริหารงานทงัในและนอกหน่วยงานที
สังกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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รวม 4.33 0.30 มาก 
  
 จากตารางที 8 พบวา่ ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นมโนภาพ โดยภาพรวม  
อยู่ในระดับมาก ( X = 4.33, DS. = 0.30) เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ          
โดยผูบ้ริหารสามารถบริหารงานทงัในและนอกหน่วยงานทีสังกดัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลีย
มากทีสุด ( X = 4.38, DS. = 0.28) รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ในการพฒันาและการแกไ้ขปัญหา
ทีเกิดขึนในสถานศึกษา ( X = 4.36, DS. = 0.34) ลาํดบัต่อมาคือ ผูบ้ริหารสามารถวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความตอ้งการของสถานศึกษาในภาพรวมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน ( X = 4.35, DS. = 0.32)  
ผูบ้ริหารสามารถวิเคราะห์ วางแผนการจดัการศึกษาและปฏิบติัได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
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นโยบายของหน่วยงานตน้สังกดั ( X = 4.31, DS. = 0.32)  และผูบ้ริหารสามารถจดัระบบการทาํงาน
ใหส้อดคลอ้งกนัทุกหน่วยงาน ภายในองคก์ร มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ( X =4.27, DS. =0.32) 
 
 

ตอนท ี3 มาตรฐานด้านผู้บริหารตามมาตรฐานการศึกษาขันพนืฐานของผู้บริหารสถานศึกษา  
   ผลการวิเคราะห์ระดับ มาตรฐานด้านผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีรายละเอียดตามตารางที 9 – 14   ดงัต่อไปนี  

 
ตารางที  9     ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐาน 
                      การศึกษาขนัพืนฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม 
                               (n = 27) 

มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา )X(  .)D..S(  ระดบั 

1. มาตรฐานที 10 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ และมีความสามารถในการ
บริหารจดัการ (Y1) 

2. มาตรฐานที 11  สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้างและการ
บริหารงานอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร ใหบ้รรลุเป้าหมาย
การศึกษา (Y2) 

3. มาตรฐานที 12  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการ
สอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (Y3) 

4. มาตรฐานที 13  สถานศึกษามีหลกัสูตร ทีเหมาะสมกบัผูเ้รียน
และทอ้งถิน มีสือการเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ ( Y4) 

5. มาตรฐานที 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา (Y5) 
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มาก 

รวม  (Ytot) 4.42 0.27 มาก 
 
 จากตารางที 9 พบว่า ระบบมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   ( X = 4.42, DS.  = 0.27) เมือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี  มาตรฐานที 12  
สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั ( X = 4.46, DS. = 0.29) 
มาตรฐานที 10 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ และมีความสามารถในการบริหารจดัการ ( X = 4.44, DS.  = 0.28) 
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มาตรฐานที 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 
( X = 4.40, DS. = 0.30)  มาตรฐานที 11  สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้างและการบริหารงาน
อยา่งเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา ( X = 4.40, DS.  = 0.32) และมาตรฐานที 13  
สถานศึกษามีหลกัสูตร ทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถิน มีสือการเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ 
( X =4.38, DS.  = 0.31) ตามลาํดบั 
 
ตารางที  10    ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐาน 
                       การศึกษาขนัพืนฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษา มาตรฐานที 10 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ  
                       และมีความสามารถในการบริหารจดัการ 
                                                         (n = 27) 

มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา )X(  .)D..S(  ระดบั 

มาตรฐานที 10 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ และมีความสามารถในการ
บริหารจดัการ 

 

1. ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมนั และอุทิศตนในการ
ทาํงาน 

2. ผูบ้ริหารมีความคิดริเริมและมีวสิัยทศัน์ 
3. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารงานวชิาการและเป็นผูน้าํ

ทางวชิาการ 
4. ผูบ้ริหารมีการบริหารทีมีประสิทธิผลและผูเ้กียวขอ้งพึงพอใจใน

การบริการ 
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รวม 4.44 0.28 มาก 
 
 จากตารางที 10 พบวา่ มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานที 10 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ และมีความสามารถในการบริหารจดัการ โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก ( X =4.44, DS. = 0.28) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้          
โดยผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมัน และอุทิศตนในการทาํงาน มีค่าเฉลียมากทีสุด      
( X =4.49, DS. = 0.28) รองลงมาคือ  ผูบ้ริหารมีความคิดริเริมและมีวิสัยทศัน์ ( X = 4.47, DS. = 0.34) 
ลาํดบัต่อมา ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและเป็นผูน้าํทางวิชาการ  ( X = 4.41, 
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DS. = 0.32)  และผูบ้ริหารมีการบริหารทีมีประสิทธิผลและผูเ้กียวขอ้งพึงพอใจในการบริการ มี
ค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ( X =4.36, DS.  = 0.32)   
 
ตารางที  11     ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐาน 
                        การศึกษาขนัพืนฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษา มาตรฐานที 11 สถานศึกษามีการจดั 
                        องคก์ร โครงสร้างและการบริหารงานอยา่งเป็นระบบครบวงจร ใหบ้รรลุเป้าหมาย   
                        การศึกษา 

        (n = 27) 
มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา )X(  .)D..S(  ระดบั 

มาตรฐานที 11 สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้างและการ
บริหารงานอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร ใหบ้รรลุเป้าหมายการศึกษา 

 

1.สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้างการบริหาร และระบบการ
บริหารงานทีมีความคล่องตวัสูง ปรับเปลียนไดต้ามความ
เหมาะสม 

2.สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยทุธ์ 
3.สถานศึกษามีการบริหารโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม และมีการ
ตรวจสอบ ถ่วงดุล 

4.สถานศึกษามีระบบและดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในเป็นไป
ตามกฎกระทรวง 

4.41 
 
 

4.37 
4.35 

 
4.48 

0.34 
 
 

0.37 
0.33 

 
0.33 

มาก 
 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.40 0.32 มาก 
 

 จากตารางที 11 พบวา่ มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานที 11 สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้างและการบริหารงานอยา่งเป็นระบบ
ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.40, DS. =0.32) เมือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยสถานศึกษามีระบบและดาํเนินการประกัน
คุณภาพภายในเป็นไปตามกฎกระทรวง มีค่าเฉลียมากทีสุด ( X =4.48, DS. =0.33) รองลงมาคือ 
สถานศึกษามีการจดัองค์กร โครงสร้างการบริหาร และระบบการบริหารงานทีมีความคล่องตวัสูง 
ปรับเปลียนไดต้ามความเหมาะสม ( X =4.41, DS. =0.34)  ลาํดบัต่อมาคือ สถานศึกษามีการบริหาร
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เชิงกลยุทธ์ ( X =4.37, DS. =0.37)  และสถานศึกษามีการบริหารโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม และมีการ
ตรวจสอบ ถ่วงดุล มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ( X =4.35, DS. =0.33)   
 
ตารางที  12    ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐาน 
                       การศึกษาขนัพืนฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษา มาตรฐานที 12 สถานศึกษามีการจดั 
                       กิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
                                                                                                                                                (n = 27) 

มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา )X(  .)D..S(  ระดบั 

มาตรฐานที 12  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 

1.สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการทีส่งเสริมให้
ผูเ้รียนพฒันาตามธรรมชาติเตม็ศกัยภาพ 

2.สถานศึกษามีการจดักระบวนการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
3.สถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอยา่ง
หลากหลาย 

4.46 
 

4.47 
4.48 

 

0.31 
 

0.34 
0.26 

มาก 
 
มาก 
มาก 

รวม 4.46 0.29 มาก 
  
 จากตารางที  12 พบวา่ มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา  มาตรฐานที 12 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็น
สาํคญั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.46, DS. = 0.29) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ โดยสถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย มีค่าเฉลียมากทีสุด 
( X =4.48, DS. = 0.26) รองลงมาคือ สถานศึกษามีการจดักระบวนการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั 
( X =4.47, DS. =0.34) และสถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการทีส่งเสริมให้ผูเ้รียน
พฒันาตามธรรมชาติเตม็ศกัยภาพ มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด ( X =4.46, DS. =0.31)  
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ตารางที  13     ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐาน 
                       การศึกษาขนัพืนฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษา  มาตรฐานที 13 สถานศึกษามีหลกัสูตร 
                       ทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถิน มีสือการเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ 
                                                         (n = 27) 

มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา )X(  .)D..S(  ระดบั 

มาตรฐานที 13  สถานศึกษามีหลกัสูตร ทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและ
ทอ้งถิน มีสือการเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ 

 

1.สถานศึกษามีหลกัสูตรและเนือหาสาระการเรียนรู้ระดบัสากล 
ระดบัชาติ และระดบัทอ้งถินทีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
แกนกลางและความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถิน 

2.สถานศึกษามีสือการเรียนการสอนทีเหมาะสมและเอือต่อการ
เรียนรู้ 

4.42 
 
 

4.34 

0.35 
 
 

0.32 

มาก 
 

 
มาก 

รวม 4.38 0.31 มาก 
 
 จากตารางที  13  พบว่า มาตรฐานด้านผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา มาตรฐานที 13 สถานศึกษามีหลกัสูตรทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถิน มีสือการ
เรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =4.38, DS. = 0.31) เมือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยสถานศึกษามีหลกัสูตรและเนือหาสาระการเรียนรู้ระดบั
สากล ระดบัชาติ และระดบัทอ้งถินทีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางและความตอ้งการของ
ผูเ้รียนและทอ้งถิน มีค่าเฉลียมากทีสุด  ( X =4.42, DS. = 0.35) รองลงมาคือ สถานศึกษามีสือการเรียน
การสอนทีเหมาะสมและเอือต่อการเรียนรู้ ( X =4.34, DS. = 0.32)  
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ตารางที  14    ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐาน 
                      การศึกษาขนัพืนฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษา มาตรฐานที 14 สถานศึกษาส่งเสริม 
                      ความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา   
                                                                                                                                                (n = 27) 

มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา )X(  .)D..S(  ระดบั 

มาตรฐานที 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือ
กบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา   

 

1.สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ และ
ความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 

2.สถานศึกษามีกิจกรรมทีส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบั
ชุมชนในการพฒันาการศึกษา 

4.39 
 

4.41 

0.33 
 

0.30 

มาก 
 
มาก 

รวม 4.40 0.30 มาก 
 

 จากตารางที 14 พบวา่ มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานที 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันา
การศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.40, DS. = 0.30) เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ โดยสถานศึกษามีกิจกรรมทีส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการ
พฒันาการศึกษา มีค่าเฉลียมากทีสุด ( X =4.41, DS. =0.30) รองลงมาคือ สถานศึกษามีระบบและกลไก
ในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา ( X =4.39, DS. =0.33)  
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ตอนท ี4 ทกัษะการบริหารทีสัมพนัธ์กบัมาตรฐานด้านผู้บริหารตามมาตรฐานการศึกษาขันพนืฐาน  
 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของทกัษะการบริหารกบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐาน
การศึกษาขนัพืนฐาน ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
product  correlation coefficient) ดงัรายละเอียดในตารางที  15 
 

ตารางที  15    ค่าความสัมพนัธ์ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร โดยภาพรวม และรายดา้น กบั  
                       มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน โดยภาพรวม และรายดา้น 
 

  (Y1)  (Y2)  (Y3)  ( Y4)  (Y5)  (Ytot) 
(X1) .859** .774** .712** .656** .703** .829** 
(X2) .806** .640** .579** .619** .580** .721** 
(X3) .822** .623** .630** .618** .510** .715** 
(X4) .788** .645** .617** .721** .598** .754** 
(X5) .894** .640** .605** .589** .561** .734** 
(Xtot) .892** .709** .671** .685** .630** .802** 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
 
 จากตารางที 15 พบวา่  การทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร (Xtot) กบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร
ตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของผูบ้ริหาร (Ytot) โดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์กนั (r = 0.802) 
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  เมือพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหารของ
ผูบ้ริหาร (Xtot) กบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของผูบ้ริหารแต่ละดา้น
พบว่า ทักษะการบริหารของผูบ้ริหาร (Xtot) สัมพนัธ์กับมาตรฐานด้านผูบ้ริหารตามมาตรฐาน
การศึกษาขนัพืนฐานของผูบ้ริหาร มาตรฐานที 10 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํ และมีความสามารถในการ
บริหารจดัการ (Y1) มีความสัมพนัธ์กนัมากทีสุด (r = 0.892) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 
และทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร (Xtot) สัมพนัธ์กบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษา
ขนัพืนฐานของผูบ้ริหาร มาตรฐานที 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบั
ชุมชนในการพฒันาการศึกษา (Y5) มีความสัมพนัธ์กนันอ้ยทีสุด (r = 0.630) อยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติทีระดบั .01 ส่วนมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของผูบ้ริหาร (Ytot)  
กบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร แต่ละดา้น พบวา่ มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษา
ขนัพืนฐานของผูบ้ริหาร (Ytot) กับทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร ด้านความรู้ ความคิด  (X1) มี
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ความสัมพนัธ์กนัมากทีสุด (r = 0.829)  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 และมาตรฐานดา้น
ผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของผูบ้ริหาร (Ytot) กบัทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร 
ดา้นการศึกษาและการสอน (X3) มีความสัมพนัธ์กนันอ้ยทีสุด (r = 0.715) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .01 
 สรุปผลการวิเคราะห์ทกัษะการบริหารทีสัมพนัธ์กบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐาน
การศึกษาขนัพืนฐาน พบวา่ ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร กบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐาน
การศึกษาขนัพืนฐานของผูบ้ริหาร มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 โดยมีค่า
ความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะทีคลอ้ยตามกนั  
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บทท ี5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัเรือง ทกัษะการบริหารทีสัมพนัธ์กบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษา
ขนัพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา 
(descriptive  research)ใชส้ถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม เขต 1 และ 
2 จาํนวน 27 โรงเรียน ไดรั้บแบบสอบถามคืน จาํนวน 27 โรง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยกาํหนดผูใ้ห้
ขอ้มูล โรงเรียนละ 6 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 3 คน และครูผูส้อน 3 คน รวมทงัสิน 162 คน สถิติที
ใช้ในการวิจยัคือค่าความถี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage)  ค่าเฉลีย ( x ) ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน ( S.D.)  และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s  product – 
moment  correlation  coefficient) วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป   

 
สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาผลของการวจิยัสามารถสรุปไดด้งันี 
1. ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดั

นครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่  อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดย
เรียงค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย  ดงันี  ดา้นการศึกษาและการสอน   ดา้นความรู้ ความคิด   ดา้นมนุษย ์    
ดา้นมโนภาพ และดา้นเทคนิค ตามลาํดบั 
 2. มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดั
สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันี มาตรฐานที 12  
สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั มาตรฐานที 10 ผูบ้ริหาร
มีภาวะผูน้าํและมีความสามารถในการบริหารจดัการ มาตรฐานที 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์
และความร่วมมือกับชุมชนในการพฒันาการศึกษา มาตรฐานที 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร 
โครงสร้างและการบริหารงานอยา่งเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา  และมาตรฐานที 
13  สถานศึกษามีหลกัสูตร ทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถิน มีสือการเรียนการสอนทีเอือต่อการ
เรียนรู้ ตามลาํดบั 
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3. การทักษะการบริหารกับมาตรฐานด้านผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน        
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม มีความสัมพนัธ์     
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 
 
 

การอภิปรายผล 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลวิจยัขา้งตน้ ผูว้จิยัไดน้าํไปสู่การอภิปรายผลดงันี 
1. จากผลการวิจยั พบว่า ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขต

พืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า  อยู่
ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดงันีคือ ด้านการศึกษาและการสอน ด้าน
ความรู้ ความคิด ดา้นมนุษย ์  ดา้นมโนภาพ และดา้นเทคนิค ตามลาํดบั อาจเนืองมาจากการคดัเลือก
ผูบ้ริหารในการดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษามีขนัตอนทีคดักรอง และเลือกสรรบุคคลทีมี
ความเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่ง จึงทาํให้สถานศึกษาไดบุ้คคลทีมีความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานในฐานะผูบ้ริหารไดเ้ป็นอย่างดี ผนวกกบัในปัจจุบนัผูบ้ริหารสถานศึกษามีการพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเนือง  ทงัการศึกษาต่อในระดบัทีสูงขึน  การทาํผลงานวิทยฐานะให้สูงขึน การศึกษา
ดูงานทงัในและนอกประเทศ  การฝึก อบรม พฒันาความรู้ เทคนิคการบริหารในดา้นต่างๆ ทีส่งผล
ต่อการบริหารสถานศึกษา  ครู นักเรียน  และชุมชน จึงทําให้ทักษะการบริหารของผู ้บริหาร
สถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก     
ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชยัโรจน์  ศรีวิเชียร พบว่า ทกัษะการบริหารตามสภาพปัจจุบนัของ
ผูบ้ริหารอยู่ในระดับมากทังในภาพรวมและรายด้านเรียงตามลําดับค่าเฉลียเป็นรายด้าน คือ         
ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ ดา้นความคิดรวบยอด ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นการเรียนการสอน และดา้น
เทคนิค ส่วนทกัษะการบริหารทีพึงประสงค์ในยุคปฏิรูปการศึกษาของผูบ้ริหาร อยู่ในระดบัมาก    
ทงัในภาพรวมและรายดา้นเรียงตามลาํดบัค่าเฉลีย คือ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นมนุษยสัมพนัธ์ 
ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นความคิดรวบยอด และดา้นเทคนิค  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรัตน์  
สุทธิชัชวาล  พบว่า 1) การใช้ทกัษะการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของเดรคและโรว์ของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ทกัษะทางดา้นความรู้ความเขา้ใจ ทกัษะดา้นความคิดรวบยอด 
ทกัษะด้านมนุษยสัมพนัธ์ ทักษะทางด้านการเป็นผูน้ําทางการศึกษาและการสอน และทกัษะ
ทางดา้นเทคนิค สอดคลอ้งกบังานวิจยัของโสภา  ตุม้ท่าช้าง พบวา่ ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร
ของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั
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งานวิจยัของกิงแกว้  เพ็ญสุริยะ พบว่า 1) ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพ
การศึกษาสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู ในภาพรวม อยูใ่น
ระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  2) ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเขตคุณภาพการศึกษาสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 3) ทกัษะการบริหาร
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพการศึกษาสนามชยัเขต  จงัหวดัฉะเชิงเทรา ตามความคิดเห็น
ของครู ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
 2. จากผลการวิจยั พบว่า มาตรฐานด้านผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย 
ดงันี มาตรฐานที 12 สถานศึกษามีการจดักิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั 
มาตรฐานที 10 ผู้บริหารมีภาวะผู ้นําและมีความสามารถในการบริหารจัดการ  มาตรฐานที 14 
สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา มาตรฐานที 11 
สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุ
เป้าหมายการศึกษา และมาตรฐานที 13 สถานศึกษามีหลกัสูตร ทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถิน มีสือ
การเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ ตามลําดับ ทังนีเป็นผลมาจาก รัฐต้องจัดให้มีการศึกษา          
ขนัพืนฐานเพือพฒันาเยาวชนไทยทุกคนให้มีคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ ทงัในฐานะทีเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองของโลก เพือเป็นรากฐานทีพอเพียงสําหรับการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต  และเพือ
สร้างเป็นรากฐานทีแขง็แกร่งสาํหรับการสร้างสรรคส์ังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพือการ
พฒันาประเทศทียงัยืนในอนาคต โดยยึดหลักการสําคญัของการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน คือ           
1) หลกัการพฒันาผูเ้รียนอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ ทงัร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  
2) หลกัการจดัการศึกษาเพือความเป็นไทยให้มีความรักและภาคภูมิใจในทอ้งถินและประเทศชาติ  
3) หลกัแห่งความเสมอภาค คนไทยทงัปวงตอ้งมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขนัพืนฐานไม่
นอ้ยกวา่ 12 ปี อย่างทวัถึงเท่าเทียม  4)หลกัการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน และ
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษา  5) หลกัแห่งความสอดคลอ้ง อุดมการณ์ 
หลกัการ และมาตรฐานในการจดัการศึกษาขนัพืนฐานตอ้งสอดคล้องระหว่างสาระบญัญติัใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช2540พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช
2542แกไ้ขเพิมเติม(ฉบบัที2) พุทธศกัราช 2545 กาํหนดเป็นมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน เพือให้
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถนํามาเป็นแนวทางในการจดัการศึกษาและบริหารสถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานทีกาํหนด  จึงทาํให้มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน
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ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจินตนา  ทองศรี พบวา่ 1) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความคิดเห็นเกียวกบัสภาพการปฏิบติังานตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร โดยภาพรวม อยูใ่น
ระดบัมาก เมือพิจารณาแต่ละมาตรฐาน พบวา่ มีสภาพการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากทุกมาตรฐาน 
มาตรฐานทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ มาตรฐานที 11 สถานศึกษามีการจดัองค์กร โครงสร้างและการ
บริหารงานอยา่งเป็นระบบ ครบวงจรให้บรรลุ เป้าหมายการศึกษารองลงมาคือ มาตรฐานที 10 
ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํและมีความสามารถในการบริหารจดัการ  และมาตรฐานที 14 สถานศึกษา
ส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษาตามลาํดบั มาตรฐานทีมี
ค่าเฉลียตาํทีสุดคือ มาตรฐานที 13 สถานศึกษามีหลกัสูตรทีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและทอ้งถิน มีสือ
การเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของธิดา  สุพรรณกูล พบว่า           
1) กระบวนการบริหารหลกัสูตรสถานศึกษาขนัพืนฐานสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาชยันาท 
ในภาพรวมมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางโดยด้านทีมีค่าเฉลียสูงสุด ได้แก่ ด้านการ
ดาํเนินการใช้หลกัสูตรสถานศึกษา   2) การดาํเนินงานตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารเพือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขนัพืนฐานสังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาชยันาทใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉลียดา้นผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าํมีค่าเฉลียสูงสุด และดา้นทีมี
ค่าเฉลียตาํสุดคือดา้นสถานศึกษามีสือการเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้   
 3.  จากการวิจัย พบว่า การทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารกับมาตรฐานด้านผูบ้ริหารตาม
มาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของผูบ้ริหาร สังกดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาในจงัหวดันครปฐม มี
ความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั  .01 โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมี
ความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะทีคลอ้ยตามกนั เนืองมาจากมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษา
ขนัพืนฐานของผูบ้ริหาร เป็นแนวทางทีผูบ้ริหารต้องยึดเป็นถือปฏิบติั เพือรองรับการประเมิน
ภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึงต้องใช้ทักษะของ
ผูบ้ริหารทีไดพ้ฒันาความรู้ ความสามารถอยา่งต่อเนือง มาใชใ้นการบริหารสถานศึกษา ครู นกัเรียน
และชุมชน ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดงันนัหากผูบ้ริหารมีทกัษะการบริหารทีดีจะทาํให้
การบริหารงานตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของผูบ้ริหารมากตามไป
ดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธิดา  สุพรรณกูล  พบว่า การบริหารหลกัสูตรสถานศึกษากบัการ
ดาํเนินงานตามมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารในการประเมิน  คุณภาพภายนอกของสถานศึกษาขนัพืนฐาน
โดยรวมมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01  และสอดคลอ้งกบัจินตนา ทองศรี 
พบวา่ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกียวกบัสภาพการปฏิบติังานตาม
มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารโดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทีระดบั .01  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 85 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากขอ้คน้พบการวจิยั การอภิปรายผล ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะทวัไปและขอ้เสนอแนะเพือการ
วจิยัครังต่อไป  

