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52252310 : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คําสําคัญ : ทักษะการบริหาร, การบริหารระบบคุณภาพ 

 เศรษฐราณี  ทรวดทรง : ทักษะการบริหารกับการบริหารระบบคุณภาพในโรงเรียน
มัธยมศึกษา. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.ประเสริฐ  อินทรรักษ และ อ. ดร.นุชนรา       
รัตนศิระประภา. 225 หนา. 
  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
2) การบริหารระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา และ 3) ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหาร
กับการบริหารระบบคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมตัวอยางคือโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จํานวน 92 โรงเรียน ผูใหขอมูลโรงเรียน
ละ 3 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และครู ตําแหนงละ 1 คน รวมทั้งส้ิน 276 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับทักษะการบริหารของผูบริหารตามแนวคิดของ
เดรคและโรว (Drake and Roe) และแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารระบบคุณภาพของโรงเรียน
ตามเกณฑของโรงเรียนมาตรฐานสากล สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คาความถี่ (ƒ) คารอยละ (%)      
คามัชฌิมเลขคณิต ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
(Pearson’s product – moment correlation coefficient) ผลการวิจัยพบวา 
 1. ทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน             
อยูในระดับมาก ดานที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุดคือดานมนุษย และดานเทคนิคเปนดานที่มี      
คามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด  
 2. การบริหารระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูใน    
ระดับมาก ดานการนําองคกรเปนดานที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ดานที่มีคามัชฌิมเลขคณิต    
นอยที่สุดคือ ดานการวัด วิเคราะห และการจัดการความรู  
 3. ทักษะการบริหารกับการบริหารระบบคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งภาพรวมและ   
รายดานมีความสัมพันธกันในระดับสูง โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ       
ในลักษณะท่ีคลอยตามกันทุกคู และพบวาทักษะการบริหารมีความสัมพันธกับดานการนําองคกรใน
ระดับสูงกวาดานอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01   
 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา                                       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา  .............................................................. ...................................ปการศึกษา 2556 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  1.............................................. 2........... ................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 
 

52252310 : MAJOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

KEYWORD : ADMINISTRATIVE SKILLS, QUALITY SYSTEM MANAGEMENT 

 SETTARANEE SUADSONG : THE ADMINISTRATIVE SKILLS AND THE QUALITY 

SYSTEM MANAGEMENT IN SECONDARY SCHOOL, THESIS ADVISORS : ASST.PROF. 

PRASERT INTARAK, Ed.D., AND NUCHNARA RATTANASIRAPRAPHA, Ph.D., 225 pp. 

 

 The purposes of this research were to determine 1) the administrative skills in 

secondary school., 2) the quality system management in secondary school., and             
3) the realationship between the administrative skills and quality system 

management in secondary school. The sample were 92 schools under secondary 

educational service area office of Bangkok. The respondents were administrator, 

assistant administrator and teacher totally 276 respondents. The research 

instruments was a questionaire on the administrative skills based on the concept of 

Drake and Roe and the quality system management in secondary school based on 

the concept of World-Class Standard School. The statistical analysis were frequencies 

(ƒ), percentage (%), arithmetic mean ( ), standard deviation (S.D.) and Pearson’s 

product – moment correlation coefficient.  

 The research findings revealed as follows : 

 1. The  administrative skills in secondary school as a whole and as individual 

was at a high level ; the highest was human skills and technical skills was lowest. 

 2. The quality system management in secondary school as a whole and as 

individual was at a high level; the highest was leadership and measurement, analysis 

and knowledge management was lowest 

 3. The relationship between the administrative skills and the quality system 

management were related at a high level with statistically significant at .01 levels. 

The especially administrative skills and leadership in the quality system management 

were related at a highest. 

Department of Educational administration Graduate School, Silpakorn University 

Student’s signature’s ……………………………………....................................... Academic Year 2013 

Thesis Advisors’ signature 1………………………………………… 2………………………………………………. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 
 

กกิตติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดโดยความอนุเคราะหจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  
อินทรรักษ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารย ดร.นุชนรา รัตนศิระประภา อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร.นพดล เจนอักษร ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และ อาจารย 
ดร.พรศักดิ์  สุจริตรักษ ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไดใหคําแนะนําปรึกษา สนับสนุน ตลอดจนถึงการแกไข
ขอบกพรองตางๆ จนวิทยานิพนธสําเร็จลุลวงดวยดี 

 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ  ผูชวยศาสตราจารย สุวดี  โพธิสิตา ผูชวยศาสตราจารย ชวลิต ผูภักดี
อาจารยพิเศษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ดร. วรลักษณ  จันทรผา ผูอํานวยการ
โรงเรียนบานหนองระแวง ดร. ชัยนนท  นิลพัฒน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 และ ดร.จิรัชญา พัดศรีเรือง ศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความตรง         
เชิงเน้ือหา ขอขอบพระคุณทานผูบริหาร และครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร ทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
อยางดียิ่ง 
 ในโอกาสน้ีขอขอบพระคุณสมาชิกทุกคนในครอบครัวท่ีเปนกําลังใจ ใหการสนับสนุนตลอดมา 
ขอขอบคุณเจาหนาที่ภาควิชาการบริหารการศึกษาทุกทาน ขอบคุณ นายศรัณยู พงศประเสริฐสิน 
นางสาวอัจฉราภรณ บัวลังกา นางสาวหทัยทิพย สิขัณฑกสมิต เพ่ือนรวมรุน 29 ที่ใหกําลังใจท่ีดีและ
ใหการชวยเหลือจนสามารถทําวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ คุณความดี และคุณคาอันเกิดจาก
วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแดบิดา มารดา ครูอาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่กรุณาใหความรู
สั่งสอนอบรมดวยความปรารถนาดีตลอดมา 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง




