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The purposes of this research were to find 1) the school administrator’s competency
under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 2 2) the school’s educational
management quality under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 2, and
3) the relationship between the school administrator’s competency and the school’s educational
management quality under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 2.
The samples were 97 schools under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 2.
The respondents were a school administrator, an assistant administrator or an acting
administrator, and two teachers of each school, total of 388 respondents. The research
instrument was a questionnaire regarding the administrator’s competency based on Professional
Standards for Educational Institution Administrators by the Regulation of the Teachers Council of
Thailand and the school’s educational management quality based on basic education standards for
Schools’ Internal Quality Assurance on the concept of Ministry of Education. The statistics were
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and Pearson’s product-moment
correlation coefficient.
The research findings revealed that
1. The school administrator’s competency under Nakhonpathom Primary Educational
Service Area Office 2, as a whole and as an individual, was at a high level.
2. The school’s educational management quality under Nakhonpathom Primary
Educational Service Area Office 2, as a whole and as an individual, was at a high level.
3. The relationship between administrator’s competency and the school’s
educational management quality under Nakhonpathom Primary Educational Service Area Office 2
was found at .01 level of statistical significance.
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บทที่ 1
บทนํา
สภาวการณการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน การแขงขันเพื่อความอยูรอดของประเทศ
ตา งๆมี อั ต ราสู ง ขึ้น ทุ ก ขณะ ความสํา คั ญ ของการพั ฒ นาประเทศจึง ไม ไ ด ขึ้ น อยู กั บ ระบบทุน หรื อ
ทรัพยากรอีกตอไป แตขึ้นอยูกับ “ศักยภาพและคุณภาพของคนเปนสําคัญ ” การศึกษาจึงมีบทบาท
สําคัญที่จะตองพัฒนาคนใหมีคุณภาพเพื่อเปนพลังของการพัฒนาประเทศในอนาคต 1 ปจจุบันการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยนับเปนหัวใจของการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นวาประเทศตางๆในภูมิภาคไมวา
จะเปนประเทศที่พัฒนาแลวหรือกําลังพัฒนาไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อมุงสู
สังคมอยูเย็นเปนสุข การเพิ่มผลผลิต และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนทั้งสิ้น2
การศึก ษาจึ ง มี บทบาทสํ าคั ญ ที่ จะต องพั ฒ นาคนเพื่ อเป นพลั ง ของการพัฒ นาประเทศใน
อนาคต รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ
มาตรา 80 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการศึกษาดังตอไปนี้ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
จัดใหมี แผนการศึกษาแห งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒ นาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึก ษาใหก าวหน าทัน การเปลี่ ยนแปลงของสัง คมโลก รวมทั้ ง ปลูก ฝง ใหผู เรี ยนมี
จิตสํานึกความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข3
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สํ า นัก นิ เ ทศและพั ฒ นามาตรฐานการศึ ก ษา, การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เล ม 1
(กรุงเทพฯ : ที.พี.พริ้น จํากัด, 2540), 1.
2
สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา, กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, กรอบคุ ณ วุ ฒิ แ ห ง ชาติ
(National Qualification Framework: Thailand NQF) (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟ
ฟคจํากัด, 2550), 1.
3
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย , เขาถึงเมื่อ 18 มิถุนายน 2556, เขาถึง ไดจาก
http://www.ombudsman.go.th/10/documents/law/Constitution 2550.pdf.
1

2
การบริ ห ารจั ด การของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
พุทธศักราช2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 มาตรา39 กําหนดใหกระทรวง
กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยยึดหลักการจัดระบบ
โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหมีความเปนเอกภาพในเชิงนโยบายและมีความหลากหลาย
ในการปฏิบัติ เ พื่อใหเกิดความคลองตัวและมีอิสระในการบริหารจัดการที่มีประสิท ธิภาพและเกิ ด
ประสิทธิผลซึ่งเปนการสรางฐานและความเขมแข็งใหหนวยงานทางการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ได
มาตรฐานและพัฒนาอยางตอเนื่อง4 การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความจําเปนที่จะนําพาใหเยาวชนไดรับ
ความรู สรางคุณคาของการประกอบอาชีพอยางสุจริตโดยอาศัยความรู ความสามารถและทักษะที่ได
เลาเรียนจากการศึกษาในระบบเปนฐานและขยายไปยังการเรียนรูตลอดชีวิตตอไป5
การจัดการและบริหารการศึกษาจําเปนตองปรับเปลี่ยนแนวทางในการดําเนินการจึงจะทําให
การศึกษาบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว เนื่องจากวิชาชีพทางการศึกษาเปนวิชาชีพ
ชั้นสูงซึ่งผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาอื่ นๆ
จะตองเปน “มืออาชีพ” จึงจะทําใหการศึกษาบรรลุความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ 6 ดังนั้นจึงควร
ใหความสนใจการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารกอนเปนอันดับแรก เพราะผูบริหารเปนบุคคลที่ขับเคลื่อน
และกําหนดทิศทางในการดําเนินงานขององคการที่สําคัญ ซึ่งในปจจุบันความกาวหน าทางวิชาการมี
มากขึ้นและกระแสเรื่องสมรรถนะ (competency) ไดมีบทบาทในทุกองคการอยางทั่วถึงแลว จึงควร
นําเรื่องนี้มาใสไวในการกําหนดกรอบหนาที่ในการปฏิบัติงานใหเปนระบบที่ชัดเจนมากขึ้น7
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กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ
: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546), 6.
5
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ :ขอคนพบจากการวิจัย (กรุงเทพฯ : หจก.ศรีสมบูรณ
คอมพิวเตอร-การพิมพ, 2554), 2.
6
ธีระ รุญเจริญ, ความเปนมืออาชีพในการจัดการและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา
, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : ขาวฟาง, 2550), 1.
7
ณรงควิทย แสนทอง, การจัดทํา Job Description สมัยใหม (ภาคปฏิบัติ) (กรุงเทพฯ :
บริษัทเอช อาร เซ็นเตอร, 2549), 73.

3
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช 2542 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2 )
พุทธศักราช 2545 ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาทั้ง การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งดานความรู และคุณภาพ กระบวนการเรียนรู และ
บูรณาการตามความเหมาะสมแตละระดับ การศึกษาอยางตอเนื่อง 8 โรงเรียนเปนองคกรสําคัญ เปน
สถานที่สรางคนในชาติใหมีคุณภาพดวยการใหการศึกษาอบรมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพของ
สังคมและประเทศชาติ การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในหลักสูตร
นั้นจะสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใดขึ้นอยูกับผูบริหารเปนสําคัญ การที่ผูบริหารโรงเรียนสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสม ตองมีความรูความเขาใจในขอบขายและความสําคัญของงานบริหาร
เปนอยางดี ดังที่สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวชี้วัดที่สําคัญตอ
ทิศทางการดําเนินโยบายทางการศึกษา ผูบริหารที่มี ความสามารถและสมรรถนะสูง มีวิสัยทัศนที่
กวางไกล การดําเนินการทางการศึ กษาไปในทิ ศทางที่มุง หวัง ยอมประสบผลสําเร็จ 9 ผูบริหารที่ มี
คุณ ลั กษณะและความสามารถเหมาะสมจะไดรั บ ความรว มมื อร ว มใจจากผู ร วมงานและผูมี ส ว น
เกี่ ยวข อง การบริห ารงานจึ ง จะประสบผลสํา เร็ จ ผู บริ ห ารโรงเรี ยนจะต องใชค วามสามารถหรื อ
สมรรถนะ (competency) ให เหมาะสมกับตํ าแหนง เพื่อใหทุก คนรั กและศรัทธา ยอมรับในการ
บริหารงาน ซึ่งผูบริหารตองอาศัยหลักการและทฤษฎีตางๆ โดยมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาได
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารการศึกษาตองปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา 2) ตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน 3) มุงมั่นพัฒนา
ผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 4) พัฒนาแผนงานขององคการโดยเนนผลถาวร 5) พัฒนา
และใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ 6) ปฏิบัติงานขององคการโดย
เน น ผลถาวร 7) รายงานผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาได อ ย า งเป น ระบบ 8) ปฏิ บั ติ ต นเป น
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ :ขอคนพบจากการวิจัย (กรุงเทพฯ : หจก.ศรีสมบูรณ
คอมพิวเตอร-การพิมพ, 2554), 53.
9
สมหวั ง พิ ธิ ย านุ วั ฒ น และคณะ, สาระสํ า คั ญ ของร า ง พรบ.ในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหาร (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, กุมภาพันธ,2543), 21.

4
แบบอยา งที่ดี 9) ร วมมื อกั บชุม ชนและหนว ยงานอื่ นอย างสรา งสรรค 10) แสวงหาและใชข อมู ล
ขาวสารในการพัฒนา 11) เปนผูนําและสรางผูนํา 12) สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ 10
ซึ่งสมรรถนะของผูบ ริหารสามารถที่จะแสดงให เห็ นถึ งการบริ หารของผู บริห ารที่จ ะสง ผลต อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาวา สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดตามมาตรฐานและผูสําเร็จการศึกษา
มีคุณภาพตามที่สังคมตองการ เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี เ จตนารมณ ที่ จ ะให ผู เ รีย นทุ ก คนได รั บ
การศึกษาในสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เปนมนุษยที่สมบูรณ
รวมทั้งผูปกครองและประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา11
การกําหนดมาตรฐานการศึกษามีเปาหมายสําคัญเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา จึงเปนเรื่องจําเปนที่ครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา
จะตองมีความรู ความเขาใจ แนวคิดและหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาดังนั้นมาตรฐาน
การศึกษาที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาเกี่ยวของกับปจจัย กระบวนการ และผลผลิตของการจัด
การศึกษา เพื่อกํากับ ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ และประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา
จึงไมไดหมายถึงระดับคุณภาพดานใดดานหนึ่งไมวาจะเปนผลผลิตทางการศึกษาที่เกิดขึ้นกับตัวผูเรียน
โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ผูบริหารสถานศึกษา
หรือกระบวนการบริหารจัดการศึกษาเทานั้น12 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ
กํา หนดเปน เป าหมายมี ความสอดคล องกับ มาตรฐานการศึก ษาของชาติ ทั้ ง นี้ยั ง ไดมี การกํ าหนด
อุดมการณและหลักการเพื่อใหสาธารณชน สังคมทุกภาคสวน ไดเขาใจแนวความคิด รับรู และมีสวน
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สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2548), 27-31.
11
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, รายงานการติดตาม
และประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในวาระครบรอบ 3 ปของการประกาศใช พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด6 มาตรฐานและการประกันคุ ณภาพการศึ กษา
(กรุงเทพฯ : สกศ.,2546), 1.
12
สํานักทดสอบทางการศึกษา ,สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
, 2554), 9.

5
รวมในการจัดการศึกษา ตลอดจนมีแนวทางตรวจสอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางมีระบบ
และมีคุณภาพ คือ 1) หลักการพัฒนาผูเรียนอยางครบถวน 2) หลักการจัดการศึ กษาเพื่อความเปน
ไทย 3) หลักแหงความเสมอภาค 4) หลักการมีสวนรวม 5) หลักแหงความสอดคลอง13
อยางไรก็ตาม คุณภาพการจัดการศึก ษาของสถานศึกษาก็ไ มอ าจเปน ไปตามที่กํา หนดไว
ถาขาดผูบริหารที่มีความสามารถและมีสมรรถนะเพื่อนําพาโรงเรียนไปสูจุดหมาย ผูบริหารสถานศึกษา
เปนองคประกอบหนึ่งที่จะตองเปนผูนําทั้งทางดานการบริหารและในฐานะผูปกครองที่สรางแรงจูงใจ
สรางขวัญกําลังใจ ภายใตการปกครองของตน ทําใหครูเกิดพลังในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนา
นักเรียนใหเปนผูมีสติปญญาสูงขึ้น ผูบริหารที่มีสมรรถนะจะสามารถทําใหการดํา เนินงานตางๆของ
สถานศึกษาประสบความสําเร็จ14
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ปญหาการวิจัย
จากพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พุ ท ธศั ก ราช2542 แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พุทธศักราช 2545 มาตรา 48 และ มาตรา 49 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในการประเมิน ผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยหนึ่งที่ตอง
ไดรับการประเมิน ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะผูบริหารจึงเปนสวนสําคัญที่ผูบริหารสถานศึกษาตอง
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง15
สุ ขุ ม เฉลยทรั พ ย ประธานที่ ป รึ ก ษาอธิ บ ดี แ ละประธานดํ า เนิ น งานสวนดุ สิ ต โพล
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต ได สํ า รวจความคิ ด เห็ น ของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาซึ่ ง เป น ผู ที่ มี
ความสําคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย เกี่ยวกับ มุมมอง “การศึกษาไทย” ในสายตาบุคลากรทาง
การศึกษา โดยการสํารวจเชิงคุณภาพที่ใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึกจากตัวแทนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
13

สํานักทดสอบทางการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธี ประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
, 2554), 12.
14
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, สมรรถนะการศึกษาไทยในเวที
สากล พ.ศ.2552 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพพริกหวานกราฟฟค, 2553), 34.
15
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, หลักการทั่วไปในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545), 27.

6
ระหวางวันที่15-21 มีนาคม 2555 ในสวนที่เกี่ยวของกับสมรรถนะผูบริหาร มีดังนี้ ดานการบริหาร
วิชาการ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด คิดเปนรอยละ 19.32 อีกทั้งใน
ดานการบริหารประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน พบวาคนสวนใหญยังไมเห็นถึงความสําคัญของ
การศึกษา ผูปกครองไมสนับสนุน ไมใหความรวมมือ คิดเปนรอยละ 3.8716
จากรายงานผลการประเมิ น คุณ ภาพภายนอกรอบสาม ระดับ การศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐานของ
สถานศึกษาทั้งหมด 7,042 แหง โดยภาพรวมสวนใหญมีคุณภาพอยูในระดับดี จํานวน 6,274 แหง
(รอยละ 89.09) แตไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จํานวน 4,923 แหง (รอยละ 69.91) และไมไดรับรองมาตรฐาน
จํานวน 2,119 แหง (รอยละ 30.09) เมื่อพิจารณาผลการประเมินของสถานศึกษาเฉพาะที่ไมไดรับการ
รับรองมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามตัวบงชี้และระดับคุณภาพ พบวา ในสวนที่
เกี่ยวของกับสมรรถนะผูบริหาร ดานการบริหารดานวิชาการ ไดแก ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ท างการ
เรียนของผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาสวนใหญมีผลการประเมินในระดับตองปรับปรุงสูงสุด (รอยละ 89.92)
รองลงมาคื อ ระดั บ พอใช และระดั บ ต อ งปรั บ ปรุ ง เร ง ด ว น (ร อ ยละ 6.61 และ ร อ ยละ 3.45
ตามลําดับ)17
นอกจากนี้จากรายงานการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 ป 2555 ไดรายงานการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่มีจุดที่ปรับปรุงและพัฒนา
อย า งเร ง ด ว น ในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สมรรถนะผู บ ริ ห ารมี ดั ง นี้ ด า นการบริ ห ารด า นวิ ช าการ
ควรดํ า เนิ น การยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย นในทุ ก ระดั บชั้ น ด า นนโยบายและการวางแผน
การศึกษา ควรสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนไดบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการประจําปอยางมี
ประสิท ธิภาพในการยกระดั บคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามสารสนเทศ ตลอดจนมี การใช
สารสนเทศในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู เ รี ย นอย า งต อ เนื่ อ ง ด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

16

สุขุม เฉลยทรัพย , มุมมอง “การศึกษาไทย” ในสายตาบุคลากรทางการศึกษา, เขาถึง
เมื่อ 19 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://dusitpoll.dusit.ac.th/poll/view.php?id=1798.
17
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), คูมือการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ฉบั บ
สถานศึกษา (แกไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ.2554) (สมุทรปราการ : บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด
,2555), 49-50.

7
ควรปรับระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาที่สงเสริม สนับสนุน ความตอเนื่อง
และยั่งยืน การดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในลักษณะของการประสานประโยชนของ
ทุกภาคสวนเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และดานกระบวนการบริหารการศึกษา
กรณีโรงเรียนที่ค าดวาไมไดการรับรองคุณภาพเนื่องจากตัวบง ชี้ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใน
ระดั บปรั บปรุงนั้ น ควรดําเนิน การประชุม ปฏิบั ติก ารผู บริ หารสถานศึ กษาและครู ในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตลอดจนมีการกํากับ ติดตาม ใหโรงเรียนดําเนินการตาม
แผนเพื่อนําเสนอความกาวหนาจากผลการประเมิน ปการศึกษา 2555 แก สํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตอไป18
อีกทั้งจากรายงานการจัดการศึกษา ป 2555 พบวาผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีจุดที่ควรปรับปรุงและพัฒนาอยางเรงดวน คือการดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นในทุ ก ระดั บ ชั้ น เมื่ อ พิ จ ารณาผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีพัฒนาการไมนอยกวารอยละ 5 ในกลุมสาระการเรียนรูหลัก พบวา โรงเรียน
จํานวน 23 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 19 มีพัฒนาการ โรงเรียนที่ไมมีพัฒนาการมีจํานวน 98 โรงเรียน
คิดเปนรอยละ 81 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปการศึกษา 2555 แสดงในตารางที่ 1
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18

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, รายงานผลการจัดการศึกษา
ปการศึกษา 2555 (นครปฐม : ทองบุญการพิมพ, 2556), 73.

8
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอยละผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ระหวางปการศึกษา 2554-2555
คะแนนเฉลี่ยรอยละ
ผลตาง +/รายวิชา
ป 2554-2555
ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555
ภาษาไทย

53.11

50.31

-2.80

สังคมศึกษา

55.29

47.84

-7.45

ภาษาอังกฤษ

38.28

39.56

1.28

คณิตศาสตร

56.26

40.73

-15.53

วิทยาศาสตร

41.56

39.89

-1.67

สุขศึกษา

62.58

58.89

-3.69

ศิลปะ

50.27

56.57

6.3

การงานอาชีพ

59.16

59.26

0.10

52.06

49.13

-2.93

รวมเฉลี่ย 8 รายวิชา

ที่มา : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, รายงานผลการจัดการศึกษา
ปการศึกษา 2555 (นครปฐม : ทองบุญการพิมพ, 2556), 5.
จากสภาพปญหาที่กลาวมาทั้งหมด เห็นไดวา ถึงแมจะมีการพัฒนาในเรื่องวิชาการอยางดียิ่ง
แลว แตปญหาดานผลสัมฤทธิ์ยังคงอยู ซึ่งอาจเปนผลมาจากการขาดความรู ความเขาใจในการวาง
นโยบาย การวางแผนการศึก ษาที่เ ปน ระบบ ขาดความรู ทัก ษะที่จํ าเปน ในการบริห าร จึ ง ทํ าให
คุณภาพการจัดการศึกษาไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว ดังนั้น จึงเปนบทบาทของผูบริหารในการ
พัฒนาสมรรถนะดานตางๆ เพื่อ แกไ ขปญหาและขับเคลื่อนนโยบายตางๆในการบริหารเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาใหดียิ่งขึ้น หากผูบริหารขาดสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งยอมสงผลกับการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

9
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยไวดังนี้
1. เพื่ อ ทราบสมรรถนะของผู บริ ห ารสถานศึก ษา สัง กัด สํา นั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2. เพื่อทราบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2
3. เพื่อทราบความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ขอคําถามของการวิจัย
เพื่อใหรองรับและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งขอคําถามสําหรับการ
วิจัยครั้งนี้ไวดังนี้
1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 อยูในระดับใด
2. คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยูในระดับใด
3. สมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีความสัมพันธกันหรือไม
สมมติฐานของการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบผลลัพธที่ไดจากการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานการ
วิจัยไว ดังนี้
1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 อยูในระดับปานกลาง
2. คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยูในระดับปานกลาง
3. สมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สัง กัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีความสัมพันธกัน
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ขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย
ในการบริหารสถานศึกษาสวนใหญไดดําเนินการในลักษณะขององคกรเชิงระบบตามแนวคิด
ของแคทซและคาหน (Katz and Kahn) ซึ่งไดกลาววาองคกรเปนระบบระบบหนึ่งที่มีองคประกอบ
สําคัญ คือตัวปอน (input) เปนปจจัยนําเขาสวนเริ่มตน และเปนตัวจักรสําคัญในการปฏิบัติงานของ
องคกร กระบวนการ (process) เปนการนําปจจัยทางการบริหารทุกประเภทมาใชในการดําเนินงาน
รวมกันอยางเปนระบบ และเปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขาใหกลายเปนผลผลิต (output) ซึ่งองคประกอบ
ทั้ง 3 สวนนี้จะทํางานรวมกัน มีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม (context) ทั้งภายในและภายนอก
องค ก ร ได แ ก สภาพภู มิ ศ าสตร สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม เป น ต น และมี ข อ มู ล ย อ นกลั บ
(feedback) เปนผลที่ เกิดขึ้น 19 ในสวนของปจจัยนําเขา (input) ประกอบดวย นโยบาย บุคลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการจัดการ สําหรับกระบวนการ (process) เกี่ยวของกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ ถือเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะผลักดันใหนโยบายของ
โรงเรียนบรรลุเปาหมายได ในสวนผลผลิต (output) ของเชิงระบบโรงเรียน คือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคุณภาพดานผูเรียนที่ดี เปนที่พึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งผลดังกลาว
จะเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ใหกับโรงเรียนเพื่อใชปรับปรุงพัฒนาตอไป 20 ในการวิจัยครั้ง นี้
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหาร ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิดทฤษฎี
เรื่องนี้ไ ว อาทิ มัมฟอรดและคณะ (Mumford and others) ไดกลาววาผูบริหารที่จะประสบ
ความสํ าเร็จ และสามารถนํา พาองค ก รสู จุ ดหมายได นั้น ผู บริ ห ารตอ งมีสมรรถนะ 3 ประการ คื อ
1) ทักษะการแกปญหา (problem-solving skill) คือผูบริหารตองมีความสามารถเชิงสรางสรรคของ
ผูนําที่จะแกปญหาที่เกิดขึ้นใหมหรือปญหาที่ยุงยากภายในองคกร คิดวิธีใหมๆเขามาเพื่อทําความ
เข า ใจกั บ ป ญ หาต า งๆและกํ า หนดแผนควบคุ ม ป ญ หา 2) ทั ก ษะการตั ด สิ น ทางสั ง คม ( social
judgement skill) คือผูบริหารตองมีความสามารถในการเขาใจระบบมนุษยและระบบสังคม ทักษะนี้
ชวยใหผูนําทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อที่แกไขปญหาและไดรับการสนับสนุนอยางเหมาะสม ในการกําหนด
วิธีการแกไขและดําเนินการปรับปรุง ภายในองคกร ทักษะการตัดสินทางสัง คมเปนทักษะมนุษยที่
จําเปนตอการแกไขปญหาเฉพาะบริบทขององคกร และ 3) ความรู (Knowledge) ความรูนี้สัมพันธ
19

Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations,
2nd ed. (New York : John Wily & Sons,1978), 20.
20
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, หลักการทั่วไปในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545), 16.
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กับทักษะการแกปญหาในองคกร ความรู มีอิทธิพลตอความสามารถของผูบริหารที่จะอธิบายปญหาที่
ซับซอนขององคกร ความรูกอใหเกิดผลพลอยไดตอผูนําวาผูบริหารทานนั้นจะมีสวนรวมในการแกไข
ปญ หาอยางไร ความรูและความชํานาญทําใหมนุษยอธิบายวิธีการแกไขปญ หาไดอยางเหมาะสม 21
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ไดกําหนดมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา มีสาระในเรื่องสมรรถนะ
ของผู บริ หารสถานศึ กษาดว ยป จจั ย 10 ประการคือ 1) หลั กและกระบวนการบริ หารการศึก ษา
2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 3) การบริหารดานวิชาการ 4) การบริหารงานธุรการ การงาน
พัสดุ และอาคารสถานที่ 5) การบริหารบุคคล 6) การบริหารกิจการนักเรียน 7) การประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา 8) การบริ ห ารจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ 9) การบริ ห ารการประชาสั ม พั น ธ แ ละ
ความสัมพันธชุมชน 10) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา22
ในดานการจัดการศึกษาของไทย คํานึงถึงคุณภาพเปนหลัก คุณภาพการจัดการศึกษาจึงเปน
สิ่ง สําคัญ ดังนั้น สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึง ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติตาม
เจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 ไว 3 มาตรฐาน 11 ตัวบง ชี้ ไดแก มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงคทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก (คนไทยเปนคนเกง คนดี และมีความสุข) มาตรฐานที่ 2
แนวการจั ด การศึ ก ษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสร า งสั ง คมแห ง การเรี ย นรู / สั ง คมแห ง ความรู23
กระทรวงศึก ษาธิ การโดยคณะอนุก รรมการด า นมาตรฐานและหลัก สูต รการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานใน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้น ฐาน ได จัด ทํ ามาตรฐานการศึก ษาขั้ น พื้น ฐานพุท ธศัก ราช 2553
ไว 5 ด า น 15 มาตรฐาน ประกอบด ว ย ด า นที่ 1 ด า นคุ ณ ภาพผู เ รี ย น (6 มาตรฐาน) ด า นที่ 2
ดานคุณภาพการจัดการศึกษา ( 6 มาตรฐาน) ดานที่ 3 ดานคุณภาพการการสรางสัง คมแหงการ
เรียนรู (1 มาตรฐาน) ดานที่ 4 ดานอัตลักษณของสถานศึกษา (1 มาตรฐาน) ดานที่ 5 ดานมาตรการ
ส ง เสริ ม (1 มาตรฐาน) ในด า นคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา ประกอบด ว ย 6 มาตรฐาน ดั ง นี้
21

Michael.D.Mumford and others, “Development of leadership skill :
experience and training” The Leadership Quarterly, 11(2000) : 87-114.
22
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
(กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548), 17-22.
23
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาเอกชน, คู มื อ สถานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544), 44. (อัดสําเนา)
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มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 8
ผู บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน า ที่ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล มาตรฐานที่ 9
คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ในดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู คือ มาตรฐานที่ 13
สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู ดานอัตลักษณของ
สถานศึกษา คือ มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนน ที่กําหนดขึ้น และดานมาตรการสง เสริม คือมาตรฐานที่ 15 การจัด กิจกรรมตามนโยบาย
จุดเนน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูง
ขึ้น24

24

สํานักทดสอบทางการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิ ธีประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
, 2554), 17-20.
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แนวคิดดังกลาวขางตน สามารถเสนอเปนขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 1
สภาพแวดลอม (Context)
-สภาพเศรษฐกิจ
-สภาพสังคม
-สภาพทางภูมิศาสตร ฯลฯ
ตัวปอน (Input)
- นโยบาย
- บุคลากร
สมรรถนะของผูบริหาร
- งบประมาณ
- วัสดุอุปกรณ

กระบวนการ (Process)
-การบริหาร
-การจัดการเรียนการสอน
-การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล

- การจัดการ

ผลผลิต (Output)
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
คุณภาพการจัด
การศึกษา
- คุณภาพผูเรียน
- โรงเรียนมีคุณภาพ

ขอมูลยอนกลับ (Feedback)
แผนภูมิที่ 1 ขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย
ที่มา : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations, 2nd ed.
(New York : John Wily & Sons,1978), 20.
: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, หลักการทั่วไปในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ :โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2545), 16.
: สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ :
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548), 17-22.
: สํ า นั ก ทดสอบทางการศึ ก ษา, สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน, การกํ า หนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิ ธีประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2554), 17-20.
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ขอบเขตของการวิจัย
เพื่ อให สอดคล องกั บสภาพการจัด การศึก ษา ซึ่ ง ประกอบด วย ผู บ ริห ารสถานศึก ษาเป น
ผูบริหารจัดการ วางนโยบายการศึกษา และครูเปนผูปฏิบัติการสอน เพื่อใหคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึ กษาเกิด ประสิ ทธิ ภาพและไดม าตรฐาน ผู วิจั ยจึ ง สนใจที่จ ะนํ า แนวคิด สมรรถนะของ
ผูบริหารของ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกอบดวย 1) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 3) การบริหารดานวิชาการ 4) การบริหารงานธุรการ การงาน
พัสดุ และอาคารสถานที่ 5) การบริหารบุคคล 6) การบริหารกิจการนักเรียน 7) การประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา 8) การบริ ห ารจัด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศ 9) การบริ ห ารการประชาสั มพั น ธ แ ละ
ความสัมพันธชุมชน และ 10) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา25 ในสวนคุณภาพการจัด
การศึ ก ษา ผู วิ จั ย ใช ม าตรฐานเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2553) ประกอบดวย 6 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง
และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 10
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ และ มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง26 ดังแผนภูมิที่ 2

25

สํานั กงานเลขาธิการคุรุ สภา, กระทรวงศึ กษาธิการ, มาตรฐานวิ ชาชี พทางการศึ กษา
(กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548), 17-22.
26
สํานักทดสอบทางการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 (กรุง เทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย,
2554), 17-20.
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สมรรถนะของผูบริหาร (Xtot)

คุณภาพการจัดการศึกษา (Ytot)

1.หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา (X1)

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y1)
มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(Y2)
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y3)
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางรอบดาน (Y4)
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (Y5)
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง (Y6)

2.นโยบายและการวางแผนการศึกษา (X2)
3.การบริหารดานวิชาการ (X3)
4.การบริหารงานธุรการ การงานพัสดุ และ
อาคารสถานที่ (X4)
5.การบริหารบุคคล (X5)
6. การบริหารกิจการนักเรียน (X6)
7. การประกันคุณภาพการศึกษา (X7)
8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (X8)
9. การบริหารการประชาสัมพันธและ
ความสัมพันธชุมชน (X9)
10. คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา (X10)

แผนภูมิที่ 2 ของเขตของการวิจัย
ที่มา : สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
(กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548), 17-22.
: สํ านั ก ทดสอบทางการศึ กษา, สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ น ฐาน, การกํา หนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธี ประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 (กรุง เทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณ การเกษตรแหงประเทศไทย,
2554), 17-20.
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นิยามศัพทเฉพาะ
สมรรถนะของผูบริหาร หมายถึง ศักยภาพ ขีดความสามารถ ลักษณะของพฤติกรรมที่
แสดงออก ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของผูบริหาร ที่จะทําใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอองคกร ประกอบดวย1) หลักและกระบวนการ
บริ ห ารการศึ ก ษา 2) นโยบายและการวางแผนการศึ ก ษา 3) การบริ ห ารด า นวิ ช าการ
4) การบริหารงานธุรการ การงานพัสดุ และอาคารสถานที่ 5) การบริหารบุคคล 6) การบริหารกิจการ
นักเรียน 7) การประกันคุณภาพการศึกษา 8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) การบริหาร
การประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน และ 10) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
คุณภาพการจัดการศึกษา หมายถึง การบงชี้คุณลักษณะที่มีความเปนเลิศทางดานตางๆทั้ง
ดา นการบริห ารและดา นวิ ชาการ โดยผ านกระบวนการประเมิน ด วยเครื่อ งมื อที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ
ตามเกณฑ ม าตรฐานภายในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (พ.ศ.2553)
ประกอบดวย 15 มาตรฐาน โดยดานคุณภาพการจัดการศึกษามี 6 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 7
ครูปฏิบัติง านตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 8 ผูบริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษา ผู ป กครอง และชุ ม ชนปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน า ที่ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผล มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ และ มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 หมายถึง
โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยใชหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้น
พื้น ฐานพ.ศ.2551 สั ง กั ด สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 2 ในอํ า เภอ
บางเลน อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน และ อําเภอพุทธมณฑล

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัยไดศึกษาวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิด หลักการ ของนักศึกษาและ
นักวิจัยที่เกี่ยวของกับสมรรถนะผูบริหาร และคุณภาพการจัดการศึกษา โดยคนควาขอมูลและสถิติ
จากตํารา เอกสารทางวิชาการ วารสาร เว็บไซต ตลอดจนงานวิจัยที่ เกี่ยวของทั้ งในประเทศและ
ตางประเทศ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญสี่สวนใหญๆ คือสวนแรกเกี่ยวกับ สมรรถนะของ
ผูบริหาร สวนที่สองเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา สวนที่สามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 และสวนที่สี่เกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
สมรรถนะของผูบริหาร
ความหมายของสมรรถนะ (Competency)
ในปจจุบันมีบุคคลทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนกลาวถึงเกี่ยวกับสมรรถนะกันมากขึ้น ซึ่ง มี
บทบาทในการทํางาน โดยมีนักวิชาการกลาวถึงความหมายของคําวา “สมรรถนะ” ไวดังนี้
แมคเคลแลนด (McClelland) กลาววา สมรรถนะ (Competency) คือบุคลิกลักษณะที่ซอน
อยูภายใตปจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้น สรางผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตาม
เกณฑที่กําหนดในงานที่ตนเองรับผิดชอบ1
โบยาซีส (Boyatzis) ใหคําจํากัดวา สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่ อยูภายในของแตละ
บุคคล คุณลักษณะนี้อาจหมายถึง แรงจูง ใจ บุคลิกที่คอนขางถาวร บทบาททางสัง คมหรือการรับรู
เกี่ยวกับตนเอง ทักษะ หรือองคความรูที่บุคคลตางๆตองนํามาใช2

1

David C McClelland,“Testing for Competency rather than Intelligence.”
American Psychologist.11, ( December, 1973) : 57-83.
2
Richard E. Boyatzis, The Competent Manager: A Model for Effective
Performance.,quoted in Abigil j. Stewart, Motivation and Society (California: JosseyBass Inc., 1982), 229-234.
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โอ ฮาเกน (O’Hagan) นิ ยามว า สมรรถนะ หมายถึ ง ความรู ทัก ษะ และค า นิ ย มซึ่ ง เป น
จุดมุง หมายที่สําคัญของการฝกอบรมและการพัฒนาโดยเฉพาะอย างยิ่งความรูและทักษะจะเปนสิ่ง
สําคัญมากที่สุดและสามารถฝกอบรมและพัฒนางายกวาการสรางคานิยม อยางไรก็ตามแมวาคานิยม
หรือทัศนคติที่จะทําการปลูกฝงหรือสรางขึ้นไดยากกวาการฝกอบรมความรูและทักษะ แตทั้งหมดก็
เปนพื้นฐานของการเพิ่มพูนและพัฒนาสมรรถนะ3
สเปนเซอรและสเปนเซอร (Spencer and Spencer) นิยามวา สมรรถนะ หมายถึงลักษณะ
ที่เปนรากฐานของบุคคลหนึ่งๆซึ่งมีความเชื่อมโยงเชิงเหตุและผลกับการปฏิบัติง านที่เหนือกวาและ
สามารถอางอิงกฎเกณฑมาตรฐานในงานหนึ่งหรือสถานการณหนึ่งๆได4
ดูบัวสและคณะ (Dubois and others) กลาววา สมรรถนะ หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่มีอยู
ในตั ว บุ ค คลและนํ า มาใชไ ด อ ย า งเหมาะสม ในแนวทางที่ ถ าวรเพื่ อ บรรลุ ผ ลการปฏิ บั ติ ที่ นํ า ไปสู
ความสํ า เร็ จ ลั ก ษณะเฉพาะเหลา นี้ รวมถึง ความรู ความชํา นาญ ลั กษณะของมโนภาพในตัว เอง
แรงจูงใจทางสังคม ลักษณะเฉพาะของบุคคล แบบแผนความคิด ความตั้งใจ แนวทางของความคิด
และความรูสึก5
ราชบัณ ฑิต ยสถาน ไดใ หค วามหมายของสมรรถนะวา หมายถึง ความสามารถ ซึ่ ง คํ าว า
ความสามารถมีความหมายวา มีคุณสมบัติเหมาะแกการจัดทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งได6

3

Kieran O. Hagan, Competency in social Work Practice: A Practice Guide for
Professionals (Great Britain: Athenaeum Press, Gateshead, Tyne and Wear, 1996), 4-5.
4
Lyle M. Spencer and Singe M. Spencer, Competency at work : Models for
Superior Performance (The United State of America : John Wiley & Sons, 1993), 9.
5
David D. Dubois and others, Competency-Based Human Resource
Management. (The United State of America: Davies-Black Publishing, a division of
CPP, Inc, 2004), 16.
6
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2546 (กรุง เทพฯ : สํานักพิมพ
อักษรเจริญทัศน, 2546.), 113.
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ประจักษ ทรัพยอุดม ใหความหมายของสมรรถนะไววา คือความรู (Knowledge) ทักษะ
(Skill) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Personal Characteristics of Attributes) ที่สงผลตอการแสดง
พฤติกรรม (Behavior) ที่จําเปน และมีผลใหบุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไดดีกวา
บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง สมรรถนะของคนเกิ ด ได จ าก 3 ทาง คื อ 1) เป น พรสวรรค ที่ ติ ด ตั ว มาแต กํ า เนิ ด
2) เกิดจากประสบการณการทํางาน 3) เกิดจากการฝกอบรมและการพัฒนา7
อานนท ศักดิ์วรวิชญ ใหนิยามของ สมรรถนะ ไววา คือคุณลักษณะของบุคคลซึ่งไดแกความรู
ทักษะ ความสามารถ และคุ ณสมบัติ ตา งๆ อัน ได แก คา นิย ม จริย ธรรม บุค ลิกภาพ คุณ ลัก ษณะ
กายภาพและอื่นๆ ซึ่งจําเปนและสอดคลองกับความเหมาะสมขององคกร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตอง
สามารถจําแนกไดวา ผูที่จะประสบความสําเร็จในการทํางานได ตองมีคุณลักษณะเดนๆอะไร หรือ
คุณลักษณะสําคัญอะไรบาง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ สาเหตุที่ทํางานแลวไมประสบความสําเร็จเพราะ
ขาดคุณลักษณะบางประการ8
ดนัย เทียนพุฒ ใหความหมายวา สมรรถนะ หมายถึง การบูรณาการความรู ทักษะ ทัศนคติ
และคุณลักษณะสวนบุคคล จนทําใหงานนั้นคุณคาสูงสุดหรือมีประสิทธิผล9
สํานัก งานคณะกรรมการขา ราชการพลเรื อน นิยามวา สมรรถนะ หมายถึง คุณลั กษณะ
เชิง พฤติ กรรมที่ เป นผลมาจากความรู ทัก ษะ ความสามารถ และคุ ณลัก ษณะอื่น ๆ ที่ ทํา ใหบุ คคล
สามารถสรางผลงานไดโดดเดน กวาเพื่อนรวมงานอื่นๆในองคการ กลาวคือ การที่บุคคลจะแสดง
สมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได มักจะตองมีองค ประกอบของทั้งความรู ทักษะ/ความสามารถ และ
คุณลักษณะอื่น10

7

ประจักษ ทรัพยอุดม, แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวย Competency (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2550), 27.
8
อานนท ศักดิ์วรวิชญ, แนวคิดเรื่องสมรรถนะ Competency: เรื่องเกาที่เรายังหลงทาง
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2547), 57-72.
9
ดนัย เทียนพุฒ, ความสามารถในทรรศนะ ดร.ดนัย เทียนพุฒ (กรุง เทพฯ : บริษัท
เอ,อาร.อิน ฟอรเมชั่น แอนด พับลิเคชั่น จํากัด, 2550), 20.
10
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (กรุงเทพฯ : พี,เอลีฟวิ่ง, 2548), 5.
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สรุป สมรรถนะ หมายถึง ศักยภาพ ขีดความสามารถ ลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล ที่จะทําใหการปฏิบัติง าน
บรรลุผลสําเร็จ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอองคกร
องคประกอบในความหมายของสมรรถนะ
แคปแลนและนอร ตั น (Kaplan and Norton) แบ ง องคป ระกอบของสมรรถนะเป น
3 องคประกอบ ดังนี้
1. ความรู (Knowledge) หมายถึ ง ความรู ที่ เ หมาะสมต อ งานที่ อ งค ก ารกํ า หนด เช น
รูเรื่องงานที่จะทํา รูเรื่องลูกคา เปนตน
2. ทักษะ (Skill) หมายถึง ทักษะที่สอดคลองกับความรู เชน ทักษะในการตอรอง ทักษะใน
การใหคําปรึกษา และทักษะในการบริหารโครงการ เปนตน
3. คุณคา (Values) หมายถึง กลุมของคุณลักษณะพิเศษหรือพฤติกรรมที่สรางผลงานที่โดด
เดน งานบางอยางตองทําเปนทีม บางอยางตองทําคนเดียว การสรางคุณคาใหกลมกลืนกับงานจึงเปน
สิ่งที่จําเปน11
มานัสและมัวร (Manus and Mour) ไดนําเสนอรูปแบบสมรรถนะโดยในองคประกอบของ
กรอบนี้จะเปนการรวบรวมคุณลักษณะทางความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่จําเปนตอการทํางานใน
บทบาทใดบทบาทหนึ่งอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย
เพื่อการคัดเลือก การพัฒนา การประเมินผล ในองคประกอบของกรอบนี้จะมีทั้งความสามารถที่ติดตัว
มา (Innate) และความสามารถที่สรางขึ้น (Acquired)12
ในทัศนะของโบยาซีส (Boyatzis) กลาววารูปแบบของสมรรถนะ หมายถึงองคประกอบที่
สําคัญ 5 องคประกอบ ดังนี้
1. แรงจูงใจ (Motives) คือ เรื่องที่เกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายหรือสภาพการณ โดยปรากฏ
ในรูปแบบที่หลากหลายที่ผลักดันและนําไปสูพฤติกรรมของแตละบุคคล
11

Robert Kaplan and David P.Norton, Strategy MAPS: converting intangible
assets into tangible outcome (United States of America: Harvard Business School
Publishing Corporation, 2004), 231-232.
12
นิ ส ดารก เวชยานนท , Competency Model กั บ การประยุ ก ต ใ ช ใ นองค ก รไทย
(กรุงเทพฯ: บริษัท กราฟโก ซิสเต็มส จํากัด, 2550), 20.

21
2. ลักษณะเฉพาะ (Traits) ลักษณะเฉพาะหรืออุปนิสัยของแตละคนในการตอบสนองตอสิ่ง
กระตุนที่เหมือนกัน แรงจูงใจและลักษณะเฉพาะตัวเกิดขึ้นไดทั้งในระดับที่มีสติและไมมีสติ
3. ภาพลักษณ (Self-image) คือความเขาใจตนเองและการประเมินความเขาใจคําจํากัดความ
นี้มาพรอมกับการสรางแนวความคิดและการนับถือตนเอง
4. บทบาททางสังคม (Social Role) คือ การรับรูวาตนเองประพฤติตามบรรทัดฐานในสังคม
เปนที่ยอมรับและเหมาะสมกับกลุมหรือองคกรทางสังคมที่ตนอยู
5. ทักษะ(Skill) คือความสามารถในการแสดงพฤติกรรมที่เปนระบบและตอเนื่องจนบรรลุ
เปาหมายการทํางาน13
แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สมรรถนะหรื อ ขี ด ความสามารถในการทํ า งาน (Competency)
เกิดขึ้นในชวงตนของศตวรรษที่ 1970 โดยนักวิชาการชื่อ แมคเคลลแลนด (David McClelland)
ซึ่ ง ได ทํ า การศึ ก ษาวิ จั ย ว า ทํ า ไมบุ ค ลากรที่ ทํ า งานในตํ า แหน ง เดี ย วกั น จึ ง มี ผ ลงานที่ แ ตกต า งกั น
แมคเคลลแลนดจึงทําการศึกษาวิจัยโดยแยกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีออกจากบุคลากรที่มีผล
การปฏิ บั ติ ง านพอใช แล ว จึ ง ศึ ก ษาว า บุ ค ลกรทั้ ง 2 กลุ ม มี ผ ลการทํ า งานที่ แ ตกต า งกั น อย า งไร
ผลการศึ ก ษาสรุ ป ได ว า บุ ค ลากรที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านดี จ ะมี สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ รี ย กว า สมรรถนะ

(Competency)

และในปค.ศ. 1973 แมคเคลลแลนดไดเขียนบทความวิชาการเรื่อง “สมรรถนะ
สําคัญกวาความฉลาดของบุคคล”(Testing for Competency rather than Intelligence) ซึ่งถือ
เปนจุดกําเนิดของแนวคิดเรื่องสมรรถนะที่สามารถอธิบายบุคลิกลักษณะของคนวาเปรียบเสมือนกับ
ภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg)14 ดังแผนภูมิที่ 3

13

Richard E. Boyatzis, The Competent Manager: A Model for Effective
Performance., quoted in Abigil j. Stewart, Motivation and Society (California: JosseyBass Inc., 1982), 229-234.
14
อธิพงศ ฤทธิชัย, แนวคิดเรื่องสมรรถนะ, เขาถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 2556. เขาถึงไดจาก
http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=2213.
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แผนภูมิที่ 3 โมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg model) ตามแนวคิดของแมคเคลลแลนด (McClelland)
ที่มา : David McClelland, “Testing for Competency rather than Intelligence” American
Psychologist,11 (December 1973): 57-83.
จากแผนภูมิที่ 3 แสดงใหเห็นคุณลักษณะของบุคคลเปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็งที่ลอยอยูในน้ํา
โดยมีสวนหนึ่งที่เปนสวนนอยลอยอยูเหนือน้ําซึ่งสามารถสังเกตและวัดไดงายไดแก ความรูสาขาตางๆ
ที่ไดเรียนมา (Knowledge) และสวนของทักษะ(Skill) ไดแกความเชี่ยวชาญ ความชํานาญพิเศษดาน
ตางๆ สําหรับสวนของภูเขาน้ําแข็ง ที่จมอยูใตน้ําซึ่ง เปนสวนที่มีปริมาณมากกวา เปนสวนที่ไ มอาจ
สังเกตไดชัดเจนและวัดได ยากกวา และเปนสวนที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลมากกวา ไดแก
บทบาทที่ แสดงออกต อสั ง คม (Social Role) ภาพลั กษณข องบุค คลที่มี ตอ ตนเอง (Self-image)
คุณลักษณะสวนบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ (Motives) สวนที่อยูเหนือน้ําเปนสวนที่มีความสัมพันธ
กับเชาวนปญญาของบุคคล ซึ่งการที่บุคคลมีความฉลาดสามารถเรียนรูองคความรูตางๆและทักษะได
นั้ น ยั ง ไม เ พี ย งพอที่ จ ะทํ า ให มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านที่ โ ดดเด น จึ ง จํ า เป น ต อ งมี แ รงผลั ก ดั น เบื้ อ งลึ ก
คุณลักษณะสวนบุคคล ภาพลักษณของบุคคลที่มีตอตนเอง และบทบาทที่แสดงออกตอสังคมอยาง
เหมาะสมดวย จึงจะทําใหบุคคลกลายเปนผูที่มีผลงานโดดเดนได
เมื่ อ รวมส ว นของน้ํ า แข็ ง ที่ อ ยู เ หนื อ น้ํ า กั บ ใต น้ํ า เข า ด ว ยกั น ทํ า ให พ บว า สมรรถนะจะ
ประกอบดวย 3 สวนคือ ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะสวนบุคคลหรือเจตคติ
(Attribute) ซึ่งโดยนัยนี้ จึงสามารถจัดแบง สมรรถนะไดเปน 2 กลุม คือ 1) สมรรถนะขั้นพื้นฐาน
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(Threshold Competencies) อันหมายถึงความรู หรือทักษะพื้นฐานที่จําเปนของบุคคลที่ตองมี
เพื่ อ ให สามารถที่ จะทํ า งานที่ สู ง กว าหรื อ ซั บ ซอ นกว า ได 2) สมรรถนะที่ ทํ า ให เกิ ด ความแตกต า ง
(Differentiating Competencies) หมายถึงปจจัยที่ทําใหบุคคลมีผลการทํางานที่ดีกวาหรือสูงกวา
มาตรฐานสูงกวาคนทั่วไป จึงทําใหเกิดความสําเร็จที่แตกตางกัน องคประกอบของสมรรถนะตามที่
แมคเคลลแลนด (McClelland) องคประกอบของสมรรถนะมี 5 สวน คือ
1. ความรู (Knowledge) คือความรูเฉพาะในเรื่องที่ตองรู เปนความรูที่เปนสาระสําคัญ เชน
ความรูดานเครื่องยนต เปนตน
2. ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ตองการใหทําไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ทักษะทางคอมพิวเตอร
ทักษะทางการถายทอดความรู เปนตน ทักษะที่เกิดไดนั้นมาจากพื้นฐานทางความรูและสามารถปฏิบัติ
ไดอยางคลองแคลววองไว
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-image) คือ เจตคติ คานิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณของตน หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อวาตนเองเปน เชน ความมั่นใจในตนเอง เปนตน
4. คุ ณ ลั ก ษณะส ว นบุ ค คล (Trait) เป น สิ่ ง ที่ อ ธิ บ ายถึ ง บุ ค คลนั้ น เช น คนที่ น า เชื่ อ ถื อ
ไววางใจได หรือมีลักษณะเปนผูนํา เปนตน
5. แรงจู ง ใจ/เจตคติ (Motives) เป น แรงจู ง ใจหรื อ แรงขั บ ภายใน ซึ่ ง ทํ า ให บุ ค คลแสดง
พฤติกรรมที่มุงไปสูเปาหมาย หรือมุงสูความสําเร็จ เปนตน15
ประเภทของสมรรถนะ
แนวคิดเรื่องสมรรถนะมีหลากหลายแนวคิด จึงมีการจัดประเภทสมรรถนะไมเหมือนกัน ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับคํานิยามและวัตถุประสงคการนําไปใช จากการศึกษาของแมคเคลลแลนด (McClelland)
พบวาสมรรถนะของบุคคลสามารถแบงเปน 2 กลุมใหญๆคือ
1. สมรรถนะขั้นพื้นฐาน (Threshold Competencies) หมายถึง ความรูหรือทักษะพื้นฐาน
ที่บุคคลจําเปนตองมีในการทํางาน เชน ความสามารถในการอาน การพูด หรือการเขียน ซึ่งสมรรถนะ
เหลานี้ไมไดทําใหบุคคลนั้นมีผลงานแตกตางจากผูอื่น หรือไมสามารถทําใหบุคคลนั้นมีผลงานที่ดีกวา
ผูอื่นได นักวิชาการบางทานกลาววาความสามารถเหลานี้ไมจัดเปนสมรรถนะ

15

David McClelland, “Testing for Competency rather than Intelligence”
American Psychologist, 11 (December 1973): 57-83.
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2. สมรรถนะขั้นแยกแยะได (Differentiating Competencies) หมายถึงปจจัยที่ทําใหบุคคล
มีผลการทํางานสูงกวามาตรฐานหรือดีกวาบุคคลทั่วไป ซึ่งทําใหบุคคลเหลานั้นมีความแตกตางจาก
ผูอื่นอยางเห็นไดชัด สมรรถนะกลุมนี้มุง เนนที่การใชความรู ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ รวมถึ ง
คานิยม แรงจูงใจ และเจตคติเพื่อชวยใหเกิดผลงานที่ดีเลิศ นักวิชาการจํานวนมากจึงใหความสนใจ
สมรรถนะกลุม นี้ เพราะสามารถพั ฒ นาให เ กิด ขึ้ น ในตั ว บุ คคลได นอกจากการแบ ง ประเภทของ
สมรรถนะตามที่แมคเคลลแลนดไดเสนอไวแลวนั้น ยังมีผูแบงในลักษณะอื่นๆอีก16
ศุภชัย เยาวะประภาษ ไดแบงสมรรถนะออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) เปนสมรรถนะที่ทุกคนในองคการตองมีเพื่อที่จะทํา
ใหองคการสามารถดําเนินงานไดสําเร็จลุลวงตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย แผนงาน และโครงการ
ตางๆขององคการ สมรรถนะหลักนี้จะผูกโยงเขากับสมรรถนะหลักขององคการเอง โดยแตละองคการ
จะมีบุคลิกลักษณะที่เปนเสมือนแกน หรือหลักขององคการ อาทิ ศาลยุติธรรมอาจมีสมรรถนะหลัก
คือ สมรรถนะเรื่องการสงเสริมและรักษาความยุติธรรม องคการของรัฐที่มีประชาชนมาติดตอทุกวัน
เชน รัฐวิสาหกิจ ประเภทสาธารณูปโภคตางๆ อาจเนนสมรรถนะหลักเรื่องการใหบริการอยางรวดเร็ว
มหาวิทยาลัยอาจมีสมรรถนะหลักคือ การรักษาและสงเสริมคุณภาพวิชาการ เปนตน สมรรถนะหลัก
ขององคการจะถายทอดลงไปที่บุคลากร และกลายเปนสมรรถนะที่บุคลากรทุกคนในองคการตองมี
2. สมรรถนะเฉพาะลักษณะงาน (Functional Competency) เปนสมรรถนะที่บุคคลที่
ทํางานในสายงานนั้นตองมีเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลัก อาทิ ฝายกฎหมายตองมีสมรรถนะดานความรู
เกี่ยวกับกฎหมาย และมีสมรรถนะดานทักษะในการตีความกฎหมาย ฝายบัญชีตองมีสมรรถนะหลัก
ดานความรูของการบัญชีและมีทักษะการทําบัญชี ฝายการวางแผนตองมีสมรรถนะหลักคือ สมรรถนะ
ดานการคิดเชิงวิเคราะห และมีทักษะในการจัดทําแผน เปนตน17
ณรงควิทย แสนทอง ไดแบงประเภทสมรรถนะไว 3 ประเภท ไดแก
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะทอนใหเห็นถึง
ความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ อุปนิสัยของคนในองคการโดยรวมที่จะชวยสนับสนุนใหองคการ
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนได

16

เรื่องเดียวกัน.
ศุภชัย เยาวะประภาษ, การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหมและสิ่งทาทาย
(กรุงเทพฯ : บริษัทจุดทอง จํากัด, 2548), 49.
17
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2. สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนที่สะทอน
ใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย ที่จะชวยสง เสริมใหคนนั้นๆสามารถสราง
ผลงานในการปฏิบัติงานตําแหนงนั้นไดสูงกวามาตรฐาน
3. สมรรถนะส ว นบุ คคล (Personal Competency) หมายถึง บุ คลิ ก ลัก ษณะของคนที่
สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่ทําใหบุคคลนั้นๆมีความสามารถใน
การทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดโดดเดนกวาคนทั่วไป ซึ่งเราจะเรียกสมรรถนะสวนบุคคลวาความสามารถพิเศษ
สวนบุคคล18
ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ อธิบายถึงประเภทของสมรรถนะในองคการในทุกหนวยงานจะตองมี
รวมกัน ดังนี้
1. สมรรถนะดานสังคม (Social Competency) หมายถึง คุณสมบัติที่เนนในเรื่องของการ
ทํางานรวมกันเพื่อการประสานงานกันดวยดี ซึ่งสมรรถนะตัวนี้จะมุงความสัมพันธของคนในองคการ
ใหทํางานดวยกันอยางราบรื่น เชน การติดตอสื่อสาร มนุษยสัมพันธ เปนตน
2. สมรรถนะสวนบุคคล (Personal Competency) หมายถึง คุณสมบัติเฉพาะของแตละ
บุคคลที่มีความสามารถพิเศษที่จะชวยเสริมการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไดดี ในบางองคการอาจมีการ
กําหนดสมรรถนะสวนบุคคลที่ควรจะมีในตําแหนงงานไวเปนพื้นฐาน เพราะจะมีสวนชวยเหลือใหงาน
สําเร็จไดดียิ่งขึ้น
3. สมรรถนะด า นภาวะผู นํ า (Leadership Competency) หมายถึ ง คุ ณ สมบั ติ ห รื อ
คุณ ลัก ษณะที่พู ด ถึง การเป น ผูนํ า โดยทั่ วไปมั ก เป น สมรรถนะที่ กํา หนดสํา หรั บ คนที่ จะตอ งไปรั บ
ตําแหนงเปนผูบริหารหรือหัวหนางานวาจะตองมีคุณสมบัติอยางไรบางในตําแหนงนั้นๆ
4. สมรรถนะในหนาที่ (Functional Competency) หมายถึง คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนง
ที่ควรจะมีในตําแหนงนั้นๆ โดยกําหนดวาผูที่จะทํางานในตําแหนงนั้นๆควรมีสมรรถนะใดที่สําคัญ19
กีรติ ยศยิ่งยง กลาววาเมื่อพิจารณาที่มาและพัฒนาการของขีดความสามารถ พบวา องคการ
หนึ่งๆจะประกอบดวย “ขีดความสามารถ” 2 ประเภทใหญๆ คือ

18

ณรงควิทย แสนทอง , มารูจัก Competency กันเถอะ (กรุงเทพฯ : เอช อาร เซ็นเตอร,
2547), 10-11.
19
ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์, เริ่มตนอยางไร...เมื่อจะนํา competency มาใชในองคกร, พิมพ
ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2548), 31-32.
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1. ขีดความสามารถขององคการ (Organization Competency) คือ สิ่งที่แสดงใหเห็นวา
องคการมี ความสามารถหลักในการดําเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมขององคการอยางไร และจะทําอะไร
เชน การกําหนดวิสัยทัศน และแผนกลยุทธขององคการ เปนตน
2. ขีด ความสามารถของทรัพ ยากรมนุษย (Human Competency) คือ พฤติกรรมการ
แสดงออก (individual behavior) การใชองคค วามรู ทั กษะในการปฏิ บัติ ง าน (a body of
knowledge) และการรับรูในบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (social role) ของบุคลากร
ในองคการ เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถขององคการ ใหการดําเนินธุรกิจหรือกิจกรรมขององคการ
ประสบความสําเร็จ20
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน จัดประเภทของสมรรถนะแบงออกเปน 2 กลุม
เพื่อใชสําหรับระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนที่ ปรับปรุงใหม โดยจัดทําเปนรูปแบบสมรรถนะ
สําหรับขาราชการไทย
1. สมรรถนะหลั ก หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะร ว มของข า ราชการพลเรื อ นไทยทั้ ง ระบบเพื่ อ
หลอหลอมค านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงคร วมกัน ประกอบด วย 5 สมรรถนะ ได แก การมุ ง
ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ จริยธรรม และความรวมแรงรวมใจ
2. สมรรถนะประจํ า กลุ ม งาน หมายถึง สมรรถนะที่ กํา หนดเฉพาะสํ าหรั บ กลุ ม งานเพื่ อ
สนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาที่และสงเสริมใหปฏิบัติภารกิจหนาที่ใหดี
ยิ่งขึ้นมีทั้งหมด 20 สมรรถนะ โดยสมรรถนะประจํากลุมงานบริหารจะมีเพียง 5 สมรรถนะเทานั้น
ไดแก วิสัยทัศน ศักยภาพเพื่อการนําเปลี่ยนการวางกลยุทธภาครัฐ การควบคุมตนเอง และการให
อํานาจแกผูอื่น21

20

กีรติ ยศยิ่งยง, ขีดความสามารถ : Competency Based Approach (กรุงเทพมหานคร
: บริษัท มิสเตอรกอปป จํากัด, 2549), 10.
21
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องสมรรถนะ
ของขาราชการการปรับใชสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียน
สโตร, 2547), 6-7.
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ประโยชนของสมรรถนะ
ในตางประเทศสมรรถนะเปนที่ใชอยางแพรหลายมานานแลว แตในประเทศไทยเพิ่งเริ่มเปนที่
นิยมในชวง 11 ปที่ผานมา ทั้งนี้ สวนหนึ่งมาจากบริษัทที่มีบริษัทแมในตางประเทศที่ไ ดมีการจัดทํา
สมรรถนะ และต อ งการที่ จ ะให บ ริ ษั ท ลู ก ได นํ า ไปใช สมรรถนะจะช ว ยให ฝ า ยทรั พ ยากรมนุ ษ ย
(Human Resources)นั้น สามารถใชเปนเกณฑสรรหาในการคัดเลือกบุคลากรไดอยางเปนระบบมาก
ขึ้น รวมถึงการประเมินสมรรถนะเพื่อที่จะนําไปพัฒนาไดอยางตรงกับความตองการ หรือการที่จะให
ตั้งมาตรฐานการใหผลตอบแทนความรู ความสามารถของพนักงาน นอกจากนี้ สมรรถนะเปนพื้นฐาน
ที่ จ ะช ว ยให ก ารวางแผนการบริ ห ารงานสายอาชี พ หรื อ การวางแผนผู สื บ ทอด ( succession
planning) เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น22
นิ ส ดารก เวชยานนท กล า วว า ประโยชน ที่ เ ห็ น ได ชั ด เจนเมื่ อ นํ า เอาแนวคิ ด สมรรถนะ
(Competency) ในการบริหารคน คือ
1. ชวยปรับปรุงกระบวนการคัดสรรบุคลากร
2. ชวยปรับปรุงกระบวนการประเมินศักยภาพของบุคลากร
3. ชวยพัฒนากระบวนการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
4. ชวยปรับปรุงกระบวนการสื่อสารเพื่อใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
5. ชวยใหพนักงานมีการประเมินและพัฒนาตนเอง
6. ชวยเปนเครื่องมือที่สําคัญในการอบรมและชี้แนะแกพนักงาน
7. ชวยพัฒนาและเสริมสรางวัฒนธรรมองคการใหแข็งแกรง
8. ชวยสรางทีมงานที่ประสบความสําเร็จ
9. ชวยใหการออกแบบงานมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น23
ป ย ะชั ย จั น ทรวงศ ไ พศาล ได ส รุ ป ถึ ง ประโยชน ข องการนํ า แนวคิ ด สมรรถนะ
(Competency) มาประยุกตใชกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยในดานตางๆดังนี้
22

ชนิตรประภา สุริยา, ประโยชนของ Competency สําหรับ HR, (ประชาชาติธุรกิจ, 17
กุมภาพันธ 2548), 7.
23
นิสดารก เวชยานนท, Competency-Based Approach (กรุงเทพฯ : บริษัทเดอะ
กราฟโก ซิสเต็มส จํากัด, 2549), 32.
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1. ดานการสรรหาและคัดเลือก
1.1 ทําใหมองเห็นภาพรวมของความตองการในงานแตละตําแหนง
1.2 คัดสรรคนที่เหมาะกับตําแหนง
1.3 ลดเวลาและคาใชจายขององคการในการหาพนักงาน
1.4 ใชในการสัมภาษณรับพนักงานใหม
1.5 ชวยในการเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางระหวางคนที่จะพัฒนาไดงายและคนที่
จะพัฒนาไดยาก
2. การฝกอบรมและการพัฒนา
2.1 ชวยทําใหพนักงานตองหันมาสนใจการพัฒนาเรื่องทั กษะ ความรู และคุณสมบัติ
ตางๆที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
2.2 ชวยในการจัดระเบียบพนักงานใหเปนไปตามภารกิจและกลยุทธขององคการ
2.3 กอใหเกิดประสิทธิภาพของการฝกอบรมและพัฒนาใหคุมคาใชจายและเวลา
2.4 สรางกรอบการทํางานสําหรับการสอนงานและการติดตามผล
3. การประเมินผล
3.1 ทําใหเกิดความชัดเจนในการติดตามและการวัดผล
3.2 ชวยสนับสนุนในการประเมินผลการทํางาน
3.3 ใชเปนการสังเกตพฤติกรรมของพนักงาน
4. การจายผลตอบแทน
4.1 ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองเพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
4.2 ชวยสนับสนุนผลของการประเมินความสามารถ
4.3 มีความเปนธรรมตอพนักงานที่มีความสามารถตามมาตรฐานที่กําหนดขององคการ
5. การบริหารจัดการคนเกง
5.1 ชวยทําใหเกิดความชัดเจนในความเขาใจในเรื่องของทักษะ ความรู และคุณสมบัติ
ของแตละตําแหนง
5.2 ใชในการพิจารณาคัดสรรและประเมินเสนทางอาชีพของพนักงาน
5.3 ชวยในการเติมความสามารถที่ยังไมมีเพียงพอของพนักงานดวยการฝกอบรมและ
พัฒนาอยางเหมาะสม
5.4 ใชเปนดัชนีตัวหนึ่งในการบงชี้ถึงจํานวนพนักงานที่มีศักยภาพสูงขององคการ
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5.5 ใชในการแบงประเภทของพนักงานตามศักยภาพการทํางานเพื่อนําไปสูการวางแผน
ฝกอบรมและพัฒนารวมทั้งการบริหารจัดการบุคลากรขององคการ24
อนั น ต นามทองต น กล า วว า ในส ว นของการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลนั้ น แนวคิ ด เรื่ อ ง
สมรรถนะนี้มีแนวคิดพื้นฐานมาจากการมุงเสริมสรางความสามารถใหทรัพยากรบุคคล โดยมีความเชื่อ
วาเมื่อพัฒนาคนใหมีความสามารถแลว คนจะใชความสามารถที่มีไปผลักดันองคกรบรรลุเปาหมาย
ดังนั้นการนําเรื่องสมรรถนะมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดจึงควรมุงพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกร
เปนหัวใจสําคัญ ตองมีการพิจารณาวาบุ คคลในองคกรมีความสามารถอยางไร จึง จะทําใหองคกร
เหนือกวาคูแขงและบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว ดังนั้นประโยชนของสมรรถนะในดานการพัฒนาบุคคล จึง
สรุปไดดังนี้
1. การเลือกสรรเพื่อใหไดคนที่มีความสามารถเหมาะสมกับองคกรและงาน
2. การเลื่อนระดับ ปรับตําแหนงงาน ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
3. การพัฒนาฝกอบรม ความสามารถของบุคคลใหสอดคลองกับตําแหนงงาน
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
5. การบริหารผลงาน
6. การบริหารคนเกง
7. การโยกยายสับเปลี่ยนตําแหนงหนาที่การงาน
8. การพัฒนาความกาวหนาสายอาชีพ25
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสมรรถนะ
ริขารด อี โบยาซีส (Richard E. Boyatzis) ใหคําจํากัดความของ สมรรถนะ ไวคอนขางกวาง
วาหมายถึง “คุณลักษณะที่อยูภายในของแตละบุคคล คุณลักษณะนี้อาจหมายถึง แรงขับ (Motive)
บุคลิกที่คอนขางถาวร (Trait) ทักษะ (Skill) บทบาททางสังคมหรือการรับรูเกี่ยวกั บตนเอง (Social
role) หรือองคความรู ( A body of knowledge) ที่คนตางๆตองนํามาใช” งานวิจัยของเขาไดแสดง
ใหเห็นวา การใชเครื่องมือในการคัดเลือกที่ไมเหมาะสมจะทําใหไดคนที่มีคุณสมบัติไมตรงกับที่ตองการ
24

ปยะชัย จันทรวงศไพศาล, การคนหาและวิเคราะหเจาะลึก competency ภาคปฏิบัติ
(กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด, 2549), 75.
25
อนันต นามทองตน, สมรรถนะ (Competency) : พลังแหงการพัฒนางานสูความเปน
เลิศ (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 3-4 (อัดสําเนา)
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มาทํางาน และจะทําใหคุณลักษณะอื่นที่ทําใหเกิดผลงานที่มีป ระสิทธิภาพสูง ซึ่งโมเดลของผลงานที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง จะมี อ งค ป ระกอบหลั ก 3 ประการ ได แ ก หน า ที่ ห รื อ ภารกิ จ ของผู บ ริ ห าร,
สภาพแวดลอมขององคการและความสามารถของบุคคล
ซึ่งจะวัดไดจากผลลัพธของงานเปนหลัก โดยเขาไดแยกระดับขีดความสามารถวา ถาเปน
ความสามารถที่จะทํางานในตําแหนงนั้นได เรียกวา threshold competency ซึ่งเปนความรูทั่วไป
คุณลักษณะทั่วไป แตขีดความสามารถหรือคุณลักษณะที่จะทําใหบุคคลมีผลงานสูงกวาหรือดีกวาคน
อื่น เรียกวา สมรรถนะ26
โบมและสพารโรว (Boam and Sparrow) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ โดยนําเสนอ
โครงสรางรูปแบบสมรรถนะของผูบริหารงานแนวใหมวาควรมีบทบาทในการบริหารงานที่ครอบคลุม
สมรรถนะที่จําเปน 3 สมรรถนะ และในสมรรถนะทั้ง 3 กลุมนี้ ยังแบงออกเปนสมรรถนะที่เปนตัวชี้วัด
ดังตอไปนี้
1. ผลลัพธแหงความสําเร็จ (Achieving results)
1.1 การวางแผนและการจัดองคการ
1.2 การมุงสูผลลัพธ
1.3 การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
1.4 การควบคุมผลการประเมิน
2. การวิเคราะหและการตัดสินใจ (Analyzing and Deciding)
2.1 การคิดในมุมกวาง
2.2 การคิดเชิงวิเคราะห
2.3 ความเขาใจในภาระงาน
2.4 การตัดสินใจอยางมีเปาหมาย
3. การทํางานรวมกับผูอื่น (Working with people)
3.1 ความเชื่อดวยเหตุและผล
3.2 การทํางานเปนทีม
3.3 ประสิทธิผลในความสัมพันธระหวางบุคคล
26

Richard E. Boyatzis, The Competent Manager: A Model for Effective
Performance (New York: John Wiley & Son, 1982), 21.
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3.4 การจัดการแบบยืดหยุน27
สเปนเซอรและสเปนเซอร (Spencer and Spencer) ไดนําเสนอใหเห็นภาพของสมรรถนะ
โดยแบงสมรรถนะเปนกลุมตางๆได 6 สมรรถนะ ดังนี้
สมรรถนะกลุมที่ 1 การกระทําและผลสัมฤทธิ์ (Achievement and Action) ประกอบดวย
สมรรถนะตางๆ ดังตอไปนี้
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
2. การเอาใจใสตอระเบียบ คุณภาพ และความถูกตอง
3. ความคิดริเริ่ม
4. การแสวงหาขาวสาร
สมรรถนะกลุมที่ 2 การบริการคนอื่นและการชวยเหลื อ (Helping and Human service)
ประกอบดวยสมรรถนะตางๆ ดังตอไปนี้
1. ความเขาใจดานปฏิสัมพันธระหวางบุคคล
2. การมุงสูการบริการลูกคา
สมรรถนะกลุมที่ 3 การใชอิทธิพลและผลกระทบ (Impact and Influence) ) ประกอบดวย
สมรรถนะตางๆ ดังตอไปนี้
1. การใชอิทธิพลและผลกระทบ
2. การตระหนักถึงองคการ
3. การสรางสัมพันธภาพ
สมรรถนะกลุ ม ที่ 4 การบริ ห ารจั ด การ (Managerial) ประกอบด ว ยสมรรถนะต า งๆ
ดังตอไปนี้
1. การมุงมั่นพัฒนาคนอื่นๆ
2. การชี้นําในการใชอํานาจที่มีอยูและยืนยัน
3. การใหความรวมมือและการทํางานเปนกลุม
4. ภาวการณเปนผูนํากลุม

27

Rosemary Boam and Paul Sparrow, Designing and achieving competency:
A competency-based approach to developing people and organizations
(England: McGraw-Hill International (UK) Limited, 1992), 131.
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สมรรถนะกลุมที่ 5 การรูคิด (Cognitive) ประกอบดวยสมรรถนะตางๆ ดังตอไปนี้
1. การคิดเชิงวิเคราะห
2. การคิดรวบยอด
3. ความชํานาญในทางการบริหารจัดการ/วิชาชีพ/เทคนิค
สมรรถนะกลุมที่ 6 ประสิทธิผลสวนตน (Personal effectiveness) ประกอบดวยสมรรถนะ
ตางๆ ดังตอไปนี้
1. การควบคุมตนเอง
2. ความมั่นใจในตนเอง
3. ความยืดหยุน
4. ความมุงมั่นตอองคการ28
บาแพทและคณะ (Bapat and others) กลาววาสมรรถนะหลักของผูนําประกอบไปดวย
1) การบริหารตนเอง (Self-management) 2) การนําผูอื่น (Leading others) 3) การบริหารงาน
(Task management) 4) นวั ต กรรม (Innovation) 5) ความรั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คม
(Social responsibility)
1. การบริหารตนเอง (Self-management) ผูนําที่ดีรูคุณคา จุดแข็ง และขอจํากัดของตนเอง
และสามารถที่จะควบคุมอารมณและพฤติกรรมของตนเองได ผูนําที่ดีตองอุตสาหะ พากเพียรในการ
พัฒนาตนเอง โดยการเรียนรูอยางตอเนื่องและยินดีที่จะขอคําแนะนํา ความชวยเหลือเมื่อจําเปนหรือ
ยอมรั บ เมื่ อทํ า สิ่ ง ผิ ด พลาด ผู นํ าที่ ดี ค วรที่ จะสามารถปรั บ ตั ว ให เข า กั บ ความเครี ย ด ความกดดั น
ในสถานการณตางๆได และสามารถที่จะรักษาความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว โดย
มีสมรรถนะย อยดัง ตอ ไปนี้ 1.1) นิ สัยในการทํา งาน (work habits) 1.2)ทัศ นคติใ นการทํา งาน
(work attitudes) 1.3) การจัดการความเครียด (stress management) 1.4) ความเขาใจในตนเอง
(self-insight) และ 1.5) การเรียนรู (learning)
2. การนําผูอื่น (Leading others) ผูนําตองเพิ่มศักยภาพของบุคคลอื่นและแรงจูงใจพวกเขา
ใหบรรลุเปาหมายรวมกัน ผูนําตองสามารถบริหารปจเจกบุคคลและของกลุมบุคคลดวยความเขาใจใน
กระบวนการกลุม (group dynamics) และสรางทีม (team building) ผูนําจะตองกระตือรือรนที่จะ
28

Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer ,Competency at work: Models for
Superior Performance, อา งถึ ง ในศุ ภชั ย ยาวะประภาษ, การบริ หารบุ คคลภาครัฐ ไทย :
กระแสใหมและสิ่งทาทาย (กรุงเทพฯ : บริษัทจุดทอง จํากัด, 2548), 47-48.
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ฟง และสื่อ สารอยา งมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อชั กจู ง บุ คคลอื่ นและสร างขอ ตกลงรว มกั น และเกิ ดความ
ไววางใจ ผูนําควรที่จะเขาใจอารมณความรูสึกและความตองการของบุคคลและสามารถที่จะแกปญหา
ความขั ด แย ง ต า งๆได อ ย า งน า เชื่ อ ถื อ โดยมี ส มรรถนะย อ ยได แ ก 2.1)การติ ด ต อ สื่ อ สาร
(communicating) 2.2) การตระหนั ก รู เข า ใจบุ ค คลอื่ น ( interpersonal
awareness)
2.3)การจูงใจบุคคลอื่น (motivating others) 2.4) การพัฒนาบุคคลอื่น (developing others) และ
2.5) อิทธิพลเหนือผูอื่น (influencing)
3. การบริหารงาน (Task management) ผูนําใชความรูดานงานและประสบการณในการ
แนะนํ า กลุ ม ไปสู ก ารบรรลุ เ ป า หมาย ผู นํ า ต อ งมี ส ว นร ว มในการแก ป ญ หา การมอบหมายงาน
และการบริหารเวลาและทรัพยากร การขจัดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ผูนําตองพยายามใหบรรลุผล
สําเร็จและจัดเตรียมขอมูลยอนกลับแกบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝายเพื่อความมีประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ
ขององคกรมีสมรรถนะยอยดังนี้ 3.1) การปฏิบัติงาน (executing tasks) 3.2) การแกปญ หา
(solving problems) 3.3) การจัดการขอมูลขาวสารและทรัพยากร (managing information and
material resources) 3.4) การจัดการทรัพยากรมนุษย (managing human resources) และ
3.5) การเพิ่มสมรรถนะการทํางาน (enhancing performance)
4. นวัตกรรม (Innovation) ผูนําตองมีความคิดสรางสรรคสามารถริเริ่มสิ่งตางๆไดและ
ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผูนําที่มีประสิทธิภาพ การมีวิสัยทัศนที่กวางไกล รวมไปถึ งการสํารวจ
และบูรณาการมุ มมองความคิดที่ หลากหลาย และการรับรูถึง โอกาสที่ไ มคาดคิด ได ประกอบดว ย
สมรรถนะยอยดังตอไปนี้ 4.1) ความคิดสรางสรรค (creativity) 4.2) ความริเริ่ม (enterprising)
4.3) บูรณาการมุมมอง (integrating perspectives) 4.4) การคาดการณ (forecasting) และ
4.5) การบริหารตามการเปลี่ยนแปลง (managing change)
5. ความรับผิดชอบทางสังคม (Social responsibility) ผูนําตองยึดถือคุณธรรม ซื่อสัตย และ
ยุติธรรม ผูนําตองใหความนับถือ แสดงความเอาใจใสในความแตกตางระหวางบุคคล ความแตกตาง
ทางวัฒนธรรม ผูนําที่ดีตองสรางวัฒนธรรมที่สง เสริมมาตรฐานทางศีลธรรม รวมถึงดานจริยธรรม
ระดับสูงของบุคคล องคการ และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองที่ดี ผูนําที่มีศีลธรรมจะประพฤติ
ตามหลั ก ธรรมสากล รวมถึ ง ตามค า นิ ยม กฎหมาย และจรรยาบรรณของกลุม และองค ก ารด ว ย
มีสมรรถนะยอยดังนี้ 5.1) ความรับผิดชอบตอชุมชน (civic responsibility) 5.2) ความรูทางสังคม
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(social knowledge) 5.3) กระบวนการทางศีลธรรม (ethical processes) 5.4) การนําผูอื่นอยางมี
ศีลธรรม (leading other ethically) และ 5.5)การปฏิบัติอยางซื่อสัตย (acting with integrity)29
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ไดกําหนดมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาดานสมรรถนะ
ของผูบริหารสถานศึกษา 10 ประการ ดังนี้
1 หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ประกอบดวย
ก สาระความรู
1 หลักและทฤษฎีทางการบริหารและการบริหารการศึกษา
2 ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษายุคใหม
3 การสรางวิสัยทัศนในการบริหารและการจัดการศึกษา
4 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา
5 บริบทและแนวโนมการจัดการศึกษา
ข สมรรถนะ
1 สามารถนําความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไป
ประยุกตใชในการบริหารการศึกษา
2 สามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูในการบริหารจัดการการศึกษา
3 สามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของการศึกษา
4 สามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และกําหนดภารกิจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดเหมาะสม
2 นโยบายและการวางแผนการศึกษา ประกอบดวย
ก สาระความรู
1 พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่มีผลตอการจัดการศึกษา
2 ระบบและทฤษฎีการวางแผน
3 การวิเคราะหและการกําหนดนโยบายการศึกษา
4 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5 การพัฒนานโยบายการศึกษา
29

Ashwini Bapat and others, A Leadership Competency Model : Describing
the Capacity to Lead, Accessed June 12 2013. Available from
http://www.chsbs.cmich.edu/leader_model/model.htm
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6 การประเมินนโยบายการศึกษา
ข สมรรถนะ
1 สามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํานโยบายการศึกษา
2 สามารถกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนิ น งานและประเมินคุณภาพการจั ด
การศึกษา
3 สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการศึกษา
สังคม และสิ่งแวดลอม
4 สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ
5 สามารถติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน
3 การบริหารดานวิชาการ ประกอบดวย
ก สาระความรู
1 การบริหารจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
2 หลักการและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
3 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น
4 หลักและแนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศ
5 กลยุทธการนิเทศการศึกษา
6 การวางแผนและการประเมินผลการนิเทศการศึกษา
7 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา
8 หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
9 สถิติและคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัย
ข สมรรถนะ
1 สามารถบริหารจัดการการเรียนรู
2 สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3 สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา
4 สามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
4 การบริหารงานธุรการ การงานพัสดุและอาคารสถานที่ ประกอบดวย
ก สาระความรู
1 กฎหมายที่เกี่ยวของกับงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่
2 การจัดวางระบบควบคุมภายใน
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3 เทคนิคการบริหารจัดการสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา
ข สมรรถนะ
1 สามารถจัดระบบงานสารบรรณไดอยางมีประสิทธิภาพ
2 สามารถบริหารจัดการงบประมาณอยางถูกตองและเปนระบบ
3 สามารถวางระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4 สามารถพัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู
5 การบริหารงานบุคคล ประกอบดวย
ก สาระความรู
หลักการบริหารงานบุคคล
ข สมรรถนะ
1 สามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน
2 สามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ที่รับผิดชอบ
3 สามารถพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไ ดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4 สามารถเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา
5 สามารถให คํ า ปรึ ก ษาและแก ไ ขป ญ หาการทํ า งานให แ ก ค รู แ ละบุ ค ลาก รใน
สถานศึกษา
6 การบริหารกิจการนักเรียน ประกอบดวย
ก สาระความรู
1 คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
2 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
3 การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียน
ข สมรรถนะ
1 สามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
2 สามารถบริหารจัดการใหเกิดงานบริการผูเรียน
3 สามารถสงเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานตางๆ
4 สามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมูคณะ
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7 การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย
ก สาระความรู
1 หลักการและกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา
2 องคประกอบของการประกันคุณภาพากรศึกษา
3 มาตรฐานการศึกษา
4 การประกันคุณภาพภายในและภายนอก
5 บทบาทของผูบริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา
ข สมรรถนะ
1 สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
2 สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
3 สามารถจัดทํ ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอก
8 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย
ก สาระความรู
1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
3 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู
ข สมรรถนะ
1 สามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานได
อยางเหมาะสม
2 สามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาปรับปรุงการบริหารจัดการ
3 สามารถสงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
9 การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน ประกอบดวย
ก สาระความรู
1 หลักการประชาสัมพันธ
2 กลยุทธการสรางความสัมพันธกับชุมชน
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ข

สมรรถนะ
1 สามารถบริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสูผูเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
2 สามารถเผยแพรขอมูล ขาวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสูชุมชน
3 สามารถใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ
4 สามารถสรางกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยมีเปาหมายใน
การเขาไปชวยเหลือชุมชน และเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม
5 สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา
10 คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย
ก สาระความรู
1 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร
2 จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
3 การพัฒนาจริยธรรมผูบริหารใหปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม
4 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ข สมรรถนะ
1 เปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
3 สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม30
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารการศึกษามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปทางการศึกษา ผูบริหารที่มี
คุณภาพเปนปจจัยหลักความสําเร็จ (Critical Success Factor) ในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน31
เทื้อน ทองแกว มีขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาผูบริหารระดับสูงในด านสมรรถนะหลัก
5 ดาน คือ 1) ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง 2) ศักยภาพในการเปนผูนํา 3) การมุง ไปสูผลสัมฤทธิ์
4) ความเฉียบคมทางการบริหาร และ 5) การสรางความเขาใจและการติดตอสื่อสาร
30

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2548), 17-20.
31
สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, “สมรรถนะครูและผูบริหารการศึกษา”, วารสารการศึกษาไทย17
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1. ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง หมายถึง ความสามารถในการพัฒนาวิสัยทัศนที่เกิ ดจากการ
ผสมผสานเปาหมายสําคัญของชาติ โครงการ และกิจกรรมที่มีการจัดลําดับกอนหลังตามคานิยมและ
ปจจัยอื่นๆ และนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ มีความสมดุลในการเปลี่ยนแปลงอยาง
ตอเนื่อง ซึ่งนําไปสูการปรับปรุงการใหบริการตอลูกคาตามลักษณะของงาน ในจุดเน นที่ตองการที่มี
ลักษณะกระชับ มั่นคง แมวาจะตองอยูในภาวการณเปลี่ยนแปลง ปจจัยสําคัญที่จะกอใหเกิดศักยภาพ
ในการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้
1.1 การเรียนรูอยางตอเนื่อง เพราะในโลกปจจุบันมี ความรูใหมที่สําคัญ ความรูทาง
เทคโนโลยีและความรูทั่วๆไป หรือความรอบรูใ หมๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ผูบริหารตองสามารถพัฒนา
ตนเอง โดยตระหนักถึงจุดแข็งและจุดออนของตนโดยใชขอมูลสะทอนกลับและโอกาสจากคนอื่นๆเพื่อ
พัฒนาองคความรูใหม
1.2 มี ค วามคิ ด สร า งสรรค แ ละใช น วั ต กรรมพั ฒ นาสิ่ ง ใหม ๆ ให กั บ องค ก รและ
ประยุกตใชนวัตกรรมเพื่อการแกไ ขปญหาและการปรับปรุง องคกร สรางสภาพแวดลอมที่สง เสริม
ความคิดสรางสรรคนวัตกรรม โดยการออกแบบและปรับเปลี่ยนโปรแกรม/กระบวนการใหมๆเพื่อ
นําไปใชในองคกร
1.3 ตระหนักถึงผลกระทบจากภายนอก ไดแก การเมือง เศรษฐกิจ และแนวโนม
ทางสังคมทั้งในระดับนานาชาติ และภายในชาติที่มีต อองคกร มีความเขาใจในการวางแผนระยะใกล
และระยะไกล และสามารถกําหนดตําแหนงหนาที่ที่เหมาะสมเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ จนสามารถแขงขัน
ไดในโลกธุรกิจปจจุบัน
1.4 ความยืด หยุน ยอมรับ การเปลี่ยนแปลงและขอมู ลใหม สามารถปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมและวิธีการทํางานขอมูลใหม ซึ่ง เปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณหรืออุปสรรคที่ไดคาดหวัง
และเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว ใหเขากับสถานการณใหม รวมทั้งเปลี่ยนความตั้งใจได
1.5 ปรั บเปลี่ย นได อดทนตอ ความกดดัน มี ความมั่ นคงและมุง มั่นอยา งแน วแน
รวมทั้งมองคนในแงดี แมวาจะอยูภายใตภาวะความยากลําบาก และสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได
รวดเร็ว โดยรูจักปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสวนตนและสามารถทํางานไดอยางมีความสมดุล
1.6 จูง ใจใฝบ ริการ สรางและดํารงวัฒนธรรมขององคก ร สนับ สนุนบุค คลอื่นได
ใหบริการที่จําเปนอยางมีคุณภาพ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพทําใหผูอื่น สามารถปฏิบัติ
ไดตามที่ตองการ แสดงถึงจิตวิญญาณในการใหบริการสาธารณะ สามารถโนมนาวใหผูอื่นมีน้ําใจ
บริการและชวยเหลือจนบรรลุภารกิจ
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1.7 การคิดเชิงกลยุทธ กําหนดยุทธศาสตรที่มีประสิทธิภาพมั่นคงดวยกลยุทธของ
ธุรกิจและการแขงขันขององคกรในยุคเศรษฐกิจของโลก รูจักตรวจสอบนโยบายและการรายงานแผน
เชิง กลยุทธดวยการมองในระยะยาวที่ชัดเจน กําหนดวัตถุประสงคไ วตามลําดับกอนหลัง สามารถ
คาดการณลวงหนาไดถึงภัยคุกคามหรือโอกาสที่มี
1.8 วิสั ยทั ศน มีวิสั ยทั ศนใ นระยะยาวและนํา ไปสู การเปลี่ย นแปลงองค กรอยา ง
รวดเร็ว สามารถสรางวิสัยทั ศนรวมกับผูอื่น และโนมนาวใหผูอื่นแปลวิสัยทัศนไ ปสูการปฏิบัติจาก
ความหมายและปจจัยสําคัญที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงนั้น
2. ศักยภาพในการเปนผูนํา หมายถึง ความสามารถในการกําหนดและมียุทธศาสตรเพื่อใช
ศักยภาพของพนักงานและสงเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมใหตรงกับวิสัยทัศนขององคกร ภารกิจ และ
เปาหมาย ปจจัยสําคัญที่จะกอใหเกิดศักยภาพในการเปนผูนํา มีดังนี้ คือ
2.1 การบริหารความขัดแยง กําหนดและปองกันสถานการณที่ไมพึงประสงค ไมให
เกิดการเผชิญหนา จัดการและแกไขปญหาความขัดแยงและไมเห็นพองดวย ในลักษณะการสรางสรรค
และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในทางลบ
2.2 ตระหนักในคุณคาทางวัฒนธรรม ริเริ่มและบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคกรให
มีผลตอประสิทธิภาพขององคกร เห็นคุณคาในความแตกตางทางวัฒนธรรมและความแตกตางระหวาง
บุคคลในสถานที่ทํางาน ตระหนักวาองคกรเกิดขึ้นบนความแตกตาง และพนักงานได รับการปฏิบัติที่
ถูกตองและยุติธรรม
2.3 ความจงรักภักดี/ความซื่อสัตย สรางนิสัยใหมีความมั่นใจและไววางใจซึ่งกันและ
กัน สรางวัฒนธรรมที่สงเสริมมาตรฐานทางศีลธรรมในระดับสูง ปฏิบัติตนในลักษณะที่ดีงามและมี
มารยาทที่ดีตอบุคคลอื่น แสดงถึงลักษณะในความรับผิดชอบในหมูคณะ และมีจิตใจที่เปนสาธารณะ
2.4 สรา งที มงาน มี ความมุง หวั ง จูง ใจ และแนะนํา บุค คลอื่น ให บรรลุ เป าหมาย
เสริมสรางความรวมมือในการทํางานและการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สนับสนุนและอํานวยความ
สะดวกในองคกรและกับกลุมลูกคาใหมีความผูกพัน สรางน้ําใจในการทํางานเปนทีม มีความภูมิใจ
ไววางใจกัน พัฒนาความเปนผูนําในลักษณะตางๆจากการรับการชี้แนะ การใหคําปรึกษา การให
รางวัล และการแนะนําใหปฏิบัติ
3. การมุงไปสูผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความสามารถที่มุงมั่นในความรับผิดชอบและการปรับปรุง
อยางตอเนื่อง เพื่อชวยใหมีการตัดสินใจได ตามเวลาและมีประสิทธิภาพผานการวางแผนเชิงกลยุทธ
และการนําไปใช รวมทั้งการประเมินผลโครงการและนโยบาย ปจจัยสําคัญที่ทําใหมุงไปสูผลสัมฤทธิ์ มี
ดังนี้
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3.1 ความรับผิดชอบ มั่นใจวามีการควบคุมอยางมีประสิทธิภาพและดํารงอยูดวย
ความจงรักภักดีตอองคกร ยึดมั่นในกฎเกณฑและความรับผิดชอบ สามารถสรางความมั่นใจไดวา
โครงการภายใตความรับผิดชอบจะสําเร็จตามเวลาและงบประมาณที่กําหนด มีการกํากับติดตามและ
การประเมินผลงาน โดยเนนที่ผลลัพธและวัดที่ผลสัมฤทธิ์
3.2 การใหบริการลูกคา สนองความตองการของลูกคาที่แตกตางกัน พรอมที่จะ
ปรับปรุง การจัดลําดับกอนหลัง เพื่อสนองตอบตอแรงกดดันและการเปลี่ยนแปลงความตองการของ
ลูกคา สามารถคาดการณลวงหนาและสนองความตองการของลูกคา ชวยใหเกิดผลสําเร็จ ใหไ ดรับ
ผลผลิตที่มีคุณภาพ และถือวาเปนสิ่งผูกพันที่จะตองปรับปรุงการใหบริการอยางตอเนื่อง
3.3 การตัดสินใจ มีการตัดสินใจที่ดี รับรูผลกระทบและการนําเอาผลการตัดสินใจไป
ใช มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและทันเวลา แมวาขอมูลจะมีจํากัด
3.4 ความเปนผูประกอบการ รูจักใชโอกาสในการพัฒนาการตลาดจากผลผลิตใหม
และการใหบริการทั้งภายในและภายนอกองคกร ตัดสินใจที่จะเสี่ยง และริเริ่มการทํางานที่เสี่ยงเพื่อ
ผลสําเร็จ ซึ่งมีคุณประโยชนหรือเกิดความกาวหนา
3.5 การแกไขปญหา กําหนดและวิเคราะหปญหา แยกความแตกตางระหวางขอมูล
ที่สอดคลองกันและแตกตางกันเพื่อการตัดสินใจที่เปนเหตุเปนผล ใชวิธีการแกไขปญหาแกบุคคลและ
องคกร
3.6 มี เ ทคนิ ค ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได มี ค วามเข า ใจและรู จั ก ประยุ ก ต ใ ช วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม
กําหนดกฎเกณฑและนโยบายที่สัมพันธกับที่ผูเชี่ยวชาญกําหนด มีความสามารถใชการตัดสินใจที่
สําคัญ การใหการฝกอบรมพัฒนาตามความตองการ มีความเขาใจในการเชื่อมโยงระหวางสมรรถภาพ
ทางการบริหาร และภารกิจที่ตองการ
4. ความเฉียบคมทางการบริหาร หมายถึงความสามารถในการรับและการบริหารงานการเงิน
วัสดุอุปกรณ และทรัพยากรขอมูล ในลักษณะที่ไดรับการยอมรับจากสาธารณะและเกิดความสําเร็จ
ตามภารกิจขององคกร โดยการใชเทคโนโลยีใหมๆสําหรับการตัดสินใจ ปจจัยสําคัญ ที่จะทําใหเกิด
ความเฉียบคมทางการบริหาร ดังนี้
4.1 การบริหารการเงินการคลัง แสดงใหเห็นวามีความเขาใจในหลักการของการ
จัดการทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญทางการตลาด จัดหากองทุนในระดับที่เหมาะสม ตระเตรียมการ
บริหารงบประมาณ ใหความเปนธรรมในโครงการตางๆ ติดตามการใชจายเงินหรือการดํา เนินงานตาม
โครงการและนโยบาย
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4.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย ประเมินสถานการณความตองการของทีมงานทั้งใน
ปจจุบันและอนาคตตามเปาหมายขององคกรและงบประมาณที่เปนจริง ใชหลักคุณธรรมที่มั่นใจวา
ทีมงานไดรับการคัดเลือกที่เหมาะสม มีการพัฒนาที่ดี มีประโยชน มีคุณคาและผลที่เกิดขึ้นสามารถ
นําไปสูการปฏิบัติที่ถูกตอง
4.3 การบริหารเทคโนโลยี ใชวิธีการประเมินที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลใน
การผสมผสานเทคโนโลยี ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ แ ละการปรั บ ปรุ ง โครงการให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พั ฒ นา
ยุทธศาสตรโดยการใชเทคโนโลยีใหมๆเพื่อประกอบการตัดสินใจ มีความเขาใจในผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีตอองคกร
5. การสรางความเขาใจ/การติ ดตอสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการอธิบายการให
แนวทางและการใหขอเท็จจริง และแนวคิดตางๆในลักษณะที่เชื่อถือได มีความสามารถในการเจรจา
กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกรและสวนที่ เกี่ยวของกับความสามารถในการพัฒนาเครือขาย
ทางวิชาชีพใหกวางไปสูองคกรอื่นๆ ปจจัยสําคัญ ที่นําไปสูการสรางความเขาใจ/การติดตอสื่อสาร
มีดังนี้
5.1 การใช อิ ท ธิ พ ล/การเจรจา รู จั ก การชั ก ชวนให ผู อื่ น คล อ ยตามในการสร า ง
ความเห็นพอง (Consensus) ใหไดรับความรวมมือจากบุคคลอื่น
5.2 ทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล มีความสามารถในการสื่อสารอยางเหมาะสมใน
การตอบสนองตอความตองการ ความรูสึก และความสามารถตามความแตกตางของแตละบุคคลใน
สถานการณที่ตางกัน รูจักใชกลวิธีดวยความเห็นอกเห็นใจ ปฏิบัติตอผูอื่นดวยความเคารพ
5.3 ความสามารถในการสื่อสารดวยวาจา สามารถพูดจาหรือนําเสนอขอมูลที่ชัดเจน
และเชื่อถือไดทั้งตอบุคคลและกลุม รูจักฟง อยา งมีประสิทธิภ าพ ทําความชัดเจนในขอมูลที่ไ ดรั บ
เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสงเสริมบรรยากาศของการสื่อสารระบบเปด
5.4 ความเปนหุนสวนกัน พัฒนาเครือขายและสรางพันธมิตร จัดกิจกรรมสง เสริม
การทํากิจกรรมกันในระหวางกลุมตางวัฒนธรรมการรวมมือกันในระหวางตางหนวยงาน การคนหา
หลักการพื้นฐานรวมกันจากผูเกี่ยวของในวงกวาง และการประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
ภายในองคกรใหมั่นคง
5.5 เขาใจการเมืองรูจักแยกแยะการเมืองภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตองาน
ขององคกร มีวิธีการจัดการปญหาในแตละสถานการณดวยความเขาใจอยางแทจริงในสถานการณของ
องคกรและการเมือง ตระหนักในผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติที่หลากหลาย

43
5.6 การสื่อสารดวยการเขียน การเขียนที่แสดงถึงขอเท็จจริงและความคิดที่ชัดเจน
เชื่อถือได และมีระบบการเขียนที่ดี32

คุณภาพการจัดการศึกษา
เปาหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 – 2561) มุง เนนการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู และการสงเสริมการมี
สวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งนี้เพื่อใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ไมวาจะอยางไรก็ตาม
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนสิ่งสําคัญที่ทุกฝายที่มีสวนในการจัดการศึกษาตองตระหนัก และ
ดําเนินการจนบรรลุผลในที่สุด33
ความหมายของมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อใชเปนกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกและเปนแนวทางใหหนวยงานและสถานศึกษา
มุงพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานตางๆ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 34

32

เทื้อน ทองแกว, สมรรถนะ (Competency) หลักการและแนวปฏิบัติ (กรุง เทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550), 36-37.
33
สํานักทดสอบทางการศึกษา ,สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธี ประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 (กรุง เทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
, 2554), 2.
34
สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึ กษาแหง ชาติ, แนวทางการประกัน คุณ ภาพภายใน
สถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพดี จํากัด
,2545), 68.
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มาตรฐาน (Standards)
มาตรฐาน (Standards) ในบริบททางการศึกษาโดยทั่วไป หมายถึง มาตรฐานทางวิชาการ
(Academic Standards) เปนสิงที่อธิบายวาอะไรที่ผูเรียนควรรูและสามารถทําไดเมื่อถึงชวงเวลาที่
กําหนดไว การจะไดคําตอบเหลานี้ 1) ตองมีการกําหนดมาตรฐานที่เปนความคาดหวังสูงไวชัดเจน คือ
ตองการใหผูเรียนทุกคนสัมฤทธิผล 2) จัดเตรียมสิ่งที่เปนพื้นฐานที่จะใหทั้งนักการศึกษาและผูเรียนได
แส ดง คว าม รั บ ผิ ด ชอ บแ ละ ไ ด รั บ ค ว า มรั บผิ ดช อบ จา ก ส าธ าร ณช น ( accountability)
3) ตองเปนมาตรฐานที่สงเสริมความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา โดยตองใหผูเรียนทุกคนบรรลุ
มาตรฐานตามระดับชั้นที่กําหนด และ 4) เปนมาตรฐานที่ใชเปนแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลของ
ผูเรียน ปรับปรุงการจัดการฝกหัดของครู การฝกอบรมครู การพัฒนาหลักสูตรและกลวิธีการเรียนการ
สอน รวมทั้งการจัดเตรียมสื่อ ทรัพยากรใหพรอมและมีประสิทธิภาพ การกําหนดใหมีมาตรฐานก็เพื่อ
กําหนดความคาดหวังใหชัดเจน สําหรับทั้งครูและพอแม ผูปกครอง วาอะไรที่ผูเรียนควรรูและสามารถ
ทําไดในระดับตางๆของการเรียนแตละชวงชั้น ทําใหผูเรียนมองเห็นเปาหมายชัดเจนวาเขาจะตอง
เรียนรูอะไร ใหไดเพื่ออะไร ครูก็มองเห็นโครงรางของการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลที่จะวัด
และประเมินผลผูเรียนไดถูกตองชัดเจนจริงๆ พอแมผูปกครองก็เชาใจชัดเจนวาลูกหลานของตนถูก
คาดหวังใหตองรูอะไรและทําอะไรได ผลระยะยาวในอนาคต สังคม หนวยงานที่รับผูเรียนเขาทํางานก็
เขาใจชัดเจนวาผูเรียนแตละวัยไดรับการคาดหวังใหรูอะไรและทําอะไรได35
สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค ก ารมหาชน) ได ใ ห
ความหมายของ มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค
และมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับ
การสงเสริมและกํากับดูแล ตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา36
มาตรฐานการศึกษา มีดังนี้ 1) มาตรฐานการศึกษาของชาติ 2) มาตรฐานการศึกษาของแตละ
ระดับการศึกษา แบงเปน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐาน
การศึกษาพิเศษ 3) มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตร ซึ่งมาตรฐานการศึกษาเหลานี้ เนนการจัดใหมี
35

นาตยา ปลันธนานนท, จากมาตรฐานสูชั้นเรียน (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช
จํากัด 2545), 2-3.
36
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามเจตนารมณของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
(กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพดี จํากัด, 2546), 69-70.
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การศึกษาตลอดชีวิตและสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาที่สรางคุณภาพชีวิตและ
สังคมบูรณาการอยางสมดุล ระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม มุงสรางพื้นฐานที่ดีในวัย
เด็ ก ปลู ก ฝ ง การเป น สมาชิ ก ที่ ดี ข องสั ง คมตั้ ง แต วั ย การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และพั ฒ นาความรู
ความสามารถเพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาได
ตรงกับความตองการของผูเรียน37
ความเชื่อมโยงระหวางอุดมการณ หลักการ และมาตรฐานการศึกษา
การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญที่ทําใหคนมีความรูและมีคุณสมบัติตางๆที่ชวยใหคนนั้น
อยู ใ นโลกได เป น ประโยชน ตอ ตนเอง ครอบครั ว และสั ง คมส ว นรวม ดั ง นั้น การที่ จะดู คุณ ภาพ
การศึกษาจึงดูที่คุณภาพคนที่เปนผลผลิตของการจัดการศึกษา แตอยางไรก็ตามในสถานการณปจจุบัน
ที่สถานศึกษาสวนใหญมีความเหลื่อมล้ําและแตกตางกันมากทั้ง ดานงบประมาณ คุณภาพ บุคลากร
หรือแมแตตัวป อนคือนักเรีย นที่เขาเรียน รวมทั้ง ปจจัย อื่นๆ เชนความรวมมือของคณะกรรมก าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนจากชุมชน หนวยงานหรือองคกรที่ อยูใกลเคียงสถานศึกษา และ
การติด ตามอยา งใกล ชิด จากสํ านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาหรื อหน วยงานต นสั ง กั ดเหล านี้ ย อมมี
ผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษา นอกจากนี้สถานศึกษาในปจจุบันมีอิสระในการบริหารจัดการ
การศึกษาดวยตนเอง มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเอง จึงยอมสงผลกระทบถึงคุณภาพผูเรียนและ
คุณภาพการบริหารจัดการที่แตกตางกัน ดังนั้น ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงกําหนดใหหนวยงานตนสัง กัดและสถานศึกษาจัดใหมีการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานําไปสูการกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกํ า หนดเป น มาตรฐานที่ มี ค วาม
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทั้ง นี้ยัง ไดมีการกําหนดอุดมการณและหลักการเพื่อให
สาธารณชน สั ง คมทุ ก ภาคส ว นได เ ข า ใจแนวความคิ ด รั บ รู และมี ส ว นร ว มในการจั ด การ ศึ ก ษา
ตลอดจนมีแนวทางการตรวจสอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางมีระบบและมีคุณภาพ คือ
1. หลักการพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณ
2. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเปนไทย
3. หลักแหงความเสมอภาค
สมาน อัศวภูมิ, เสนทางสูคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : หจก.
อุบลกิจออฟเซทการพิมพ, 2550), 16-17.
37
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4. หลักการมีสวนรวม
5. หลักแหงความสอดคลอง
สถานศึกษาสามารถนําความเชื่อมโยงดังกลาว เปนแนวทางในการวิเคราะหความสัมพันธ
ระหว างมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้น ฐานเพื่อเป นแนวทางในการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามตารางตอไปนี้38

38

สํานักทดสอบทางการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิ ธีประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง ประเทศไทย,
2554) , 10-13.
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวง
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานเพื่อการ
การศึกษาของ การศึกษาตาม
ประเมินภายนอก
พุทธศักราช 2553
ชาติ
กฎกระทรวง
รอบสาม
กระทรวงศึกษาธิการ
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ 1
คุณลักษณะของ ผลการจัด
ค น ไ ท ย ที่ พึ ง การศึกษา
ประสงค ทั้ ง ใน
ฐานะพลเมื อ ง
และพลโลก

ดานคุณภาพผูเรียน (6 มาตรฐาน)
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและ
มีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู เ รี ย นมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และ คานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 3 ผู เรี ย นมี ทัก ษะในการ
แสวงหาความรู ด ว ยตนเอง รั ก การ
เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถ
ใ น ก า ร คิ ด อ ย า ง เ ป น ร ะ บ บ
คิดสรา งสรรค ตัด สิน ใจ แก ปญหาได
อยางมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผู เ รี ย นมี ค วามรู แ ละ
ทักษะพื้นฐานที่จําเปนตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู เรี ย นมี ทัก ษะในการ
ทํางาน รักการทํา งาน สามารถทํางาน
ร ว มกั บ ผู อื่ น ได และมี เ จตคติ ที่ ดี ต อ
อาชีพสุจริต

ตัวบงชี้พื้นฐาน
(5ตัวบงชี้หลัก)
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 2 ผู เ รี ย น มี
คุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชี้ ที่ 3 ผูเรีย นมีความ
ใ ฝ รู แ ล ะ เ รี ย น รู อ ย า ง
ตอเนื่อง
ตัวบง ชี้ที่ 4 ผูเ รียนคิ ดเป น
ทําเปน
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 5 ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียน
ตัวบงชี้อัตลักษณ
( 2 ตัวบงชี้หลัก)
ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนา
ใหบรรลุตาม ปรัชญา
ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 10 ผลการพัฒนา
ตามจุดเนนและจุดเดนที่
สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถานศึกษา
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวง (ตอ)
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ชาติ

มาตรฐาน
การศึกษาตาม
กฎกระทรวง

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2553
กระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานเพื่อการ
ประเมินภายนอก
รอบสาม

มาตรฐานที่ 2
แนวการจัด
การศึกษา

มาตรฐานที่ 3
การจัดการเรียน
การสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

ด า นคุ ณ ภ า พ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
( 6 มาตรฐาน)
มาตรฐานที่ 7 ครู ป ฏิ บั ติ ง านตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารงานปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
ม า ต ร ฐ า น ที่ 9 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึ ก ษา และ ผู ป กครอง ชุ ม ชน
ปฏิ บัติ ง านตามบทบาทหน าที่ อ ยา งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจั ด
หลั ก สู ต รกระบวนการเรี ย นรู และ
กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ผู เ รี ย น
อยางรอบดาน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจั ด
สภาพแวดลอมการบริหารที่สงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึ ก ษามี ก าร
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

กลุมตัวบงชี้มาตรฐานการ
สงเสริม
(1 ตัวบงชี้หลัก)
ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการ
ดําเนินงานโครงการพิเศษ
เพื่อสงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบงชี้พื้นฐาน
( 1 ตัวบงชี้หลัก)
ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผล
ของการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงความสัมพันธระหวางมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวง (ตอ)
มาตรฐาน
การศึกษาของ
ชาติ

มาตรฐาน
การศึกษาตาม
กฎกระทรวง

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ 2
แนวการสร า ง การบริหารจัดการ
สั ง คมแห ง การ
เรี ย นรู / สั ง คม
แหงการเรียนรู

มาตรฐานที่ 4
การประกัน
คุณภาพภายใน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2553
กระทรวงศึกษาธิการ
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง
สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปน
สังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานเพื่อการ
ประเมินภายนอก
รอบสาม

ตัวบงชี้หลักพื้นฐาน
(1 ตัวบงชี้หลัก)
ตัวบงชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการและ
การพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบงชี้มาตรฐานการ
สงเสริม
(1 ตัวบงชี้หลัก)
ตั ว บ ง ชี้ ที่ 1 2 ผ ล ก า ร
สงเสริมพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อยกระดับมาตรฐานและ
พั ฒ น า สู ค ว า ม เ ป น เ ลิ ศ
เ พื่ อ ใ ห ส อ ด ค ล อ ง กั บ
แนวทางปฏิรูปการศึกษา
ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
ตัวบงชี้พื้นฐาน
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษา (1 ตัวบงชี้หลัก)
ให บ รรลุ เ ป า หมาย ตามวิ สั ย ทั ศ น ตัวบงชี้ที่ 8 พัฒนาการของ
ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น
การประกันคุณภาพภายใน
ดานมาตรการสงเสริม
โดยสถานศึกษาและตน
มาตรฐานที่ 15 การจั ดกิ จ กรรมตาม สังกัด
นโยบาย จุ ด เน น และแนวทางการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา และ
ส ง เ สริ ม สถ านศึ กษา ให ยกร ะดั บ
คุณภาพสูงขึ้น
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หลักการสําคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เรียกโดยยอวา
สมศ. จัดตั้งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545
หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่พัฒนา
เกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ
สมศ.ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) โดยไมมีการตัดสิน
ผลการประเมิน แตเปนการประเมินเพื่อยืนยันสภาพจริง ของสถานศึกษา ขณะเดียวกันถือเปนการ
สรา งความเข าใจกับ สถานศึ กษา เพื่อ ให ปฏิบั ติไ ดถูก ตอ งตามหลัก การประกั นคุณภาพการศึ กษา
สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) เปนการประเมินตามวัตถุประสงค
ของ สมศ. ที่ระบุ ไ วในพระราชกฤษฎีกาของการจัดตั้ ง สมศ. โดยการนําผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบแรกมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง ประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเพื่อการ
รับรองมาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) เปนการ
ประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ
มากกวากระบวนการ โดยคํานึงถึงความแตกตางของแตละสถานศึกษา ซึ่งยังคงหลักการสําคัญของ
การประเมินคุณภาพภาพภายนอกตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาด วยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 3 ที่ไดระบุวาการประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึง
จุดมุงหมายและหลักการ ดังตอไปนี้
1. เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง
และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
3. สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ
โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน
4. สงเสริม สนั บสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
5. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น บุ ค คล ครอบครั ว องค ก รชุ ม ชน องค ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
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6. คํานึงถึงความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน
พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา
ทั้ ง นี้ กฎกระทรวงว า ด ว ยระบบ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
พ.ศ.2553 กําหนดให สมศ.ทําการประเมินคุ ณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหง ตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา
2. มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา
3. มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน39
ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุวา “ให หนวยงานตนสัง กัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ระบุถึง
การประเมินคุณภาพภายนอกไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
มีฐานะเปนองคการมหาชน ทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”
จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาปกติที่ จํ าเป นตอ งดํา เนิน การอยา งตอ เนื่อ ง โดยมี การควบคุมดู แลป จจัย ที่เกี่ ยวข องกั บ
คุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุง
39

สํา นักงานรั บรองมาตรฐานและเมิ นคุณ ภาพการศึกษา (องคก ารมหาชน), คูมื อ การ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ฉบั บ
สถานศึกษา (แกไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ.2554) (สมุทรปราการ : บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด,
2555) , 6.
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คุณภาพอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ดวยเหตุนี้ระบบการประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ ซึ่ง ตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้นความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน
เมื่ อ สถานศึ ก ษามี ก ารดํ าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายในแล ว จํา เป น ต องจั ด ทํ ารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือเรียกวา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสัง กัด
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารเชื่อมโยงระหวางการ
ประกั น คุ ณภาพภายในของสถานศึ กษา การติด ตามตรวจสอบโดยหน วยงานต นสั ง กั ด และการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดย สมศ. ดังนั้นสถานศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองที่มีความลุมลึก สะทอนภาพที่แทจริงของสถานศึกษาในทุกองคประกอบคุณภาพ40
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นั บ ตั้ ง แต รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 ได ใ ห ค วามสํ า คั ญ ต อ
การศึกษาเปนอยางมาก จึงเปนที่มาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือวาเปน
กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาฉบับแรกของไทยที่มุงหวังจะยกระดับการศึกษาและปฏิรูปการศึกษาใหมี
คุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 41 อุดมการณอันสําคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดใหมี
การศึกษาตลอดชีวิตและการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาที่สรางคุณภาพชีวิต
และสังคมบูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุงสรางพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแตวัย
40

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), คูมือการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ฉบั บ
สถานศึกษา (แกไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔) (สมุทรปราการ : บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด
,2555), 13-14.
41
อุดมศักดิ์ พลอยบุตร, “ครูยุคใหม....ครูยุคปฏิรูป ” , วารสารวิชาการ 5 .1 (มกราคม,
2545) : 22.
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรูความสามารถเพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาค
สวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงตามความตองการของผูเรียน และสามารถตรวจสอบไดอยาง
มั่นใจวาการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศเปน
อยางยิ่ง สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ
สถานศึกษาจึงมีหนาที่พัฒนาและนําเสนอมาตรฐานการศึกษาของชาติ จากนั้นองคกรหลัก
และกระทรวงต า งๆรวมทั้ ง หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ได แ ก คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงที่เกี่ยวของ ภาคเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ จะทําหนาที่พัฒนามาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภท
การศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาที่ จัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ไดใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาระดับนั้นๆ พรอมทั้งดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานป 2553 มีดังตอไปนี้42
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553
ดานที่1 ดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ตัวบงชี้
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ
1.2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
1.3 ปอ งกันตนเองจากสิ่งเสพติ ดใหโทษและหลี กเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตอความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น
1.6 สรางผลงานจากการเข ารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ
42

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มาตรฐาน การศึกษาและตัวบงชี้ ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2547), 23.
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มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
ตัวบงชี้
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
2.2 เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
มาตรฐานที่ 3 ผู เ รี ย นมี ทั ก ษะในการแสวงหาความรู ด ว ยตนเอง รั ก การเรี ย นรู และพั ฒ นา
ตนเองอยางตอเนื่อง
ตัวบงชี้
3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ
รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม
3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน
3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาได
อยางมีสติสมเหตุผล
ตัวบงชี้
4.1 สรุป ความคิ ดจากเรื่ องที่อา น ฟง และดู และสื่อ สารโดยการใช คํา พูดหรือ เขี ย นตาม
ความคิดของตนเอง
4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 มีความคิดริเริ่มและสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะพื้นฐานที่จําเปนตามหลักสูตร
ตัวบงชี้
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ
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มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติ
ที่ดีตออาชีพสุจริต
ตัวบงชี้
6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนเสร็จ
6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ทํางานรวมกับผูอื่นได
6.4 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
ดานที่ 2 ดานคุณภาพการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้
7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค
7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปญญา
7.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู
7.5 ครู มี ก ารวัด และประเมิ นผลที่ มุ ง เน น การพั ฒ นาการเรีย นรู ข องผู เ รี ยนด ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย
7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพ
ชีวิตดวยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบและใชผลใน
การปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
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มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารงานปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้
8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน
8.2 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เปนฐานความคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ
8.5 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
8.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบงชี้
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึ ก ษากํ า กั บ ติ ด ตาม ดู แ ล และขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน
ตัวบงชี้
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และ
ความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผูเรียน
10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไ ด
ดวยตนเอง
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10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมการบริหารที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ตัวบงชี้
11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกพอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน
11.3 จัดหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสานสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง
และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตัวบงชี้
12.1 มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 มีการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 มีการจัด ระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจั ดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.5 นํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพทั้ ง ภายในและภายนอกไปใช ว างแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
12.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ดานที่ 3 ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
ตัวบงชี้
13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ
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13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
ดานที่ 4 ดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย ตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนด
ขึ้น
ตัวบงชี้
14.1 มีการจัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญ า
ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค และจุดเนนของการจัดตั้งสถานศึกษา
ดานที่ 5 ดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
ตัวบงชี้
15.1 มีการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา
15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย43
จากมาตรฐานการศึกษาที่กํา หนดไว ผูวิจัยมีความสนใจในดานคุณภาพการจั ดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7-12 ซึ่งมีทั้งหมด 6 ดาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตั้งอยูที่อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม รับผิดชอบในการประสานสงเสริม และสนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด ว ยพื้ น ที่ 4 อํ า เภอ ได แ ก อํ า เภอนครชั ย ศรี อํ า เภอสามพราน อํ า เภอบางเลน และ
อําเภอพุทธมณฑล ดังนี้
43

สํานักทดสอบทางการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิ ธีประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 (กรุง เทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย ,
2554) ,17-20.
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ตารางที่ 3 จํานวนโรงเรียน นักเรียน หองเรียน และครูผูสอนแยกตามอําเภอ
อําเภอ
จํานวน
ครู
นร. : หอง
โรงเรียน
นักเรียน หองเรียน
นครชัยศรี
33
7,164
331
331
22 : 1
บางเลน
49
7,693
453
413
17 : 1
สามพราน
33
12,497
468
514
27 : 1
พุทธมณฑล
8
3,887
132
148
29 : 1
รวม
123
31,241
1,384
1,406
23 : 1
ขอมูล 10 มิถุนายน 2555
วิสัยทัศน (Vision)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เปนหนวยงานบริหารและสงเสริม
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ เปนบุคคลแหงการเรียนรู รักดี รักถิ่น มีความสุข และทันโลก
พันธกิจ (Mission)
1. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และเตรี ย มความพร อ มการจั ด
การศึกษาปฐมวัย ใหประชากรวัยเรียนอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. สงเสริมและสนับสนุนผูเรียนใหไ ดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ รักดี รักงาน รักถิ่น
มีความสุข และทันโลก
3. พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาการบริหาร จัดการศึกษาอยางเปนระบบ เปนไปตามมาตรฐาน คุณภาพการศึกษา
โดยมุงสัมฤทธิผล
คานิยมองคการ
เปลี่ยนแปลง โปรงใส เปนธรรม
วัฒนธรรมองคการ
องคกรแหงการเรียนรู คูคุณภาพการศึกษา
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เปาประสงค (Goals)
1. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามี ความเขมแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและ
เปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
กลยุทธ
กลยุ ทธที่ 1 พัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุ กระดับตามหลัก สูตรและสง เสริ ม
ความสามารถทางดานเทคโนโลยี เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิต ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง ครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนา
เต็มศักยภาพ
กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอน
ไดอยางมีคุณภาพ
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคปกครอง
สวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา44

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
พรพิศ อินทะสุระ ไดทําการวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5
ผลการวิจัย พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากร
44

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 , กลุมนโยบายและแผน,
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2555 (นครปฐม : ทองบุญการพิมพ, 2556), 1-9.
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ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาขอนแกน เขต 5 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีสมรรถนะอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการมีวิสัยทัศนมีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือดานการทํางานเปนทีม ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และด านการสื่อสารและ
การจูงใจ ตามลําดับ45
วีระเชษฐ ฮาดวิเ ศษ ศึกษาสมรรถนะของผู บริหารสถานศึกษา สัง กัด สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึ ก ษาหนองคาย เขต 3 ผลการศึ กษาพบว า ครู และผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ความคิ ด เห็ น ต อ
สมรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหนอ งคาย เขต 3
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สมรรถนะของ
ผูบริหารสถานศึกษา เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยตามความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษา ไดดังนี้
สมรรถนะการพัฒนาตนเอง สมรรถนะการทํางานเปนทีม สมรรถนะการมีวิสัยทัศน สมรรถนะการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร สมรรถนะการมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ สมรรถนะการวิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห
สมรรถนะการบริการที่ดี และสมรรถนะการสื่อสารและจูงใจ46
ศิริจันทร พลอยกระโทก ศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความ
คิดเห็นตอสมรรถนะทางการบริ หารของผูบ ริหารสถานศึกษาอยู ในระดั บมาก สมรรถนะทางการ
บริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่ผูบริหารสถานศึกษาและครูเห็นวามีการปฏิบัติมากกวาสมรรถนะ
ดานอื่น คือ การทํางานเปนทีม สว นสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่ผูบริหาร
สถานศึก ษาและครูเ ห็นว ามีก ารปฏิบั ตินอ ยกว าสมรรถนะอื่นๆ คื อ การวิ เคราะหและสัง เคราะห
สวนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก พบวา
ควรสงเสริมการพัฒนาความรูในเชิง บริหารแบบโรงเรียนเปนฐานที่มุง เนนการกระจายอํานาจการ
บริหารจัดการใหสถานศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารการศึกษา
45

พรพิ ศ อิ น ทะสุ ร ะ , “สมรรถนะของผู บริ ห ารสถานศึ ก ษา ตามความคิ ด เห็น ของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5”
(ปริญญานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย,2551), 74.
46
วีระเชษฐ ฮาดวิเศษ, “สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาหนองคาย เขต 3” (วิทยานิพนธ ปริญ ญามหาบัณฑิต สาขาวิช าการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551), 47-49.

62
ควรส ง เสริ มด านการมุ งผลสั มฤทธิ์ ในการบริห ารงาน โดยการวางแผนจัด ทํา แผนพั ฒนาคุ ณภาพ
การศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ ก ารให ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาของหน ว ยงานต น สั ง กั ด และ
มีการบูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายการพัฒนาอยางชัดเจนและมีการติดตามตรวจสอบผล
การดํ า เนิ น งานเป น ระยะๆ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรให กั บ ผู บ ริ ห ารและครู ใ ห มี
ความสามารถในการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาพัฒนาการบริการจัดการและสังเคราะหองคกร และ
ยกยอ งให รางวัลผูบ ริ หารสถานศึก ษาที่ สามารถบริ หารจั ด การสถานศึก ษาใหเ กิ ดผลสั ม ฤทธิ์ต าม
เปาหมาย47
ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีประสิทธิผล ของสถานศึกษาที่ผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 1 ของ สมศ. ระหวางป
พ.ศ.2544 – 2548 พบวา องคประกอบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล
ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 1) สมรรถนะดานวิชาชีพ 2) สมรรถนะดานภาวะผูนํา 3) สมรรถนะ
ดานหนาที่ 4) สมรรถนะดานบุคคล และ 5) สมรรถนะดานการบังคับบัญชา และรูปแบบสมรรถนะ
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล เปนรูปแบบที่ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ
5 องคประกอบที่มีความถูกตอง เหมาะสม เปนไปได และสามารถนําไปใชประโยชนได48
ชาตรี โพธิกุ ล ได ทํ าการวิ จัย เรื่ อง สมรรถนะผูบ ริห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด สํา นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะของ
ผูบริหารตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับ
คา เฉลี่ย มาก คื อ ดา นคุ ณธรรมและจริย ธรรมของผูบ ริห ารสถานศึ กษา และค า เฉลี่ย นอ ยสุ ด คื อ
ดานการบริหารงานวิชาการ 2) สมรรถนะของผูบริหารตามมาตรฐานวิ ชาชีพคุรุสภา เมื่อจําแนกตาม
ขนาด โดยภาพรวมและรายดายมีคาเฉลี่ ยแตกตางกัน โดยเรียงจากมากไปหานอยคือ สมรรถนะ
ผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดเล็ก 3) แนวทางการพัฒนา
46

ศิริจันทร พลอยกระโทก , “สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5” (วิทยานิพนธปริญ ญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551), 61-65.
47
ชวนพิ ศ สิ ท ธิ์ ธ าดา “รู ป แบบสมรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ มี
ประสิ ท ธิ ผ ล” (วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
ศิลปากร, 2552), 228-234.

63
สมรรถนะผูบริหารไดแก ผูบริหารควรกําหนดนโยบายวางแผนการบริหารงานของโรงเรียนใหชัดเจน
จัดสรรงบประมาณในโรงเรียนใหเกิดความถูกตองชัดเจน เปนระบบ และตรวจสอบได มอบหมายงาน
ใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคคล และควรวางแผนการทํางานและมีการบริหารจัดการที่
สามารถดึงศักยภาพและความสามารถที่ซอนอยูภายในตัวบุคคลมาใชเพื่อใหเกิดผลสําเร็จของงาน49
ราชกุมารีย ดูเบย ไดทํ าการวิจั ยเรื่ อง สมรรถนะของผู บริห ารกั บการดํ าเนิ นการประกั น
คุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองทองถิ่น กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 พบวา สมรรถนะ
ของผู บ ริ ห ารกั บ การดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในโรงเรี ย น สั ง กั ด องค ก รปกครองท อ งถิ่ น
กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธกันทางบวกสู งทุกคู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ทุกดาน เนื่องจากผูบริหารมีสมรรถนะ ความรูความสามารถและศักยภาพในดานตางๆเปนอยางดี
เมื่อผูบริหารมีสมรรถนะที่พรอมยอมจะนําพาโรงเรียนเขาสูการประกันคุณภาพอยางเปนระบบและมี
คุณภาพ50
บุษรา ผองใส ไดศึกษาการประกันคุณภาพภายในที่สง ผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวันตก พบวา โดยภาพรวมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เนื่ อ งจากงานวิ ช าการเป น งานหลั ก ของสถานศึ ก ษาที่ ผู บ ริ ห ารต อ งดู แ ลเอาใจใส เ ป น อั น ดั บ แรก
สถานศึกษาตองรับผิดชอบโดยตรง เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งขั้นตอนสําคัญที่ผูบริหาร
และครูจะตองดําเนินการใหผูเรียนไดพัฒนาขีดความสามารถของตนไดเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษา
จึง กําหนดปรัชญาและเปาหมายของสถานศึกษาใชเปนเครื่องชี้นําการดําเนินงานของสถานศึกษา
โดยสอดคลองกับปรัชญาและจุดมุงหมายของชาติ เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทุก
ฝายเขาใจตรงกัน51
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ชาตรี โพธิ กุ ล , “สมรรถนะผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา” (ปริญ ญานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 103.
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ราชกุมารีย ดูเบย , “สมรรถนะของผูบริหารกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน สังกัดองคกรปกครองทอ งถิ่น กลุมการศึกษาทอ งถิ่นที่ 1” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 108.
51
บุษรา ผองใส, “การประกันคุณภาพภายในที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึ ก ษาเขตการอาชี ว ศึ ก ษาภู มิ ภ าคตะวั น ตก” (ปริ ญ ญานิ พ นธ ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 119-120.

64
พิเชษฐ วายุวรรธนะ ไดศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สง ผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 พบวา
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเรียง
จากมากไปหานอย ดังนี้ ความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา ความสามารถในการพัฒนา
นั ก เรี ย นที่ มี ทั ศ นคติ ท างบวก ความสามารถในการปรั บ เปลี่ ย นและพั ฒ นาสถานศึ ก ษา และ
ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึก ษาด านการจัด ทํา แผนพัฒ นาคุ ณภาพการศึก ษา การรายงานคุ ณภาพการศึก ษา
ประจํ า ป ส ง ผลต อ ประสิ ท ธิ ผ ลของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
กาญจนบุรี เขต152
วชิราภรณ พรมนาทม ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารวิชาการที่สง ผลตอคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนกิจกรรมที่ครอบคลุมภารกิจทางวิชาการและการจัดการที่
ระบบ มีการวางแผนลวงหนาเพื่อสรางความเชื่อมั่นวาผูเ รียนจะมีความรู มีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามมาตรฐานที่เตรียมไว อีกทั้งยังแสดงถึงการบริหารวิชาการของผูบริหารในการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึ ง ประสงค ข องนั ก เรี ย นในสถานศึ ก ษา ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของ
กระทรวงศึ กษาธิการที่วา การประกั นคุณ ภาพทางการศึก ษาภายในสถานศึกษาระดั บการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจะตองสรางความมั่นใจใหแกสังคมวาสถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาผูเรียนเพื่อเปน
พื้นฐานที่สําคัญที่จะนําไปสูการพัฒนาของมนุษย53
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พิเชษฐ วายุวรรธนะ , “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1”
(ปริ ญ ญานิ พ นธ ศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 97-98.
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วชิราภรณ พรมนาทม , “การบริหารวิชาการที่สงผลตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” (ปริญญานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 108.
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งานวิจัยตางประเทศ
เฮค (Heck) ได ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งการตรวจสอบผลกระทบของคุ ณภาพโรงเรี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพและโรงเรียนที่ปรับปรุง ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ระบบ
ของรูปแบบการแสดงความสามารถโดยโรงเรียนเปนผูดําเนินงาน ตามมาตรฐานความพึงพอใจและ
ตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียน โดยใชเครื่องมือประเมินผลแบบบัตรรายการขอ มูล ผลการวิจัย
พบวา บัตรขอมูลถูกใชคนหาความสําเร็จในโรงเรียนจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและกําหนดเปาหมาย
ของโรงเรียนที่เกิดขึ้นแกนักเรียน ผลมีความแตกตางกันกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน54
อิธ (Eith) ศึกษาบทบาท วิสัยทัศน และสมรรถนะของหัวหนาภาควิชาการศึ กษาตอเนื่องใน
วิทยาลัยชุม ชน สําหรั บศตวรรษที่ 21 ในมลรัฐ โอไฮโอ สหรั ฐอเมริกา โดยการศึ กษาเชิง คุ ณภาพ
ผลการศึกษาพบวา หัวหนาภาควิชามีวิสัยทัศน 3 ประการ คือ 1) การสรางโอกาสการเรียนรูตลอด
ชีวิต 2) การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง และ 3) การปรับปรุงการสนับสนุนองคการ ในดานบทบาท
พบวามี 3 บทบาท คือ 1) การแสดงบทบาทการทํางานเปนทีม 2) การใหบริการ 3) การเปนผูนําหรือ
ผูจัดการ สวนในดานสมรรถนะของหัวหนาภาควิชาการศึกษาตอเนื่องในวิทยาลัยชุมชน สําหรับ
ศตวรรษที่ 21 ในมลรัฐโอไฮโอ สหรัฐ อเมริ กา พบวา หั วหนาภาควิช าในอน าคตต องมีสมรรถนะ
4 ดาน ดังนี้ 1) การสรางสัมพันธภาพ 2) การสรางนวัตกรรม 3) การจัดการทรัพยากรการสนับสนุนใน
การทํางาน 4) การนําและการจัดการ55
อิซูมิ (Izumi) ศึกษาถึงสาเหตุแหงความสําเร็จของโรงเรียนประถม 8 แหง ในแคลิฟอรเนีย
จากการศึ ก ษาพบว า ผู บ ริ ห ารของโรงเรี ย นเหล า นี้ จ ะให ค วามสํ า คั ญ กั บ วิ ธี ก ารสอน หลั ก สู ต ร
การพัฒนาครู ระเบียบวินัย การมีสวนรวมของผูปกครอง ฯลฯ ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีวิสัยทัศนที่
ชัด เจน หลั ก สูต รมีส ว นสํ า คัญ ในการกํ า หนดผลการเรี ยนของนั กเรี ยน การพัฒ นาครู เน น ไปตาม
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Ronald H. Heck and others, “Instructional Leadership and School
Achievement Violation of A Casual Model,” Education Administration Quarterly 26,
2 (May 2000) : 95.
55
Gary Lee Eith, “Vision, Role and Competencies of the 21st Century
Community College Continuing Education Department Head” (Ed.D. Dissertation,
Columbia University Teachers College, 2002), Abstract.
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มาตรฐานที่รัฐกําหนด โรงเรียนใหความสําคัญกับคุณภาพของครูมากกวาใบวุฒิทางการสอน ผูบริหาร
ของโรงเรียนเหลานี้ยืนยันวาคุณภาพของครูเปนสวนสําคัญที่ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น56
มารมอน(Marmon) ไดศึกษาวิ จัยเกี่ยวกับ เรื่องการกําหนดสมรรถนะหลักของผูบริหาร
และบุคคลที่เกี่ยวของกับการใหบริการจัดการศึกษาภายใตขอกําหนดของสวนกลาง ผลการวิจัยพบวา
สมรรถนะหลั ก สํา หรั บ ผูบ ริ ห ารและบุ ค คลที่ เ กี่ ยวข อ งกับ การจั ดการศึ กษาตามที่ กํ า หนดจํ า นวน
18 สมรรถนะ ไดแก สมรรถนะดานการบริ หาร การรับบุคคล การแนะนําหลักสูตรทั่วไป หลักสูตร
พิเศษ การหาเงินมาชวยเหลือ การติดตามและประเมินผล การจัดทําของบประมาณ สารสนเทศ
ความสัม พันธระหวางบุ คคล ภาวะผูนํ า การมีวิสัยทัศ น การจูง ใจ การวางแผน การพัฒ นาอาชี พ
ความสัมพันธกับชุมชน การสรรหา การสอน และเทคโนโลยี57
อัลเบริ์ต กรีน (Albert-Green) ไดศึกษาการรับรูข องครู ผูปกครอง และนักเรียนเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพตามธรรมนูญโรงเรียนในรัฐเท็กซัส พบวาคุณลักษณะของ
โรงเรี ย นที่ มี ป ระสิท ธิ ผล ที่ค รู ผู ป กครอง และนั ก เรีย นเห็ น ดว ยร ว มกัน ได การจั ด สิ่ ง แวดล อ มที่
ปลอดภัยและเรียบรอย การจัดบรรยากาศเชิงบวก การกําหนดความคาดหวังที่สูง และการตรวจสอบ
ความสําเร็จอยางตอเนื่อง ครูและผูปกครองเห็นวาโรงเรียนที่มีประสิทธิผลตองเปนโรงเรียนที่มีภาวะ
ผูนําของครูและการกําหนดพันธกิจที่ชัดเจน มีการสงเสริมโอกาสทางการเรียนรูสูง และเห็นดวยกับ
การใหผูปกครองมีสวนรวมในโรงเรียน58
โนเบิล นาโน (Noble-Nano) ไดทําการศึกษาสมรรถนะของโครงการการศึกษาขอมูลดาน
เทคโนโลยีของเขตพื้นที่ 1 การดําเนินการเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ การศึกษาพบวา ผูบริหารในเขต
พื้นที่ที่อยูในกลุมตัวอยางมีสมรรถนะดานองคความรูและความเขาใจในคุณลักษณะและบทบาทในการ
56

Lance T. Izumi, They Have Overcome : High-Poverty, High-Performing
Schools In California, (California : Pacific Research Inst.2002), Abstract.
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D.H. Marmon, “Core Competencies of Professional Service Providers in
Federally Funded Education Programs” (Ph.D. Dissertation, The University of
Tennessee,2002), 42-43.
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DeEadra Albert-Green, “Teachers’, Parents’ and Students’ Perceptions of
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School.” ( A Dissertation of Doctor of Philosophy foe the Degree Texas A&M
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เรียนรูอยูในระดับนอย คณาจารยในคณะมีระดับสมรรถนะในการทํางานที่แตกตางกัน ในสวนของ
สมรรถนะของผูบริหารคณะพบวา การพัฒนาการเรียนรูทักษะดานคอมพิวเตอร กลยุทธในการใช
อํานาจ และความสามารถในการใชคอมพิวเตอรอยูในระดับนอย59
สรุป
การที่สถานศึกษาจะมีการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาไดนั้น ตองมี
ผูบริหารที่ความรู ความสามารถ ทักษะจึงจะทําใหสถานศึกษามีคุณภาพและพัฒนา โดยสมรรถนะ
ของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ประกอบดวยปจจัย 10 ประการ ไดแก 1) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 2) นโยบายและ
การวางแผนการศึกษา 3) การบริหารดานวิชาการ 4) การบริหารงานธุรการ การงานพัสดุ และอาคาร
สถานที่ 5) การบริหารงานบุคคล 6) การบริหารกิจการนักเรียน 7) การประกันคุณภาพการศึกษา
8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน
10) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ในการปฏิรูปการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
เปนที่ยอมรับ เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในสวนมาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา ใหเปนไปตาม
เกณฑของมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ศ.2553) ประกอบดวย 6 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิท ธิ ภาพและเกิด ประสิ ท ธิผล มาตรฐานที่ 8 ผู บ ริห ารปฏิ บัติ ง านตามบทบาทหนา ที่ อย า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู เรียนอยางรอบดาน มาตรฐานที่
11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สง เสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ และ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
โดยดําเนินการวิจัยในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
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Ana Belen O. Noble-Nano, “Competencies of Information Technology
Education Program in Region 1 : Implementation to Quality Education” (Dissertation,
Saint Louis University Bonifacio St.,Baguio City, 2008), Abstract.

บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) สมรรถนะของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 2) คุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
และ 3) ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับ คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยใชสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) โดยมี
ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน และครูผูสอนของแต
ละสถานศึ กษาเปนผู ใหขอ มูล เครื่อ งมือ ที่ใชในการวิจัย เปน แบบสอบถามเกี่ ยวกั บสมรรถนะของ
ผูบริหารตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และมาตรฐานดาน
คุณภาพการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2553) ดังมีแบบแผนและการดําเนินการวิจัยดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยดําเนินการไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค ผูวิจัยจึงไดกําหนด
รายละเอียดและขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ โดยเริ่มจากการศึกษา
เอกสาร ตํารา กฎระเบียบ ขอมูลวรรณกรรม สถิติตางๆ รายงานการวิจัย รวมทั้ง แนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวของทั้ งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อขอคําแนะนํา และความเห็นชอบจากอาจารย ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธในการจัดทําโครงรางการวิจัย เสนอโครงรางการวิจัยเพื่อขออนุมัติจากบัณฑิต
วิทยาลัย
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจัดทําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย โดยไดรับ
ความเห็ น ชอบจากอาจารย ที่ ปรึ ก ษาและนํ า ไปให ผูเ ชี่ ยวชาญตรวจสอบ แลว จึ ง นํ า ไปทดสอบใช
(try out) เพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรองของเครื่องมือ นําเครื่องมือที่สรางไปเก็บรวบรวมขอมูลจาก
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กลุมตัวอยาง ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหและแปลผลการวิเคราะหขอมูล แลวจัดทํารายงานการ
วิจัย
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัย นําเสนอ
ต อ คณะกรรมการควบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต อ ง ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขข อ บกพร อ ง
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา
ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนด
ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช ในการวิจัย มีรายละเอียด
ดังนี้
แผนแบบของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one shot, non-experimental
case study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้
O
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เมื่อ

R
X
O

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

X
กลุมตัวอยางที่ไดมาจากการสุม
ตัวแปรที่ศึกษา
ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จํานวน 123 แหง
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กลุมตัวอยาง
กลุ มตั วอยา งที่ ใ ชใ นการวิจั ย ครั้ ง นี้ โดยกํา หนดขนาดตัว อยา งจากตารางประมาณขนาด
ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)1 ไดสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน
97 แหง แลวใชวิธีการสุมแบบแบงประเภท (stratified random sampling) ตามอําเภอ และในการ
เลือกโรงเรียนใชวิธีการสุมอยางงาย
ผูใหขอมูล
ผูวิจัยไดกําหนดใหผูใหขอมูลจากสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางแหงละ 4 คน ประกอบดวย
ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน 1 คน และ
ครูผูสอน 2 คน ของแตละสถานศึกษาเปนผูใหขอมูล รวมทั้งสิ้น 388 คน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
อําเภอ

ประชากร
(แหง)

กลุมตัวอยาง
(แหง)

ผูใหขอมูล (คน)
ผูบริหาร

รองผูบริหาร

สถานศึกษา

สถานศึกษาหรือผู

รวม
ครู

ปฏิบัติหนาที่
รักษาการแทน
นครชัยศรี

33

26

26

26

52

104

บางเลน

49

39

39

39

78

156

สามพราน

33

26

26

26

52

104

พุทธมณฑล

8

6

6

6

12

24

รวม

123

97

97

97

194

388

1

Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan. “Determinig Sample Size for
Research activities,” Journal for Education and Psychological measurement. No 3,
November, 1970: 608.
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตน และตัวแปรตาม
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรเกี่ยวกับสถานภาพพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ ประสบการณในการทํางาน
2. ตัวแปรต น (Xtot)) เปนตัว แปรที่เกี่ยวกับ สมรรถนะของผูบริห ารตามมาตรฐานวิชาชี พ
ผูบริหารสถานศึกษาของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา (X1) หมายถึง ผูบริหารสามารถนําความรู
ความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษา
สามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูในการบริหารจัดการการศึกษา กําหนดวิสัยทัศน
และเปาหมายของการศึกษา และสามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และกําหนดภารกิจของครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดเหมาะสม
2.2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา (X2) หมายถึง ผูบริหารสามารถวิเคราะหขอมูล
เพื่อจัดทํานโยบายการศึกษา กําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงานและประเมินคุณภาพการจัด
การศึ กษา จั ดทํ า แผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษาที่ มุ ง ให เ กิ ด ผลดี คุ มค า ต อ การศึ ก ษา สั ง คม แ ละ
สิ่ ง แวดล อ ม สามารถนํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ และสามารถติ ด ตาม ประเมิ น
และรายงานผลการดําเนินงาน
2.3 การบริหารดานวิชาการ (X3) หมายถึง ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการเรียนรู
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา และ สงเสริมใหมีการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
2.4 การบริหารงานธุรการ การงานพัสดุและอาคารสถานที่ (X4) หมายถึง ผูบริหารสามารถ
จัดระบบงานสารบรรณไดอยางมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการงบประมาณอยางถูกตองและเปนระบบ
วางระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ
พัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู
2.5 การบริหารงานบุคคล (X5) หมายถึง ผูบริหารสามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
เขามาปฏิบัติงาน จัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ที่รับผิดชอบ พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา และสามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางานใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา
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2.6 การบริหารกิจการนักเรียน (X6) หมายถึง ผูบริหารสามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน งานบริการผูเรียน สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดาน
ตางๆ และสามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมูคณะ
2.7 การประกันคุณภาพการศึกษา (X7) หมายถึง ผูบริหารสามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และสามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
2.8 การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (X8) หมายถึง ผูบริหารสามารถใชและบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม ประเมินการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ และสงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
2.9 การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน (X9) หมายถึง ผูบริหารสามารถ
บริ หารจัด การข อมู ลขา วสารไปสูผู เ รีย น ครู และบุคลากรในสถานศึ ก ษา สามารถเผยแพร ขอ มู ล
ขาวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสูชุม ชน ใช ยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการประชาสัมพัน ธ
สรางกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยมีเปาหมายในการเขาไปชวยเหลือชุมชน
และเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม และสามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญ ญาทองถิ่นเพื่อ
สงเสริมการจัดการศึกษา
2.10 คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา (X10) หมายถึง ผูบริหารสามารถเปน
ผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผูบริหารสถานศึกษา และสงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม2
3. ตั ว แปรตาม (Ytot)) เป น ตั ว แปรที่ เ กี่ ย วกั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
ตามมาตรฐานเพื่ อการประกั น คุณ ภาพภายในระดับ การศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน กระทรวงศึก ษาธิ ก าร
(พ.ศ.2553) ดังนี้
3.1 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y1) หมายถึง
ครู มี ก ารกํ า หนดเป า หมายคุ ณ ภาพผู เ รี ย นทั้ ง ด า นความรู ทั ก ษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ใชขอมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิ
ปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู มีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพั ฒนาการ
2

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุง เทพฯ : สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2548), 17-20.
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เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้ง
ดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรูใน
วิชาที่ตนเองรับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่
ดีของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
3.2 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y2)
หมายถึง ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภ าวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เ นนการพัฒนาผูเ รียน ใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานความคิดทั้งดานวิชาการ
และการจัดการ สามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน
พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา รวมทั้งสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
3.3 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อย างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y3) หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่
ระเบียบกําหนดกํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
3.4 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุ ณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน (Y4) หมายถึง หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น จัดรายวิชา
เพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ จัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผูเรียน สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไ ดดวย
ตนเอง มีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
3.5 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมการบริหารที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
(Y5) หมายถึง หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง อํานวยความ
สะดวกพอเพีย ง อยูใ นสภาพใช การได ดี สภาพแวดล อ มร ม รื่น และมี แ หล ง เรี ย นรู สํา หรับ ผู เรี ย น
จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน จัดหองสมุ ดที่ใหบริการสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม
3.6 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(Y6) หมายถึง มีก ารกําหนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึก ษา มีการจัดทําและดําเนิ นการตาม
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แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ มุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึ ก ษา มี ก ารติ ด ตามตรวจสอบ และประเมิ น คุณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง และจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน3
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพพื้นฐานของผูใหขอ มูล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) จํา นวน 5 ขอ สอบถามเกี่ย วกับ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา
4) ตําแหนงหนาที่ และ 5) ประสบการณในการทํางาน
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษาของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2553)
แบบสอบถามในตอนที่2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับของลิเคอรท (Likert’s five rating scale)4 โดยผูวิจัยกําหนดคาน้ําหนักของคะแนนเปน
5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดังนี้
ระดั บ 5 หมายถึ ง สมรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา/คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน
ระดั บ 4 หมายถึ ง สมรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา/คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก มีคาน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน
3

สํานักทดสอบทางการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิ ธีประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 (กรุง เทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
, 2554) , 17-20.
Rensis Likert, New Pattern of Management, (New York : McGraw - Hill,
1961), 74.
4
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ระดั บ 3 หมายถึ ง สมรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา/คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง มีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน
ระดั บ 2 หมายถึ ง สมรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา/คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับนอย มีคาน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน
ระดั บ 1 หมายถึ ง สมรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา/คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อใหเกิดความตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการ
สรางเครื่องมือ ซึ่งเปนแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาคนควาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวของ
แลว นําความรูแ ละแนวคิด ที่ไ ด จากการศึ กษาคน ควา มาสรา งเป น เครื่อ งมื อภายใตคํา แนะนํา ของ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ขั้นที่ 2 นําผลที่ ไ ดจากการศึกษาดังกลาว มาสรางแบบสอบถามสมรรถนะของผูบริหาร
สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาของสํานักงานเลขาธิการคุรุ สภา และคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิก าร (พ.ศ.2553) และนํา ไปปรึก ษาอาจารย ผูค วบคุ มวิ ทยานิ พนธ เ พื่ อ
พิจารณาแกไขขอบกพรอง และนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบเครื่องมือ
โดยตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม แลวหาคาคุณภาพรายขอ
โดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence)5 แลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง
ขอคําถามที่ใชไดมีคาระหวาง 0.5-1 ทุกขอ
ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุง แกไ ขแลวไปทดลองใช (try out) ในสถานศึกษาสัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ที่ไมใชสถานศึกษากลุมตั วอยางจํานวน
8 แหง สถานศึกษาละ 4 คน รวมผูใหขอมูล 32 คน

5

พวงรัตน ทวีรัตน, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร (กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2540), 117
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ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ตามวิธีการ
ของครอนบาด (Cronbach)6 โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (䃐 - Coefficient ) ไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ 0.985
การเก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อใหการวิจั ยดําเนินการอยางราบรื่ นและถูกต องตามระเบีย บของทางราชการ ผูวิ จัยจึ ง
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผู วิ จั ย ทํ า หนั ง สื อ ถึ ง หั ว หน า ภาควิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร เ พื่ อ
ดําเนินการถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปยั ง
สถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง ในสัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลแตละสถานศึกษา
2. ผูวิจัยดําเนินการจัดสงแบบสอบถามดวยตนเอง สําหรับสถานศึกษาที่สามารถดําเนินการ
ได สวนสถานศึกษาที่การคมนาคมไมสะดวก ผูวิจัยใชการจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณียโดยวิธีการ
ลงทะเบียน พรอมแนบซองเปลาและติดแสตมป เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสงแบบสอบถามกลับคืน
ผูวิจัยโดยตรงทางไปรษณีย
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด ผูวิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามทั้งหมด
มาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา นํามาลงรหัส แลวนําขอมูลดังกลาวไป
คํานวณหาคาทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และนําเสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบคํา
บรรยาย

6

Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rd ed. (New York :
Harper & Row Publish,1974), 160-161.
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สถิติที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงกับตามวัตถุประสงคของการวิจัยและขอคําถามในการวิจัย ไดใช
สถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. การวิ เคราะห สถานภาพพื้นฐานของผูต อบแบบสอบถาม วิ เคราะห ขอมูล โดยใชความถี่
(frequency) และคารอยละ (percentage)
2. การวิ เ คราะห สมรรถนะผูบ ริ หารกั บ คุณ ภาพการจั ดการศึ กษาของสถานศึ ก ษา ใช ค า
มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ( X ) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) แล ว นํ า ค า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ที่ ไ ด ไ ป
เปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best)7 ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา
สมรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา/คุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษามีการปฏิบัติ อยูในระดับมาก
ที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา
สมรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา/คุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา
สมรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา/คุ ณ ภาพการจั ด
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษามี ก ารปฏิ บั ติ อ ยู ใ นระดั บ
ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา
สมรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา/คุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา
สมรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา/คุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษามีการปฏิบัติ อยูในระดับนอย
ที่สุด
3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy) ของเพียรสัน (Pearson’s product-moment
correlation coefficient)

7

John W. Best, Research in Education, 4th ed. (Englewood cliffs: PrenticeHall,Inc., 1983), 190.
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สรุป
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 2) คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ 3) ความสัมพันธ
ระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 2 เป น การวิ จั ย เชิ ง พรรณนา (descriptive research)
กลุมตัวอยางไดแก สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
จํานวน 97 แหง ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผู
ปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน 1 คน และครูผูสอน 2 คน ของแตละโรงเรียนเปนผูใหขอมูล รวมทั้งสิ้น
388 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และมาตรฐานดานคุณภาพการ
จั ด การศึ ก ษา ตามมาตรฐานเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (พ.ศ.2553) สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห แ ละนํ า เสนอข อ มู ล คื อ ค า ความถี่
(frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
คาสัมประสิทธิ์ สหสัม พันธ (rxy) ของเพีย รสัน (Pearson’s product-moment correlation
coefficient)

บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การนําเสนอผลและการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 เพื่อให
เป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละตอบข อ คํ า ถามของการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย นํ า ข อ มู ล จากการตอบ
แบบสอบถามที่สง ถึง สถานศึกษาสังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
ที่ เ ป นกลุม ตัวอยา งจํ านวน 97 แห ง มี ผู ใหข อมู ล สถานศึก ษาละ 4 คน ประกอบดวย ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน 1 คน และครู 2 คน
รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 388 คน ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 352 ฉบับ จากสถานศึกษา 88
แหง คิดเปนรอยละ 90.72 นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยาย
จําแนกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สมรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 2
ตอนที่ 3 คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 2
ตอนที่ 4 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับ คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
ตอนที่ 1 สถานภาพพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหสถานภาพพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดจากการตอบแบบสอบถามของ
ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 1 ฉบับ รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูป ฏิบัติหนาที่รกั ษาการแทนจํานวน
1 ฉบับ และครูจํานวน 2 ฉบับ รวมสถานศึกษาละ 4 ฉบับ จากกลุมตัวอยาง 88 แหง รวม 352 ฉบับ
แยกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง ของผูตอบแบบสอบถาม และ ประสบการณในการ
ทํางาน ปรากฏผลดังตารางที่ 5
79

80
ตารางที่ 5 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหนงหนาที่ และ ประสบการณในการทํางาน
สถานภาพ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ (เศษปที่เกิน 6เดือน ใหนับเพิ่มอีก 1 ป)
ไมเกิน 30 ป
31 – 40 ป
41 – 50 ป
51 ปขึ้นไป
รวม
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ตําแหนงหนาที่
ผูบริหารสถานศึกษา
รองผูบริหารสถานศึกษา หรือ ผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน

ครูผูสอน
รวม

จํานวน

รอยละ

125
227
352

35.51
64.49
100

21
51
54
226
352

5.97
14.49
15.34
64.20
100

233
117
2
352

66.19
33.24
0.57
100

88
88
176
352

25.00
25.00
50.00
100
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ตารางที่ 5 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด
ตําแหนงปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม และ ประสบการณในการทํางาน (ตอ)
สถานภาพ
ประสบการณในการทํางาน
ไมเกิน 5 ป
5 -10 ป
11 –15 ป
16 - 20 ป
มากกวา 20 ป
รวม

จํานวน

รอยละ

33
40
30
38
211
352

9.38
11.36
8.52
10.80
59.94
100

จากตารางที่ 5 พบวา สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง มีจํานวน
227 คน คิดเปนรอยละ 64.49 สําหรับอายุมีอายุ 51 ปขึ้นไปมากที่สุด จํานวน 226 คน คิดเปน
รอยละ 64.20 รองลงมาอายุ 41-50 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 15.34 สวนระดับการศึกษา
พบวา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 66.19 รองลงมาจบ
การศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 33.24 และมีผูจบการศึกษาในระดับ
ปริ ญ ญาเอก จํ า นวน 2 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 0.57 สํ า หรั บ ตํ า แหน ง หน า ที่ ป จ จุ บั น ของผู ต อบ
แบบสอบถาม ครูมีจํานวนมากที่สุด จํานวน 176 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือผูบริหาร
สถานศึกษาจํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 25.00 และ รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่
รักษาการแทนจํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ในขณะที่ประสบการณในการทํางานของผูตอบ
แบบสอบถามมากกวา 20 ปมีจํานวนมากที่สุดจํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 59.94 และลําดับนอย
ที่สุดคือประสบการณทํางานระหวาง 11-15 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 8.52
ตอนที่ 2 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 2
ในการวิเคราะหระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใช คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) แลวนําคามั ชฌิมเลขคณิต ( X ) ไปเปรียบเที ยบกับ เกณฑ ตามแนวคิดของเบสท
(Best) ดังรายละเอียดในตารางที่ 6- 16 ดังนี้
ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 โดยภาพรวม
( n=88 )
สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา
S.D
ระดับ
xˉ
1. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา (X1)
2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา (X2)
3. การบริหารดานวิชาการ (X3)
4. การบริหารงานธุรการ การงานพัสดุและอาคารสถานที (X4)
5. การบริหารงานบุคคล (X5)
6. การบริหารกิจการนักเรียน (X6)
7. การประกันคุณภาพการศึกษา (X7)
8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (X8)
9. การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน
(X9)
10. คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบ ริหารสถานศึกษา (X10)
รวม (Xtot)

4.40
4.36
4.30
4.35
4.32
4.37
4.39
4.32
4.33

0.34
0.36
0.35
0.34
0.34
0.34
0.36
0.36
0.39

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.55
4.37

0.31
0.35

มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 6 พบวาโดยภาพรวม สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 (Xtot) โดยภาพรวมมีคาอยูในระดับมาก ( X = 4.37,
S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสวนมากอยูในระดับ
มาก โดยดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับมากที่สุด
( X = 4.55, S.D.= 0.31) รองลงมาคือ ดานหลัก และกระบวนการบริหารการศึกษา ( X = 4.40,
S.D.= 0.34 ) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ( X = 4.39, S.D.= 0.36) ดานการบริหารกิจการ
นักเรียน ( X = 4.37, S.D.= 0.34) ดานนโยบายและการวางแผนการศึกษา ( X = 4.36, S.D.= 0.36)
ดานการบริหารงานธุรการ การงานพัสดุและอาคารสถานที่ ( X = 4.35, S.D.= 0.34) ดานการ
บริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน ( X = 4.33, S.D.= 0.39) ดานการบริหารงาน
บุคคล ( X = 4.32, S.D.= 0.34) ดานการบริห ารจัดการเทคโนโลยีส ารสนเทศ ( X = 4.32,

83
S.D.= 0.36) และด า นการบริ ห ารด า นวิ ช าการ มี ค า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต น อ ยที่ สุ ด ( X = 4.30,
S.D.= 0.35) เมื่ อ พิ จ ารณาส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานมี คา อยู ร ะหว าง 0.31-0.39 แสดงว าผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ในสั ง กั ด สํา นัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึ กษานครปฐมเขต 2 ด านหลัก และ
กระบวนการบริหารการศึกษา
( n = 88 )
หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา
S.D.
ระดับ
xˉ
1. ผู บ ริ ห ารสามารถนํ า ความรู ค วามเข าใจในหลั ก การ
บริหารการศึก ษาและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไป
ประยุกตใชในการบริหารการศึกษา
2. ผูบ ริห ารสามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองค
ความรูในการบริหารจัดการการศึกษา
3. ผูบ ริห ารสามารถกําหนดวิสัยทั ศนและเปาหมายของ
การศึกษา
4. ผูบ ริหารสามารถจัดองคกร โครงสรางการบริห าร ได
เหมาะสม
5. ผูบริห ารสามารถกํ าหนดภารกิจ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดเหมาะสม
รวม