 
ข้อเสนอแนะทวัไป 

 1.จากการศึกษาพบว่า ทกัษะการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษานครปฐม อยู่ในระดบัมากทุกด้าน แสดงให้เห็นว่าผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะสูงใน    
การบริหารงาน ซึงเกิดจากความตงัใจและมุ่งมนัในการพฒันาตนเองและสถานศึกษาให้ทนัต่อ    
การเปลียนแปลงในทุกๆ ดา้นในปัจจุบนั เช่น การศึกษาต่อของผูบ้ริหารในระดบัทีสูงขึน, การฝึก 
อบรม ปรับเปลียน เรียนรู้ และนาํเทคนิคการบริหารงานใหม่ๆ มาใชก้บัตนเอง ผูอื้นและสถานศึกษา 
ซึงจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม จึงเห็นสมควรทีจะเสนอหน่วยงานทีเกียวขอ้งสนบัสนุน
และส่งเสริมใหผู้บ้ริหารมีการพฒันาทกัษะยงิๆ ขึนไป  

2.  จากการศึกษาพบวา่ ทกัษะของผูบ้ริหารนนัมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร
ในทุกดา้น จึงจาํเป็นทีผูบ้ริหารนอกจากจะมีทกัษะทีสูงแล้ว ก็ตอ้งมีความเขา้ใจในเรืองหลกัสูตร
สถานศึกษา การจดัการเรียนการสอน การมีภาวะผูน้าํในการบริหารสถานศึกษาและชุมชน ดงันนั
ควรมีการจดัสัมมนา ประชุม ฝึกอบรม เพือให้มีการพฒันา แลกเปลียนความคิดระหว่างผูบ้ริหาร
ดว้ยกนัหรือบุคคลทีเกียวขอ้งอยา่งต่อเนือง อนัจะส่งผลต่อสถานศึกษาทีจะบรรลุตามเป้าหมายทีตงั
ไว ้ 

3. ในการสอบคดัเลือกผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรมีหัวขอ้กาํหนดในการคดัเลือก เกียวกบั
ทกัษะของผูบ้ริหาร ภาวะผูน้าํ ความเขา้ใจในการบริหารสถานศึกษา หลกัสูตร การจดัการเรียนการ
สอนและชุมชน เพราะจากขอ้มูลทีศึกษาพบวา่เกียวขอ้งกนั ซึงจะนาํสถานศึกษาไปสู่ความสําเร็จที
ตอ้งการ 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยครังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจยัปัจจยัของผูบ้ริหารในดา้นอืน ๆ ทีสัมพนัธ์กบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร
ตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน  

2. ควรมีการศึกษาว่าทกัษะการบริหารดา้นใดทีส่งผลต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารตาม
มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐานของผูบ้ริหาร 
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  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม จงัหวดันครปฐม 

 4. ผูช่้วยศาสตราจารยร์จนา  รักการ 

  อาจารยป์ระจาํภาควชิาสถิติเพือการวจิยั มหาวทิยาลยัราชภฎัเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 

 5. นางสาวปราณีต  เจย้ทองศรี 

  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสิริธรราชวทิยาลยั  จงัหวดันครปฐม 
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รายชือโรงเรียนขอทดลองเครืองมือวจัิย 
  

1. โรงเรียนบวัปากท่าวทิยา  จ.นครปฐม 
 
2. โรงเรียนศาลาตึกวทิยา  จ.นครปฐม 

 
3. โรงเรียนสมุทรสาครวทิยาลยั  จ.สมุทรสาคร 

 
4. โรงเรียนออ้มนอ้ยโสภณชนูปถมัภ ์ จ.สมุทรสาคร 

 
5. โรงเรียนกระทุ่มแบน “วเิศษสมุทคุณ”   จ.สมุทรสาคร    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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รายชือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในการเกบ็รวบรวมข้อมูลวจัิย 
 

1. โรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั 
2. โรงเรียนพระปฐมวทิยาลยั 2 หลวงพอ่เงินอนุสรณ์ 
3. โรงเรียนราชินีบูรณะ 
4. โรงเรียนศรีวชิยัวทิยา 
5. โรงเรียนวดัหว้ยจระเขว้ทิยาคม 
6. โรงเรียนโพรงมะเดือวทิยาคม 
7. โรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั 
8. โรงเรียนสระกระเทียมวทิยาคม 
9. โรงเรียนกาํแพงแสนวทิยา 
10. โรงเรียนมธัยมฐานบินกาํแพงแสน 
11. โรงเรียนคงทองวทิยา 
12. โรงเรียนบา้นหลวงวทิยา 
13. โรงเรียนปรกแกว้วทิยา 
14. โรงเรียนงิวรายบุญมีรังสฤษฎ ์
15. โรงเรียนภทัรญาณวทิยา 
16. โรงเรียนแหลมบวัวทิยา 
17. โรงเรียนเพิมวทิยา 
18. โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 
19. โรงเรียนบางเลนวทิยา 
20. โรงเรียนบางหลวงวทิยา 
21. โรงเรียนสถาพรวทิยา 
22. โรงเรียนปรีดารามวทิยาคม 
23. โรงเรียนวดัไร่ขิงวทิยา 
24. โรงเรียนสามพรานวทิยา 
25. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา 
26. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวทิยาลยั นครปฐม 
27. โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวทิยาลยั 
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ภาคผนวก  ข 
ค่าความเชือมันของแบบสอบถาม 
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Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

 
  N % 

Cases Valid 30 100.0 

  Exclude

d(a) 
0 .0 

  Total 30 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.9866 40 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 

Item-total Statistics 
 
                                        Scale              Scale         Corrected 
                                        Mean            Variance          Item-           Alpha 

     if Item            if Item           Total           if Item 
     Deleted        Deleted       Correlation        Deleted 

 
X1           164.7667       635.0126        .9357           .9859 
X2           164.8667       650.1885        .6716           .9865 
X3           165.0000       640.0690        .8217           .9862 
X4           164.9000       637.4034        .8381           .9861 
X5           164.8333       645.0402        .7097           .9864 
X6           164.8333       639.2471        .8531           .9861 
X7           164.9000       642.7138        .7931           .9862 
X8           165.1000       642.0931        .8381           .9861 
X9           165.0000       647.5862        .7701           .9863 
X10          164.8333       637.9368        .8417           .9861 
X11          164.9000       641.1276        .7896           .9862 
X12          164.8000       638.8552        .8515           .9861 
X13          164.8667       646.5333        .7741           .9863 
X14          164.9667       639.5506        .8611           .9861 
X15          164.7000       644.4241        .7766           .9863 
X16          164.7000       635.9414        .8978           .9860 
X17          164.9000       645.1966        .7298           .9864 
X18          164.9333       639.4437        .7675           .9863 
X19          164.9333       639.6506        .8408           .9861 
X20          164.7667       636.0471        .8671           .9860 
X21          164.6333       641.2057        .9069           .9860 
X22          164.9667       638.1713        .8500           .9861 
X23          164.9667       643.7575        .7550           .9863 
X24          164.9000       641.0586        .7913           .9862 
X25          164.9333       637.6506        .8464           .9861 
X26          164.7333       636.8920        .8816           .9860 
X27          164.6667       637.8161        .8480           .9861 
X28          164.9333       640.4092        .8220           .9862 
X29          164.9000       641.6793        .8195           .9862 
X30          164.9000       641.9552        .7695           .9863 
X31          164.8000       636.3034        .8312           .9861 
X32          165.0667       642.2023        .7668           .9863 
X33          164.6000       646.0414        .8274           .9862 
X34          164.7333       643.1678        .8731           .9861 
X35          164.8000       644.7172        .7961           .9862 
X36          164.7000       644.2172        .7380           .9864 
X37          164.5667       650.2540        .6539           .9866 
X38          164.7000       659.1138        .4212           .9871 
X39          164.7667       644.2540        .7975           .9862 
X40          164.8333       647.1782        .7414           .9864 

 

 
Reliability Coefficients 

 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 40 
Alpha =    .9866 
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ภาคผนวก  ค 

แบบสอบถามเพอืการวจัิย 
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แบบสอบถามเพอืการวจัิย 

เรือง 

ทกัษะการบริหารทสัีมพนัธ์กับมาตรฐานด้านผู้บริหารตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน 

สังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษานครปฐม 

.......................................................... 
 

คาํชีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
1.  ผูต้อบแบบสอบถามฉบบันี มีจาํนวน 6 ท่าน ไดแ้ก่ 

1.1  ผูบ้ริหาร  3  ท่าน ไดแ้ก่  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหรือรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
        1.2   ครูผูส้อน  3 ท่าน  ไดแ้ก่  ครูประจาํการทีสอนในโรงเรียนนนัๆ  

2.  แบบสอบถามฉบบันีจดัทาํขึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาทกัษะการบริหารทีสัมพนัธ์กบั
มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษานครปฐม 

3.  แบบสอบถามฉบบันี มี 3 ตอน คือ 
ตอนที 1  ขอ้มูลเกียวกบัสภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  จาํนวน  5  ขอ้ 
ตอนที 2  ขอ้มูลเกียวกบัทกัษะการบริหาร  จาํนวน  25 ขอ้ 
ตอนที 3  ขอ้มูลเกียวกบัมาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน จาํนวน 15 ขอ้ 

 ขอความกรุณาท่านไดโ้ปรดให้ขอ้มูลตามสภาพจริงทีปรากฏในสถานศึกษาของท่านและกรุณา
ตอบให้ครบทุกขอ้ ผลการวิจยันีจะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา และขอรับรองวา่จะไม่มีผลกระทบทาง
ลบต่อตวัท่านหรือสถานศึกษาของท่านแต่อยา่งใด  หวงัเป็นอยา่งยงิวา่ คงไดรั้บความอนุเคราะห์ดว้ยดีจาก
ทุกๆท่าน  ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี 
 
 

นายภูริชยั   ชยัศร 
นกัศึกษาปริญญาโท 

ภาควชิาการบริหารการศึกษา 
บณัฑิตวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามเพอืการวจัิย 

เรือง 

ทกัษะการบริหารทสัีมพนัธ์กับมาตรฐานด้านผู้บริหารตามมาตรฐานการศึกษาขันพืนฐาน 

สังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษานครปฐม 

.......................................................... 
 

ตอนที 1      ขอ้มูลเกียวกบัสภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม   
คาํชีแจง     โปรดเขียนเครืองหมาย √   ใน (  )  หนา้ขอ้ความทีตรงกบัสภาพของท่าน 
 
ขอ้ สภาพของผูต้อบแบบสอบถาม สาํหรับผูว้จิยั 
1. เพศ 

        (     )    ชาย                            (     )     หญิง  
[   ] 01 

2. อาย ุ
        (     )    ตาํกวา่ 30 ปี                (     )     31-40 ปี 
        (     )    41-50 ปี                      (     )     51 ปีขึนไป 
 

[   ] 02 

3. ระดบัการศึกษา 
        (     )    ปริญญาตรี                  (     )    สูงกวา่ปริญญาตรี 

[   ] 03 

4. ตาํแหน่งหนา้ทีในปัจจุบนั 
        (     )    ผูอ้าํนวยการโรงเรียน    (     )    รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
        (     )    ครูผูส้อน  
 

[   ] 04 

5. ประสบการณ์ในการทาํงาน 
        (     )  ไม่เกิน 5 ปี                      (     )       6 - 10 ปี         
        (     )   11 – 15 ปี                       (     )      15 - 20 ปี     
        (     )   20 ปีขึนไป 

[   ] 05 
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ตอนที  2    ทกัษะการบริหาร 
คาํชีแจง     โปรดเขียนเครืองหมาย √   ลงใน ช่องทีตรงกบัสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน 

       ระดบั  5  หมายถึง       ทกัษะการบริหาร    อยูใ่นระดบัมากทีสุด  
       ระดบั  4 หมายถึง       ทกัษะการบริหาร    อยูใ่นระดบัมาก 
       ระดบั  3 หมายถึง       ทกัษะการบริหาร    อยูใ่นระดบัปานกลาง 
       ระดบั  2  หมายถึง       ทกัษะการบริหาร    อยูใ่นระดบันอ้ย 
       ระดบั  1  หมายถึง       ทกัษะการบริหาร  อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 
ขอ้ กิจกรรมทีโรงเรียนปฏิบติั สภาพการปฏิบติังานจริง สาํหรับ

ผูว้จิยั 5 4 3 2 1 
ทกัษะด้านความรู้ ความคิด (Cognitive Skills)       

1. ผูบ้ริหารมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีวสิัยทศัน์ทางดา้นการ
บริหารเป็นอยา่งดี      

[   ] 06 

2. ผูบ้ริหารศึกษาคน้ควา้แนวคิดใหม่ๆ เพือใชเ้ป็นเครืองมือ
และแนวทางในการบริหาร      

[   ] 07 

3. ผูบ้ริหารนาํความรู้  ประสบการณ์ทีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้
มาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม      

[   ] 08 

4. ผูบ้ริหารใชค้วามรู้ ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาที
เกิดขึนในสถานศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     
[   ] 09 

5. ผูบ้ริหารใชค้วามคิดริเริมสร้างสรรค ์เพือนาํมาใชพ้ฒันางาน
ใหเ้กิดผลดีต่อสถานศึกษาอยา่งต่อเนือง 

     
[   ] 10 

ทกัษะด้านเทคนิค (Technical  Skills)       
6. ผูบ้ริหารสามารถนาํความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการใช้

วธีิการต่างๆ ในการบริหารงาน และนาํไปใชใ้หเ้กิด
ประสิทธิภาพอยา่งเป็นระบบ 

     
[   ] 11 

7. ผูบ้ริหารสามารถนาํวธีิการต่างๆ ในการบริหารงานมาใชใ้น
การแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นระบบและถูกตอ้ง 

     
[   ] 12 

8. ผูบ้ริหารมีความเชียวชาญในการเลือกใชเ้ครืองมือใน 
การดาํเนินกิจกรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 

     
[   ] 13 
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ขอ้ กิจกรรมทีโรงเรียนปฏิบติั สภาพการปฏิบติังาน

จริง 
สาํหรับ
ผูว้จิยั 

5 4 3 2 1 
9. ผูบ้ริหารสามารถพฒันาเครืองมือและเลือกเทคนิควธีิการ

ในการบริหารงาน มาใชใ้นกิจกรรมและการปฏิบติังานได้
อยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

     
[   ] 14 

10. ผูบ้ริหารสามารถนาํกลยทุธ์ใหม่ๆ มาใชใ้นการดาํเนิน
กิจกรรม พร้อมทงัแนะนาํแนวทางใหผู้อื้นปฏิบติัตามได้
ถูกตอ้ง   

     
[   ] 15 

ทกัษะด้านการศึกษาและการสอน (Education and instructional 

Skills) 
     

 

11. ผูบ้ริหารเป็นผูน้าํทางวชิาการและการใชห้ลกัสูตรซึงเป็นที
ยอมรับของครูในสถานศึกษา      

[   ] 16 

12. ผูบ้ริหารสามารถบริหารหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจ
และนโยบายการศึกษาตามทีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

     
[   ] 17 

13. ผูบ้ริหารมีภูมิรู้และสามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆเกียวกบั
การศึกษาไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     
[   ] 18 

14. ผูบ้ริหารมีความรู้ ความเขา้ใจทางดา้นวชิาการเป็นอยา่งดี
สามารถใหค้าํปรึกษา  ชีแนะ พร้อมทงัอาํนวยความ
สะดวกเกียวกบัการเรียนการสอนแก่ครูและบุคลากร 