4.39

0.34

มาก

4.36

0.34

มาก

4.47

0.33

มาก

4.41

0.35

มาก

4.36

0.34

มาก

4.40

0.34

มาก

จากตารางที่ 7 พบว า สมรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ดสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ในดานหลักและกระบวนการบริหารการศึ กษา (X1) โดย
ภาพรวมอยูในระดับ มาก ( X = 4.40 ,S.D.= 0.34) เมื่ อพิจารณารายขอ พบวา สมรรถนะของ
ผูบริหารสถานศึกษาดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหาร
สามารถกําหนดวิสัยทั ศนและเปาหมายของการศึก ษา มีคามั ชฌิม เลขคณิตมากที่ สุด ( X = 4.47,
S.D.= 0.33) รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหารไดเหมาะสม ( X = 4.41,
S.D.= 0.35) ผูบริหารสามารถนําความรูความเขาใจในหลักการบริหารการศึกษาและทฤษฎีทางการ
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บริห ารการศึกษาไปประยุกตใช ในการบริห ารการศึกษา ( X = 4.39, S.D.= 0.34) ตามลําดับ
สวนผูบริหารสามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูในการบริหารจัดการการศึกษา และ
ผูบริหารสามารถกําหนดภารกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเหมาะสม มีคามัชฌิมเลขคณิต
นอยที่สุด ( X = 4.36, S.D.= 0.34) เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีคาอยูระหวาง
0.33-0.35 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
ตารางที่ 8 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานนโยบายและการ
วางแผนการศึกษา
( n = 88 )
นโยบายและการวางแผนการศึกษา
S.D.
ระดับ
xˉ
1. ผู บ ริห ารสามารถวิ เ คราะหข อ มู ล เพื่อจัด ทํ านโยบาย
การศึกษา
2. ผู บ ริ ห ารสามารถกํ า หนดนโยบาย วางแผนการ
ดําเนินงานและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
3. ผูบริหารสามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
มุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการศึกษา สังคม และสิ่งแวดลอม
4. ผูบริหารสามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู
การปฏิบัติ
5. ผูบริหารสามารถติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
ดําเนินงาน
รวม

4.39

0.35

มาก

4.38

0.36

มาก

4.37

0.35

มาก

4.36

0.35

มาก

4.28

0.39

มาก

4.36

0.36

มาก

จากตารางที่ 8 พบว า สมรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ดสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ในดานนโยบายและการวางแผนการศึกษา (X2) โดยภาพรวม
อยูในระดับ มาก ( X = 4.36 ,S.D.= 0.36) เมื่อ พิ จารณารายขอ พบวา สมรรถนะของผูบ ริห าร
สถานศึก ษาดานนโยบายและการวางแผนการศึก ษาอยูในระดับ มากทุ กขอ โดยผูบริหารสามารถ
วิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํานโยบายการศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X = 4.39, S.D.= 0.35)
รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงานและประเมินคุณภาพการจัด
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การศึกษา ( X = 4.38, S.D.= 0.36) ผูบริหารสามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุงให
เกิดผลดี คุมคาตอการศึกษา สังคม และสิ่งแวดลอม ( X = 4.37, S.D.= 0.35) ผูบริหารสามารถนํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ( X = 4.36, S.D.= 0.35) ตามลําดับ สวนผูบริหาร
สามารถติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ( X = 4.28,
S.D.= 0.39) เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง 0.35-0.39 แสดงวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานการบริหารดาน
วิชาการ
( n = 88 )
การบริหารดานวิชาการ
S.D.
ระดับ
xˉ
1. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการเรียนรู
2. ผูบริหารสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3. ผูบริหารสามารถนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา
4. ผูบริหารสามารถสงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
รวม

4.35
4.31
4.30
4.25

0.35
0.34
0.37
0.35

มาก
มาก
มาก
มาก

4.30

0.35

มาก

จากตารางที่ 9 พบว า สมรรถนะของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ดสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ในดานการบริหารดานวิชาการ (X3) โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 4.30 ,S.D.= 0.35) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาดาน
การบริหารดานวิชาการอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่ สุด คือ ผูบริหาร
สามารถบริหารจัดการการเรียนรู ( X = 4.35, S.D.= 0.35) รองลงมา คือ ผูบริหารสามารถพัฒนา
หลัก สูต รสถานศึก ษา ( X = 4.31, S.D.= 0.34) ผู บ ริห ารสามารถนิ เ ทศการจัดการเรี ยนรูใ น
สถานศึกษา ( X = 4.30, S.D.= 0.37) สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ ผูบริหารสามารถ
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ( X = 4.25, S.D.= 0.35)
เมื่ อพิจ ารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา มี คา อยูร ะหวาง 0.34-0.37 แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
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ตารางที่ 10 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานการบริหาร
งานธุรการ การงานพัสดุ และอาคารสถานที่
( n = 88 )
การบริหารงานธุรการ
S.D.
ระดับ
xˉ
การงานพัสดุ และอาคารสถานที่
1. ผูบ ริ ห ารสามารถจั ด ระบบงานสารบรรณได อย า งมี 4.25
0.36
มาก
ประสิทธิภาพ
2. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการงบประมาณอยางถูกตอง 4.37
0.34
มาก
และเปนระบบ
3. ผู บ ริ ห ารสามารถวางระบบการบริ ห ารและจั ด การ 4.38
0.31
มาก
ทรัพยากรภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ผูบริห ารสามารถพัฒนาสิ่ง แวดลอ มทางกายภาพเพื่อ 4.41
0.33
มาก
สงเสริมการจัดการเรียนรู
รวม
4.35
0.34
มาก
จากตารางที่ 10 พบวา สมรรถนะของผูบ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสัง กั ด สํานัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ในดานการบริหารงานธุร การ การงานพัส ดุ และอาคาร
สถานที่ (X4) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.35 ,S.D.= 0.34) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาดานการบริหารงานธุรการ การงานพัสดุ และอาคารสถานที่ อยูใน
ระดับมากทุ ก ขอ โดยขอที่ มี คามั ชฌิม เลขคณิตมากที่ สุด คือ ผูบ ริห ารสามารถพัฒ นาสิ่ง แวดลอม
ทางกายภาพเพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรู ( X = 4.41, S.D.= 0.33) รองลงมา คือ ผูบริหาร
สามารถวางระบบการบริห ารและจัด การทรัพ ยากรภายในสถานศึกษาไดอ ยางมี ป ระสิท ธิภาพ
( X = 4.38, S.D.= 0.31) ผูบริหารสามารถบริหารจัดการงบประมาณอยางถูกตองและเปนระบบ
( X = 4.37, S.D.= 0.34) สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ ผูบริหารสามารถจัดระบบงาน
สารบรรณไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X = 4.25, S.D.= 0.36) เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) พบวามีคาอยูร ะหวาง 0.31-0.36 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 11 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานการบริหารงาน
บุคคล
(n = 88)
การบริหารงานบุคคล
S.D.
ระดับ
xˉ
1. ผูบริหารสามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามา
ปฏิบัติงาน
2. ผูบริหารสามารถจัดบุคลากรใหเ หมาะสมกั บหนาที่ ที่
รับผิดชอบ
3. ผูบริหารสามารถพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ผูบริหารสามารถเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครู
และบุคลากรในสถานศึกษา
5. ผู บ ริ ห ารสามารถใหคํ าปรึก ษาและแก ไ ขป ญ หาการ
ทํางานใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา
รวม

4.21

0.37

มาก

4.28

0.34

มาก

4.35

0.34

มาก

4.39

0.34

มาก

4.39

0.33

มาก

4.32

0.34

มาก

จากตารางที่ 11 พบวา สมรรถนะของผูบ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสัง กั ด สํานัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ในดานการบริหารงานบุคคล (X5) โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 4.32 ,S.D.= 0.34) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาดาน
การบริห ารงานบุคคล อยูในระดับ มากทุ ก ขอ โดยขอที่ มีคามั ชฌิมเลขคณิตมากที่ สุด คือ ผูบ ริห าร
สามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางานใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา ( X = 4.39,
S.D.= 0.33) รองลงมา คือ ผูบริหารสามารถเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา ( X = 4.39, S.D.= 0.34) ผูบริหารสามารถพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาให
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X = 4.35, S.D.= 0.34) ผูบริหารสามารถจัดบุคลากร
ใหเหมาะสมกับหนาที่ที่รับผิดชอบ ( X = 4.28, S.D.= 0.34) สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด
คือ ผูบริหารสามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน ( X = 4.21, S.D.= 0.37)
เมื่ อพิ จ ารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา มี คา อยูร ะหวาง 0.33-0.37 แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 12 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานการบริหาร
กิจการนักเรียน
(n = 88)
การบริหารกิจการนักเรียน
S.D.
ระดับ
xˉ
1. ผูบริห ารสามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
2. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการใหเกิดงานพัฒนาผูเรียน
3. ผูบริหารสามารถสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานตางๆ
4. ผูบริหารสามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ความสามัคคีในหมูคณะ
รวม

4.35

0.35

มาก

4.34
4.34

0.36
0.34

มาก
มาก

4.46

0.32

มาก

4.37

0.34

มาก

จากตารางที่ 12 พบวา สมรรถนะของผูบ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสัง กั ด สํานัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ในดานการบริหารกิจการนักเรียน (X6) โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.37 ,S.D.= 0.34) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ดานการบริห ารกิ จการนัก เรียน อยูในระดับมากทุก ขอ โดยขอที่ มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือ
ผูบ ริห ารสามารถส ง เสริ ม วินั ย คุ ณธรรม จริ ยธรรม และความสามั คคี ในหมู ค ณะ ( X = 4.46,
S.D.= 0.32) รองลงมา คือ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ( X = 4.35,
S.D.= 0.35) ผูบริหารสามารถสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดาน
ตางๆ ( X = 4.34,S.D.= 0.34) สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ ผูบริหารสามารถบริหาร
จัดการใหเกิดงานพัฒนาผูเรียน ( X = 4.34, S.D.= 0.36) เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
พบวามีคาอยูร ะหวาง 0.32-0.36 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
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ตารางที่ 13 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
( n = 88 )
การประกันคุณภาพการศึกษา
S.D.
ระดับ
xˉ
1. ผู บ ริ ห ารสามารถจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษา
2. ผูบ ริห ารสามารถประเมิ น ผลและติด ตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. ผูบริห ารสามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
รวม

4.39

0.38

มาก

4.37

0.35

มาก

4.40

0.34

มาก

4.39

0.36

มาก

จากตารางที่ 13 พบวา สมรรถนะของผูบ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสัง กั ด สํานัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ในดานการประกันคุณภาพการศึกษา (X7) โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.39, S.D.= 0.36) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือ
ผูบริหารสามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
( X = 4.40, S.D.= 0.34) รองลงมา คือ ผูบริหารสามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
( X = 4.39, S.D.= 0.38) สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ ผูบริหารสามารถประเมินผล
และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( X = 4.37, S.D.= 0.35)
เมื่ อพิ จ ารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา มี คา อยูร ะหวาง 0.34-0.38 แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
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ตารางที่ 14 คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
( n = 88 )
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
S.D.
ระดับ
xˉ
1. ผูบริห ารสามารถใชและบริหารเทคโนโลยีส ารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
2. ผูบริหารสามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนํามาปรับปรุงการบริหารจัดการ
3. ผูบ ริห ารสามารถสง เสริม สนับสนุนการใชเ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
รวม

4.33

0.38

มาก

4.23

0.35

มาก

4.40

0.36

มาก

4.32

0.36

มาก

จากตารางที่ 14 พบวา สมรรถนะของผูบ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสัง กั ด สํานัก งานเขตพื้ น ที่
การศึก ษาประถมศึ ก ษานครปฐมเขต 2 ในดานการบริห ารจัดการเทคโนโลยีส ารสนเทศ (X8)
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.32, S.D.= 0.36) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สมรรถนะของ
ผูบริหารสถานศึกษาดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคา
มัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือ ผูบริหารสามารถสง เสริม สนับสนุนการใชเ ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึก ษา ( X = 4.40, S.D.= 0.36) รองลงมา คือ ผูบริหารสามารถใชและบริห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม ( X = 4.33, S.D.= 0.38)สวนขอที่มีคา
มัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ ผูบริหารสามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนํามาปรับปรุง
การบริหารจัดการ ( X = 4.23, S.D.= 0.35) เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคา
อยูร ะหวาง 0.35-0.38 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
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ตารางที่ 15 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานการบริหารการ
ประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน
( n = 88 )
การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน
S.D.
ระดับ
xˉ
1. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสูผ ูเรียน
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
2. ผูบริหารสามารถเผยแพรขอมูล ขาวสารและกิจกรรม
ของสถานศึกษาไปสูชุมชน
3. ผูบริหารสามารถใชกลยุทธในการประชาสัมพันธ
4. ผูบริหารสามารถสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน โดยมี
เปาหมายในการเขาไปชวยเหลือชุมชน
5.ผูบริหารเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
6. ผูบริหารสามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา
รวม

4.32

0.36

มาก

4.24

0.42

มาก

4.20
4.38

0.39
0.39

มาก
มาก

4.44

0.39

มาก

4.39

0.36

มาก

4.33

0.39

มาก

จากตารางที่ 15 พบวา สมรรถนะของผูบ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสัง กั ด สํานัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ในดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน
(X9) โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.33 ,S.D.= 0.39) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สมรรถนะ
ของผูบริหารสถานศึกษาดานการบริหาร การประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน อยูในระดับมาก
ทุกขอ โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา ( X = 4.44, S.D.= 0.39) รองลงมา คือ ผูบริห ารสามารถระดมทรัพยากรและ
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา ( X = 4.39, S.D.= 0.36) ผูบริหารสามารถสราง
ความสัมพันธที่ดีกับชุมชน โดยมีเปาหมายในการเขาไปชวยเหลือชุมชน ( X = 4.38, S.D.= 0.39)
ผูบริหารสามารถบริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสูผูเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ( X = 4.32,
S.D.= 0.36) ผูบริหารสามารถเผยแพรขอมูล ขาวสารและกิจกรรมของสถานศึก ษาไปสูชุมชน
( X = 4.24, S.D.= 0.42) สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือผูบริหารสามารถใชกลยุทธใน
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การประชาสัมพันธ ( X = 4.20, S.D.= 0.39) เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคา
อยูร ะหวาง 0.36-0.42 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
ตารางที่ 16 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา
( n = 88 )
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
S.D.
ระดับ
xˉ
1. ผูบริหารสามารถเปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
2. ผูบริหารสามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผูบริหารสถานศึกษา
3. ผูบ ริ ห ารสามารถส ง เสริ ม และพั ฒ นาใหผู ร ว มงานมี
คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม
รวม

4.51

0.32

มากที่สุด

4.59

0.31

มากที่สุด

4.54

0.30

มากที่สุด

4.55

0.31

มากที่สุด

จากตารางที่ 16 พบวา สมรรถนะของผูบ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสัง กั ด สํานัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ในดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา (X10)
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.55 ,S.D.= 0.31) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สมรรถนะ
ของผูบริหารสถานศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด
ทุกขอ โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือ ผูบริหารสามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ( X = 4.59, S.D.= 0.31) รองลงมา คือ ผูบริหารสามารถสงเสริมและ
พัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม ( X = 4.54, S.D.= 0.30) สวนขอที่มีคา
มัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ ผูบริหารสามารถเปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี ( X = 4.51, S.D.= 0.32) เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยู
ระหวาง 0.30-0.32 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
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ตอนที่ 3 คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 2
ในการวิเ คราะหระดับ คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึ ก ษานครปฐมเขต 2 ผู วิจั ย วิ เ คราะห โ ดยใช คา มั ช ฌิม เลขคณิ ต ( X ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) ไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิด
ของเบสท (Best) ดังรายละเอียดในตารางที่ 17- 23 ดังนี้
ตารางที่ 17 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
โดยภาพรวม
(n = 88 )
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
S.D.
ระดับ
xˉ
1. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล (Y1)
2.ผู บ ริ ห า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม บ ท บ า ท ห น า ที่ อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y2)
3. คณะกรรมการสถานศึก ษา และผูป กครอง ชุม ชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล (Y3)
4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ รียนอยางรอบดาน (Y4)
5. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมการบริหารที่สง เสริม
ใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (Y5)
6. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (Y6)
รวม (Ytot)

4.28

0.33

มาก

4.39

0.35

มาก

4.19

0.38

มาก

4.26

0.33

มาก

4.37

0.37

มาก

4.44

0.35

มาก

4.32

0.35

มาก

จากตารางที่ 17 พบวาโดยภาพรวม คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 (Ytot) โดยภาพรวมมีคาอยูในระดับมาก
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( X = 4.32, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ทุก ดานอยูในระดับมาก โดยดานสถานศึกษามี ก ารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง มี คามั ชฌิม เลขคณิตมากที่ สุด ( X = 4.44, S.D.= 0.35) รองลงมาคือ
ผูบ ริ ห ารปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน า ที่ อย า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิผ ล ( X = 4.39,
S.D.= 0.35) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมการบริหารที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
( X = 4.37, S.D.= 0.37) ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
( X = 4.28, S.D.= 0.33) สถานศึก ษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน ( X = 4.26, S.D.= 0.33) และดานมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล ( X = 4.19, S.D.= 0.38) เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามี
คาอยูร ะหวาง 0.33-0.38 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
ตารางที่ 18 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
ดานครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(n = 88)
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
S.D.
ระดับ
xˉ
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
1. ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู 4.30
0.31
มาก
ทั ก ษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค
2. ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ใชขอมูลในการ 4.21
0.32
มาก
วางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
3. ครู อ อกแบบและจั ด การเรี ย นรูที่ ต อบสนองความ 4.12
0.35
มาก
แตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา
4. ครู ใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เ หมาะสมผนวกกั บการนํา 4.11
0.34
มาก
บริ บ ทและภู มิ ป ญ ญาของท อ งถิ่ น มาบู ร ณาการในการ
จัดการเรียนรู
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ตารางที่ 18 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
ดานครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ตอ)
(n = 88)
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
S.D.
ระดับ
xˉ
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มงุ เนนการพัฒนาการ
4.29
0.32
มาก
เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย
6. ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแก
4.40
0.30
มาก
ผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอ
ภาค
7. ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชา
4.10
0.38
มาก
ที่ตนเองรับผิดชอบและใชผลวิจัยในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน
8. ครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและเปนสมาชิกที่ดีของ
4.52
0.34
มากที่สุด
สถานศึกษา
9. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็ม
4.47
0.35
มาก
เวลาเต็มความสามารถ
รวม
4.28
0.33
มาก
จากตารางที่ 18 พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล (Y1) ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.28, S.D.= 0.33) เมื่อพิจารณารายขอ
พบว า คุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาด านครู ป ฏิบั ติ ง านตามบทบาทหน า ที่ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สวนมากอยูในระดับมาก โดยครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและ
เปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D.= 0.34)
รองลงมาคื อ ครู จั ด การเรี ย นการสอนตามวิ ช าที่ ไ ด รั บ มอบหมายเต็ ม เวลาเต็ ม ความสามารถ
( X = 4.47, S.D.= 0.35) ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียน
และคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค ( X = 4.40, S.D.= 0.30) ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพ
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ผูเ รียนทั้ ง ดานความรู ทั กษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ พึง ประสงค ( X = 4.30,
S.D.= 0.31) ครู มีก ารวั ดและประเมิ นผลที่มุ งเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเ รียนดวยวิธีการที่
หลากหลาย ( X = 4.29, S.D.= 0.32) ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ใชขอมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ( X = 4.21, S.D.= 0.32) ครูออกแบบและ
จัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพั ฒนาการทางสติปญ ญา ( X = 4.12,
S.D.= 0.35 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู ( X = 4.11, S.D.= 0.34) สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่ สุด คือ
ครู มีก ารศึก ษา วิจัย และพั ฒ นาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนเองรับ ผิดชอบและใชผล วิจัยในการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ( X = 4.10, S.D.= 0.38) เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) พบวามีคาอยูร ะหวาง 0.30-0.38 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
ตารางที่ 19 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
ดานผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(n = 88 )
ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
S.D.
ระดับ
xˉ
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา และความคิดริเริ่ม ที่ 4.46
0.37
มาก
เนนการพัฒนาผูเรียน
2. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูล 4.39
0.37
มาก
ผลการประเมิ นหรือผลการวิจัยเปนฐานความคิดทั้ง ดาน
วิชาการและการจัดการ
3. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 4.35
0.32
มาก
ตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
4. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอม 4.35
0.32
มาก
รับการกระจายอํานาจ
5. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาเปนที่พึงพอใจของ
4.38
0.34
มาก
นักเรียน ผูป กครอง และชุมชน
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ตารางที่ 19 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
ดานผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีอ่ ยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ตอ)
(n = 88 )
ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
S.D.
ระดับ
xˉ
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6. ผูบริหารสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ
4.39
0.35
มาก
และใสใจการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
รวม
4.39
0.35
มาก
จากตารางที่ 19 พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐมเขต 2 ด า นผู บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน า ที่ อย า งมี
ประสิท ธิภาพและเกิ ดประสิท ธิผ ล (Y2) ในภาพรวมอยูในระดับ มาก ( X = 4.39, S.D.= 0.35)
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดานผูบ ริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคา มัชฌิมเลข
คณิตมากที่ สุ ด คือ ผูบ ริ ห ารมี วิสัย ทั ศน มี ภาวะผูนํ า และความคิดริ เ ริ่ม ที่ เ นน การพั ฒ นาผู เ รีย น
( X = 4.46, S.D.= 0.37) รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและใสใจ
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ( X = 4.39, S.D.= 0.35) ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบ
มีสวนรวมและใชขอ มู ลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานความคิดทั้ง ดานวิชาการและการ
จัดการ ( X = 4.39, S.D.= 0.37) ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาเปนที่พึงพอใจของนักเรียน
ผูปกครอง และชุมชน ( X = 4.38, S.D.= 0.34) สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ ผูบริหาร
สามารถบริห ารจัดการศึกษาใหบ รรลุเปาหมายตามที่กํ าหนดไวในแผนปฏิบัติการ และ ผูบ ริห าร
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ ( X = 4.35, S.D.= 0.32)
เมื่ อพิ จ ารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา มี คา อยูร ะหวาง 0.32-0.37 แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
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ตารางที่ 20 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
ดานคณะกรรมการสถานศึกษาและ ผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
(n = 88)
คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชน
S.D.
ระดับ
xˉ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
1. คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่
4.26
0.39
มาก
ระเบียบกําหนด
2. คณะกรรมการสถานศึ กษากํากั บ ติดตาม ดูแล และ 4.08
0.39
มาก
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย
3. ผูป กครองและชุม ชนเขามามี สวนรวมในการพัฒ นา 4.22
0.37
มาก
สถานศึกษา
รวม
4.19
0.38
มาก
จากตารางที่ 20 พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ ก ษานครปฐมเขต 2 ด านคณะกรรมการสถานศึก ษาและผู ป กครอง ชุม ชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y3) ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 4.19, S.D.= 0.38) เมื่อพิจารณารายขอพบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ด า นคณะกรรมการสถานศึ ก ษาและผู ป กครอง ชุ ม ชนปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทหน า ที่ อ ย า งมี
ประสิท ธิภาพและเกิดประสิท ธิผ ล อยูในระดับมากทุก ขอ ขอที่ มีคา มั ชฌิมเลขคณิตมากที่ สุด คือ
คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติห นาที่ตามที่ ร ะเบียบกําหนด ( X = 4.26, S.D.= 0.39)
รองลงมาคื อ ผู ป กครองและชุ ม ชนเข า มามี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา ( X = 4.22,
S.D.= 0.37) ขอที่คามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบ รรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ( X = 4.08, S.D.= 0.39)
เมื่ อพิ จ ารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวา มี คา อยูร ะหวาง 0.37-0.39 แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
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ตารางที่ 21 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดาน
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยาง
รอบดาน
(n = 88)
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู
S.D.
ระดับ
xˉ
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน
1. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น 4.24
0.34
มาก
2. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียน 4.15
0.33
มาก
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ
3. สถานศึก ษาจัดกิ จ กรรมพัฒ นาผูเ รียนที่สง เสริม และ 4.26
0.34
มาก
ตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน
4.สถานศึกษาสนับ สนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ให 4.27
0.29
มาก
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง
5. สถานศึก ษาจัดใหมี การนิเทศภายใน กํากั บ ติดตาม 4.26
0.34
มาก
ตรวจสอบ และนําผลไปปรับ ปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ
6. สถานศึ ก ษาจั ด ระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ ผู เ รี ย นที่ มี 4.40
0.34
มาก
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
รวม
4.26
0.33
มาก
จากตารางที่ 21 พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และ
กิจ กรรมพัฒ นาผูเ รียนอยางรอบดาน (Y4) ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.26,S.D.= 0.33)
เมื่ อ พิ จ ารณารายขอ พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึก ษาดาน สถานศึกษามี ก ารจั ด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มี
คามัชฌิมเลขคณิตมากที่ สุด คือ สถานศึก ษาจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเ รียนที่ มี ประสิท ธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน ( X = 4.40, S.D.= 0.34) สถานศึกษาสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการ
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เรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง ( X = 4.27, S.D.= 0.29) สวนขอ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผูเรียน และ สถานศึกษาจัดใหมีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนํา
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากัน ( X = 4.26, S.D.= 0.34)
หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น ( X = 4.24, S.D.= 0.34) ขอที่คามัชฌิมเลข
คณิตนอยที่สุด คือ สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ ( X = 4.15, S.D.= 0.33) เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
พบวามีคาอยูร ะหวาง 0.29-0.34 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
ตารางที่ 22 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดาน
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมการบริหารที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
(n = 88 )
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมการบริหารที่สงเสริม
S.D.
ระดับ
xˉ
ใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
1. สถานศึกษามีหองเรียน หอ งปฏิบัติการ อาคารเรียน 4.36
0.38
มาก
มั่ น คง สะอาดและปลอดภั ย มี สิ่ ง อํ านวยความสะดวก
พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี
2. สถานศึกษามีสภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลงเรียนรู
4.38
0.37
มาก
สําหรับผูเรียน
3. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด โครงการ กิ จ กรรมที่ ส ง เสริ ม 4.42
0.33
มาก
สุขอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน
4. สถานศึก ษามี หอ งสมุ ดที่ ใ ห บ ริก ารสื่ อและเทคโนโลยี
4.30
0.40
มาก
สารสนเทศที่ เ อื้อ ให ผูเ รีย นเรี ยนรูด วยตนเอง และหรื อ
เรียนรูแบบมีสวนรวม
รวม
4.37
0.37
มาก
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จากตารางที่ 22 พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมการบริหารที่สงเสริม
ใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (Y5) ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.37,S.D.= 0.37) เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา คุณภาพการจัดการศึก ษาของสถานศึก ษาดานการจัดสภาพแวดลอ มการบริห ารที่
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคา มัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือ
สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยของผูเ รียน ( X = 4.42,
S.D.= 0.33) รองลงมา คือ สถานศึกษามี สภาพแวดลอมรม รื่นและมี แหลง เรียนรูสําหรับ ผูเ รียน
( X = 4.38, S.D.= 0.37) สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี ( X = 4.36, S.D.= 0.38) ขอที่คา
มัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ สถานศึกษามีหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม ( X = 4.30, S.D.= 0.40) เมื่อพิจารณาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคา อยูระหวาง 0.33-0.40 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นสอดคลองกัน
ตารางที่ 23 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดาน
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(n=88)
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
S.D.
ระดับ
xˉ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
1. สถานศึก ษามี ก ารกํ า หนดมาตรฐานการศึก ษาของ 4.45
0.35
มาก
สถานศึกษา
2.สถานศึกษามีการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนา
4.45
0.36
มาก
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. สถานศึกษามี ก ารจัดระบบขอมู ล สารสนเทศและใช
4.36
0.36
มาก
สารสนเทศในการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานศึกษา
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ตารางที่ 23 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดาน
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง(ตอ)
(n=88)
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
S.D.
ระดับ
xˉ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
4. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมิน
4.39
0.34
มาก
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. สถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
4.41
0.32
มาก
ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
6.สถานศึกษามีการจัดทํารายงานประจําปทเี่ ปนรายงาน
4.55
0.35
มากที่สุด
การประเมินคุณภาพภายใน
รวม
4.44
0.35
มาก
จากตารางที่ 23 พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (Y6) ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.44,S.D.= 0.35) เมื่อพิจารณา
รายขอพบวาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดานสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง สวนมากอยูในระดับมาก ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูใน
ระดับมากที่สุด คือ สถานศึกษามีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
( X = 4.55, S.D.= 0.35) สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( X = 4.45,
S.D.= 0.35) สถานศึกษามีการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา( X = 4.45, S.D.= 0.36) สถานศึกษานํา
ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
( X = 4.41, S.D.= 0.32) สถานศึกษามีก ารติดตามตรวจสอบ และประเมิ นคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( X = 4.39, S.D.= 0.34) ขอที่คามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ
สถานศึกษามีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
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สถานศึกษา ( X = 4.36, S.D.= 0.36) เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยู
ระหวาง 0.32-0.36 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
ตอนที่ 4 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึก ษา สัง กั ดสํานัก งานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ซึ่ง ผูวิจัยไดทํ าการ
วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy) ปรากฏดังตารางที่ 24
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ตารางที่ 24 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
คุณภาพการ
จัดการศึกษา