     
[   ] 19 

15. ผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนแนวคิดและวธีิการในการจดั 
การเรียนการสอนของครู เพือสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
เตม็ศกัยภาพ 

     
[   ] 20 

ทกัษะด้านมนุษย์  (Human Skills)       

16. ผูบ้ริหารสามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

     
[   ] 21 

17. ผูบ้ริหารเขา้ใจธรรมชาติและความตอ้งการของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     
[   ] 22 

18. ผูบ้ริหารมีความเอืออาทรและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     
[   ] 23 
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ขอ้ กิจกรรมทีโรงเรียนปฏิบติั สภาพการปฏิบติังาน
จริง 

สาํหรับ
ผูว้จิยั 

5 4 3 2 1 
19. ผูบ้ริหารสามารถประสานงานและจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

รวมถึงหน่วยงานอืนภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี      
[   ] 24 

20. ผูบ้ริหารส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม เพือบรรลุเป้าหมาย
ขององคก์ร 

     
[   ] 25 

ทกัษะด้านมโนภาพ (Conceptual Skills)       

21. ผูบ้ริหารสามารถวเิคราะห์ วางแผนการจดัการศึกษาและ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบันโยบายของ
หน่วยงานตน้สังกดั 

     
[   ] 26 

22. ผูบ้ริหารสามารถวเิคราะห์สภาพปัญหาและความตอ้งการ
ของสถานศึกษาในภาพรวมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน 

     
[   ] 27 

23. ผูบ้ริหารสามารถจดัระบบการทาํงานใหส้อดคลอ้งกนัทุก
หน่วยงาน ภายในองคก์ร 

     
[   ] 28 

24. ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์ในการพฒันาและการแกไ้ขปัญหาที
เกิดขึนในสถานศึกษา 

     
[   ] 29 

25. ผูบ้ริหารสามารถบริหารงานทงัในและนอกหน่วยงานที
สังกดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

     
[   ] 30 

 
 
ตอนที  3    มาตรฐานดา้นผูบ้ริหารตามมาตรฐานการศึกษาขนัพืนฐาน 
คาํชีแจง     โปรดเขียนเครืองหมาย √   ลงใน ช่องทีตรงกบัสภาพความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน 

        ระดบั 5  หมายถึง      มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร        อยูใ่นระดบัมากทีสุด  
        ระดบั 4 หมายถึง      มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร        อยูใ่นระดบัมาก 
        ระดบั 3 หมายถึง      มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร        อยูใ่นระดบัปานกลาง 
        ระดบั 2  หมายถึง      มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร        อยูใ่นระดบันอ้ย 
        ระดบั 1  หมายถึง      มาตรฐานดา้นผูบ้ริหาร        อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 
 
 

   ส
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ขอ้ กิจกรรมทีโรงเรียนปฏิบติั สภาพการปฏิบติังาน

จริง 
สาํหรับ
ผูว้จิยั 

5 4 3 2 1 
มาตรฐานท ี10 ผู้บริหารมีภาวะผู้นํา และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

     
 

1. ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมนั และอุทิศตน
ในการทาํงาน      

[   ] 31 

2. ผูบ้ริหารมีความคิดริเริมและมีวสิัยทศัน์      [   ] 32 

3. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารงานวชิาการและ
เป็นผูน้าํทางวชิาการ      

[   ] 33 

4. ผูบ้ริหารมีการบริหารทีมีประสิทธิผลและผูเ้กียวขอ้งพึง
พอใจในการบริการ 

     
[   ] 34 

มาตรฐานท ี11  สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา      

 

5. สถานศึกษามีการจดัองคก์ร โครงสร้างการบริหาร และ
ระบบการบริหารงานทีมีความคล่องตวัสูง ปรับเปลียนได้
ตามความเหมาะสม 

     
[   ] 35 

6. สถานศึกษามีการบริหารเชิงกลยทุธ์      [   ] 36 

7. สถานศึกษามีการบริหารโดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วม และมี
การตรวจสอบ ถ่วงดุล 

     
[   ] 37 

8. สถานศึกษามีระบบและดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน
เป็นไปตามกฎกระทรวง 

     
[   ] 38 

มาตรฐานท ี12  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมและการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

     
 

9. สถานศึกษามีการจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการที
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาตามธรรมชาติเตม็ศกัยภาพ 

     
[   ] 39 

10. สถานศึกษามีการจดักระบวนการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั 

     
[   ] 40 
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ขอ้ กิจกรรมทีโรงเรียนปฏิบติั สภาพการปฏิบติังาน

จริง 
สาํหรับ
ผูว้จิยั 

5 4 3 2 1 
11. สถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนอยา่ง

หลากหลาย      
[   ] 41 

มาตรฐานท ี13  สถานศึกษามีหลกัสูตร ทเีหมาะสมกบัผู้เรียนและ
ท้องถิน มีสือการเรียนการสอนทเีออืต่อการเรียนรู้ 

     
 

12. สถานศึกษามีหลกัสูตรและเนือหาสาระการเรียนรู้ระดบั
สากล ระดบัชาติ และระดบัทอ้งถินทีเหมาะสม สอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรแกนกลางและความตอ้งการของผูเ้รียนและ
ทอ้งถิน 

     

[   ] 42 

13. สถานศึกษามีสือการเรียนการสอนทีเหมาะสมและเอือต่อ
การเรียนรู้ 

     
[   ] 43 

มาตรฐานท ี14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา      

 

14. สถานศึกษามีระบบและกลไกในการส่งเสริมความสัมพนัธ์ 
และความร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 

     
[   ] 44 

15. สถานศึกษามีกิจกรรมทีส่งเสริมความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมือกบัชุมชนในการพฒันาการศึกษา 

     
[   ] 45 

 
ขอขอบคุณท่านทีตอบแบบสอบถาม 
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