รวม

สมรรถนะ
ของผูบริหาร

(Ytot))

X1

.555**

.711**

.465**

.616**

.524**

.611**

.667**

X2

.634**

.758**

.526**

.644**

.559**

.704**

.734**

X3

.690**

.791**

.605**

.757**

.655**

.705**

.800**

X4

.593**

.730**

.615**

.692**

.565**

.611**

.719**

X5

.724**

.774**

.597**

.739**

.627**

.650**

.786**

X6

.595**

.767**

.612**

.686**

.608**

.675**

.745**

X7

.604**

.786**

.614**

.676**

.625**

.698**

.757**

X8

.529**

.691**

.636**

.647**

.504**

.543**

.665**

X9

.617**

.723**

.713**

.696**

.544**

.567**

.724**

X10

.572**

.761**

.492**

.615**

.483**

.610**

.679**

รวม (Xtot))

.710** .863** .683** .783** .658** .734** .841**

** มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 24 แสดงความสัมพั นธระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา(Xtot) กั บ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึก ษา (Ytot) สัง กัดสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (rxy= .841)
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา สมรรถนะของผูบ ริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาทุกดาน โดยเรียงลําดับไดดังนี้ ดานที่มีความสัมพันธกันในระดับสูงมี 4 ดาน
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ไดแก ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อ ยางมี ประสิท ธิภาพและเกิ ดประสิท ธิผ ล (คา rxy ระหวาง .710 ถึง .863) สวนดานที่ มี
ความสัมพันธกั นในระดับกลางมี 2 ดาน ไดแก คณะกรรมการสถานศึก ษาและ ผูป กครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(rxy = .683) และ สถานศึกษามี
การจัด สภาพแวดลอมการบริหารที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (rxy =.658)
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาดานการบริหารดานวิชาการ (X3) มีความสัมพันธกับ
คุณภาพการจัดการศึกษาดานผูบ ริหารปฏิบัติง านตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิท ธิภาพและเกิ ด
ประสิทธิผล (Y2) มากที่สุด (rxy = .791) รองลงมาคือ สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (X7) มีความสัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาดานผูบริหารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y2) (rxy = .786) และ สมรรถนะของ
ผูบริหารสถานศึกษาดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา (X1) มีความสัมพันธกับคุณภาพการ
จัดการศึกษาดานคณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยาง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y3) มีคาความสัมพันธนอยที่สุด (rxy = .465)
ผลการวิเคราะหสมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจั ดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กับ คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีความสัมพันธกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะ
ที่คลอยตามกัน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ
1) สมรรถนะของผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 2 2) คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 และ 3) ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย คือ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึก ษานครปฐม เขต 2 จํานวน
97 แหง ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน รองผูบริหาร
สถานศึก ษาหรือ ผูปฏิบัติห นาที่รัก ษาการแทน 1 คน และครู 2 คน รวมผูใหขอมูล ทั้ง สิ้น 388 คน
ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 352 ฉบั บ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สมรรถนะของผูบริหารตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และ
มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2553) สถิติที่ ใชในการวิเ คราะหขอมู ล ไดแก คาความถี่
(frequency) รอยละ (percentage) คามั ชฌิม เลขคณิต (arithmetic mean) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s productmoment correlation coefficient)
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. สมรรถนะของผูบ ริหารสถานศึก ษา สัง กัดสํานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิต จากมากไป
นอย ดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรั บผูบริหารสถานศึกษา ดานหลักและกระบวนการบริหาร
การศึกษา ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดานนโยบายและการ
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วางแผนการศึก ษา ดานการบริห ารงานธุร การ การงานพัส ดุและอาคารสถานที่ ดานการบริห าร
การประชาสัม พันธและความสัมพั นธชุม ชน ดานการบริห ารงานบุคคล ดานการบริห ารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการบริหารดานวิชาการ
2. คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปนอย ดัง นี้ สถานศึก ษามี ก ารประกั นคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กํ าหนดใน
กฎกระทรวง ผูบ ริห ารปฏิ บัติ ง านตามบทบาทหนา ที่ อ ยา งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและเกิ ดประสิท ธิผ ล
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมการบริหารที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน า ที่ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด หลั ก สู ต ร
กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริห ารกับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สามารถสรุปไดดังนี้
สมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกั ดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีความสัมพันธกันในระดับสูงโดยภาพรวม (rxy=.841)
อย างมี นั ยสํ าคั ญ ทางสถิติ ที่ ร ะดั บ .01 ซึ่ง เป น ความสัม พัน ธแ บบคลอ ยตามกั น เมื่ อ พิจ ารณา
สมรรถนะของผูบริหาร พบวา มีความสัมพันธกับ คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกดาน
โดยเรียงลําดับไดดังนี้ ดานที่มีความสัมพันธกันในระดับสูงมี 4 ดาน ไดแก ผูบริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู และกิ จ กรรมพัฒ นาผู เ รียนอย างรอบด าน สถานศึกษามี ก ารประกั น คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยา งมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผ ล สวนดานที่มีความสัมพันธกันในระดับกลางมี 2 ดาน ไดแก คณะกรรมการ
สถานศึก ษาและ ผูป กครอง ชุม ชนปฏิ บัติ ง านตามบทบาทหน าที่ อย างมี ป ระสิท ธิภ าพและเกิ ด
ประสิท ธิผล และ สถานศึกษามี ก ารจัดสภาพแวดลอมการบริห ารที่สง เสริม ใหผูเ รียนพั ฒ นาเต็ม
ศักยภาพ
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การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีประเด็นสําคัญที่
ควรนํามาพิจ ารณา เพื่อ ใหทราบสภาพที่แทจริงที่ เปนไปได และสามารถนําไปใชใหเ กิดประโยชน
จึงอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้
1. จากผลการวิจัยที่พ บวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกั ดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไวในระดับปานกลาง โดยดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
มีคามั ชฌิม เลขคณิตมากที่ สุด ทั้ง นี้อาจเปนเพราะผูบ ริห ารสถานศึก ษา สัง กั ดสํานัก งานเขตพื้ นที่
การศึก ษาประถมศึก ษานครปฐม เขต 2 สามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษา สามารถสงเสริมและพัฒนาผูรวมงานใหมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม อีกทั้งสามารถ
เปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และใชหลักการบริหารแบบมีสวน
รวมและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาตรี โพธิกุล ไดทําการ
วิ จั ย เรื่ อ ง สมรรถนะผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2
ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะของผูบริหารตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับคาเฉลี่ยมาก คือ ดานคุณธรรม
และจริ ยธรรมของผู บ ริ ห ารสถานศึก ษา และค าเฉลี่ ยนอ ยสุ ด คือ ดา นการบริ ห ารงานวิ ชาการ
2) สมรรถนะของผูบริหารตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา เมื่อจําแนกตามขนาด โดยภาพรวมและราย
ดายมีคาเฉลี่ยแตกตางกั น โดยเรียงจากมากไปหานอยคือ สมรรถนะผูบริห ารโรงเรียนขนาดกลาง
โรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดเล็ก 3) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารไดแก ผูบริหาร
ควรกําหนดนโยบายวางแผนการบริหารงานของโรงเรียนใหชัดเจน จัดสรรงบประมาณในโรงเรียนให
เกิ ด ความถู ก ตอ งชั ด เจน เปน ระบบ และตรวจสอบได มอบหมายงานให เ หมาะสมกั บ ความรู
ความสามารถของบุคคล และควรวางแผนการทํางานและมีการบริหารจัดการที่สามารถดึงศักยภาพ
และความสามารถที่ ซอ นอยู ภายในตัว บุค คลมาใชเ พื่อใหเ กิ ด ผลสํ าเร็จ ของงาน เ มื่ อ ผูบ ริห ารมี
สมรรถนะดานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่ง เปนหลัก สําคัญสูง สุดในการปฏิบัติงานแลวยอมสง ผลใหการ
บริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีประสิทธิภาพในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการ
บริ ห ารงานบุ ค คล ดานบริ ห ารงานทั่ ว ไป ปฏิ บั ติ ง านอย า งครบถ ว นตามระบบริ ห ารคุ ณ ภาพ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบสมรรถนะของผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล ของสถานศึกษาที่ผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 1
ของสํ านั กงานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษา (องคก ารมหาชน) ระหวา งป
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พ.ศ.2544 – 2548 พบวา องคประกอบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล
ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 1) สมรรถนะดานวิชาชีพ 2) สมรรถนะดานภาวะผูนํา 3) สมรรถนะ
ดานหนาที่ 4) สมรรถนะดานบุคคล และ 5) สมรรถนะดานการบังคับบัญชา และรูปแบบสมรรถนะ
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล เปนรูปแบบที่ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ
5 องคประกอบที่มีความถูกตอง เหมาะสม เปนไปได และสามารถนําไปใชประโยชนได นอกจากนี้
หนวยงานตนสังกัด ซึ่งไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ไดมีการจัด
ประชุม สัมมนา อบรม แกผูบริหารสถานศึกษาอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงการนําความรูที่ไดรับไปใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสถานศึกษาเปนสําคัญ จึงทําใหผูบริหารมีสมรรถนะและมีความพรอมในการ
บริหารสถานศึก ษาไม วาจะเปนดานหลักและกระบวนการบริห ารการศึก ษา การประกั นคุณภาพ
การศึก ษา การบริห ารกิ จ การนัก เรียน การบริห ารงานธุร การและการบริห ารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนอยางดี จึงทําใหสมรรถนะของผูบ ริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
มารมอน (Marmon) ซึ่งไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การกําหนดสมรรถนะหลักของผูบริหารและบุคคล
ที่เกี่ยวของกับการใหบริการจัดการศึกษาภายใตขอกําหนดของสวนกลาง ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะ
หลักสําหรับผูบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตามที่กําหนดจํานวน 18 สมรรถนะ
ไดแก สมรรถนะดานการบริหาร การรับบุคคล การแนะนําหลักสูตรทั่วไป หลักสูตรพิเศษ การหาเงิน
มาชวยเหลือ การติดตามและประเมินผล การจัดทําของบประมาณ สารสนเทศ ความสัมพันธระหวาง
บุคคล ภาวะผูนํา การมีวิสัยทัศน การจูงใจ การวางแผน การพัฒนาอาชีพ ความสัมพันธกับชุมชน
การสรรหา การสอน และเทคโนโลยี แตในขณะเดียวกัน ศิริจันทร พลอยกระโทก ศึกษาสมรรถนะ
ทางการบริห ารของผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํา นัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาขอนแก น เขต 5
ผลการศึก ษาพบวา ผูบริห ารสถานศึก ษาและครูมี ความคิดเห็นตอ สมรรถนะทางการบริห ารของ
ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่ผูบริหาร
สถานศึ ก ษาและครู เ ห็ น ว า มี ก ารปฏิ บั ติ ม ากกว า สมรรถนะด า นอื่ น คื อ การทํ า งานเป น ที ม
สวนสมรรถนะทางการบริห ารของผูบ ริหารสถานศึกษาที่ผูบ ริหารสถานศึกษาและครูเ ห็นวามีการ
ปฏิบัตินอยกวาสมรรถนะอื่นๆ คือ การวิเคราะหและสังเคราะห สวนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก พบวา ควรสงเสริมการพัฒนาความรูในเชิง
บริหารแบบโรงเรียนเปนฐานที่ มุ งเนนการกระจายอํานาจการบริหารจัดการใหส ถานศึกษาอยาง
ตอเนื่องเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารการศึกษา ควรสงเสริมดานการมุงผลสัมฤทธิ์
ในการบริหารงาน โดยการวางแผนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาของหนวยงานตนสังกัด และมีการบูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย
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การพัฒนาอยางชัดเจนและมีการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานเปนระยะๆ สงเสริมการพัฒนา
ศัก ยภาพบุ คลากรให กั บ ผู บ ริ ห ารและครู ใหมี ค วามสามารถในการนํา นวัต กรรมเทคโนโลยี ม า
พัฒนาการบริการจัดการและสังเคราะหองคกร และยกยองใหรางวัลผูบริหารสถานศึกษาที่สามารถ
บริหารจัดการสถานศึกษาใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
สําหรับสมรรถนะการบริหารดานวิชาการแมจะมีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับมากแตก็อยูใน
อันดับสุดทาย ทั้งนีอ้ าจเปนเพราะถึงแมวาจะมีการผลักดันใหมกี ารอบรมพัฒนาในดานวิชาการแตดวย
ปญหาความขาดแคลนดานบุคลากรครูซึ่งไมเพียงพอและขาดแคลนครูในสาขาที่จบตรงตามกลุมสาระ
การเรียนรูตางๆ ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อีกทั้งผูบริหาร
หลายสถานศึกษามีภารกิจมากอาจทําใหจัดสรรเวลาการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาเปนไป
ไมตอเนื่อง รวมทั้งบางสถานศึกษายังไมมีสงเสริมสนับสนุนใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรูอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุษรา ผองใส ไดศึกษาการประกันคุณภาพภายในที่
สง ผลต อ การบริ ห ารงานวิ ชาการของสถานศึ ก ษาเขตการอาชี ว ศึ ก ษาภู มิ ภ าคตะวั น ตก พบว า
โดยภาพรวมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากงานวิชาการเปนงานหลักของสถานศึกษาที่
ผูบริหารตองดูแลเอาใจใสเปนอันดับแรก สถานศึกษาตองรับผิดชอบโดยตรง เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาซึ่งขั้นตอนสําคัญที่ผูบริหารและครูจะตองดําเนินการใหผูเรียนไดพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนไดเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษาจึงกําหนดปรัชญาและเปาหมายของสถานศึกษาใชเปนเครื่อง
ชี้นําการดําเนินงานของสถานศึก ษา โดยสอดคลอ งกั บ ปรัช ญาและจุดมุ ง หมายของชาติ เพื่อให
บุคลากรในสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทุกฝายเขาใจตรงกัน
2. จากผลการวิจัยที่พ บวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก โดยสถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงมีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด
ทั้ ง นี้ เ ป น เพราะผู บ ริ ห ารในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 2
ใหความสําคัญกับการพัฒนาการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่
2 (พ.ศ.2552-2561) โดยจัดระบบการประกันคุณภาพภายในใหเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลัก เกณฑ วิ ธีก ารประกั น คุณภาพการศึ ก ษา พ.ศ.2553 อี ก ทั้ ง มี ก ารจัด ทํ าแผนพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาที่นําไปสูระบบการประกันคุณภาพภายใน มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในอยางชัดเจนและจัดทํ ารายงานประจําปที่ เ ปนรายงานการประเมิ นตนเอง ( SAR)
อยางตอเนื่องทุกปการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิเชษฐ วายุวรรธนะ ไดศึกษาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ สง ผลต อ ประสิท ธิผ ลของสถานศึกษาขั้ นพื้น ฐาน สั ง กั ด
สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษากาญจนบุ รี เ ขต 1 พบว า ประสิ ท ธิผ ลของสถานศึก ษาขั้ นพื้ น ฐาน
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ความสามารถใน
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การแกปญหาในสถานศึกษา ความสามารถในการพัฒนานักเรียนทีม่ ีทัศนคติทางบวก ความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา และความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูง และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึ กษาดานการจัดทํา แผนพั ฒนาคุณภาพ
การศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ดานที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อาจเปนเพราะ สถานศึกษา
ขาดการประชาสัมพันธการดําเนินโครงการในการแกไขปญหาภายในสถานศึกษา อีกทั้งความรวมมือ
กับคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป กครอง และชุม ชน ยังไม เพียงพอในการจัดกิจ กรรมการเรียนรู
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จะเห็นไดวาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษายังมีนอย เห็นได
จากการเข า ประชุ ม ซึ่ ง ให เ ป น ไปตามระเบี ย บปฏิ บั ติ คื อ ประชุ ม ไม นอ ยกว า 2 ครั้ ง /ภาคเรี ย น
บางโรงเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมประชุมแตไมไดรับความรวมมือ หรือบางโรงเรียน
ไมเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมใดๆของโรงเรียน ดังนั้น เปนหนาที่ของผูบริหารใน
การรวมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาและทุกฝายเพื่อสงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานตามแผน
ของสถานศึกษาใหเ ปนรูป ธรรมและสง เสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีบ ทบาทในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาใหมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อิซูมิ (Izumi) ซึ่งศึกษาถึงสาเหตุ
แหง ความสําเร็จ ของโรงเรียนประถม 8 แหง ในแคลิฟอรเ นียจากการศึกษาพบวา ผูบ ริห ารของ
โรงเรียนเหลานี้จะใหความสําคัญกับวิธีการสอน หลักสูตร การพัฒนาครู ระเบียบวินัย การมีสวนรวม
ของผูปกครอง ฯลฯ ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน หลักสูตรมีสวนสําคัญในการกําหนด
ผลการเรียนของนักเรียน การพัฒนาครูเนนไปตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด โรงเรียนใหความสําคัญกับ
คุณภาพของครูมากกวาใบวุฒิทางการสอน ผูบริหารของโรงเรียนเหลานี้ยืนยันวาคุณภาพของครูเป น
สวนสําคัญที่ทํ าใหนัก เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ที่ สูงขึ้น และยัง สอดคลองกั บงานวิจัยของ อั ลเบริ์ต กรีน
(Albert-Green) ไดศึกษาการรับรูของครู ผูปกครอง และนักเรียนเกี่ยวกับคุณลักษณะของโรงเรียนทีม่ ี
ประสิทธิภาพตามธรรมนูญโรงเรียนในรัฐเท็กซัส พบวาคุณลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ที่ครู
ผูป กครอง และนัก เรียนเห็นดวยรวมกั นได การจัดสิ่ง แวดลอ มที่ป ลอดภัยและเรียบรอย การจัด
บรรยากาศเชิงบวก การกํ าหนดความคาดหวังที่ สูง และการตรวจสอบความสําเร็จ อยางตอเนื่อ ง
ครูและผูปกครองเห็นวาโรงเรียนที่มีประสิทธิผลตองเปนโรงเรียนที่มีภาวะผูนําของครูและการกําหนด
พันธกิจที่ชัดเจน มีการสงเสริมโอกาสทางการเรียนรูสูง และเห็นดวยกับการใหผูปกครองมีสวนรวมใน
โรงเรียน
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3. จากผลการวิ จัย ที่ พ บว า สมรรถนะของผู บ ริ ห ารกั บ คุ ณ ภาพการจั ดการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีความสัมพันธกันใน
ระดับสูงโดยภาพรวม (rxy=.841) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนความสัมพันธแบบ
คลอยตามกั น เมื่ อ พิจ ารณาสมรรถนะของผูบ ริห าร พบวา มี ความสัม พันธกั บ คุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ทุกดาน
ผลดัง กลาวอาจเนื่องมาจาก ผูบริหารมี ส มรรถนะ ความรูความสามารถในหลักและกระบวนการ
บริห ารการศึก ษาเปน อยางดี จึง ทํ าใหส ามารถวิเ คราะหข อมู ล เพื่ อจัดทํ า นโยบายการศึ กษาและ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ นําไปสูการปฏิบัติได อีก ทั้ง ผูบ ริหารมี ความเขาใจในหนาที่ของ
ตนเอง มีการอบรม พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ โดยมีการวางแผน จัดระบบงาน ในการบริหารงาน
ไมวาจะเปนดานวิชาการ งานธุรการ พัสดุ อาคารและสถานที่ การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ที่
รับผิดชอบ มีการใชสื่อเทคโนโลยีส ารสนเทศในการบริหารจั ดการ มีก ารสรางความสัม พันธที่ดีกั บ
ชุมชนและเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และที่สําคัญ ผูบริหารเปนผูปฏิบัติ
ตนทั้งในดานคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูรวมงาน ยอมแสดงใหเห็นถึง
ความสัม พั นธกั บ คุณภาพการจัดการศึก ษาของสถานศึกษาเชนเดียวกั น กลาวคือ สมรรถนะของ
ผูบ ริ หารสถานศึกษามี ความสัม พันธกับ คุณภาพการจัดการศึก ษาของสถานศึกษา เมื่ อผูบ ริห ารมี
ความรูความสามารถในการบริหารงาน ยอมทําใหการดําเนินงานของผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษานั้นๆ ไดแก ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชนเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
การจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ อีกทั้งการที่สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกระทรวง ยอมแสดงใหเห็นถึงการมุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ถาสมรรถนะของผูบริหารอยูในระดับมากคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาก็จะอยูในระดับมาก ถาผูบ ริหารมีสมรรถนะในการบริหารระดับนอยคุณภาพการจัด
การศึกษาก็จะอยูในระดันนอยเชนกัน ดังนั้น สมรรถนะของผูบริ หารสถานศึกษากับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาจึงมีความสัมพันธกัน ซึ่งสอดคลองกับ ราชกุมารีย ดูเบย ไดทําการศึกษา
วิจัยเรื่อ ง สมรรถนะของผูบ ริหารกับ การดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกั ดองคก ร
ปกครองทองถิ่น กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 พบวา สมรรถนะของผูบริหารกับการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองทองถิ่น กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 มีความสัมพันธกัน
ทางบวกสูงทุกคู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน เนื่องจากผูบริหารมีสมรรถนะ ความรู
ความสามารถและศักยภาพในดานตางๆเปนอย างดี เมื่อผูบริหารมีสมรรถนะที่พรอมยอมจะนําพา
โรงเรียนเขาสูการประกันคุณภาพอยางเปนระบบและมีคุณภาพ
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ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผูบริหารกั บคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สัง กั ดสํานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผูวิจัยมีข อ เสนอแนะเพื่อ เปน
แนวทางในการสง เสริม สมรรถนะของผูบ ริห ารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
ขอเสนอแนะทั่วไป
1. จากผลการวิจัย ในดานสมรรถนะของผูบ ริหารสถานศึก ษาสัง กั ดสํานักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา สมรรถนะของผูบริหารทั้งในภาพรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก แตในสมรรถนะดานการบริหารวิชาการมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ดังนั้น สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีนโยบายสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะผูบริหารดานวิชาการ
โดยอาจเปนผูสนับสนุนดานนโยบาย งบประมาณ สื่อ นวัตกรรมตางๆอยางเหมาะสม โดยประสาน
ความรวมมือไปยังสํานักงานเขตพื้นที่ และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งตองเริ่มตน
จากผูบริหารสถานศึกษา โดยอาจจัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ย นเรียนรู
เพื่อผูบริหารไดนํานโยบายไปขับเคลื่อนยังบุคลากรในโรงเรียนตอเพื่อสรางความเขมแข็งดานวิชาการ
การนิเ ทศ และพัฒ นาบุคลากร โดยประสานความรวมมื อกั บ ทุ กภาคสวนเขามามี สวนในการจัด
การศึกษา สนับสนุนงานวิชาการ เพื่อกาวไปสูคุณภาพมาตรฐานสากล
2. จากผลการวิจัยในดานคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึก ษา ทั้ ง ใน
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก แตในดานคณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด
ดังนั้น จึงเปนบทบาทหนาที่ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่ง
ควรมี น โยบายขับ เคลื่ อ นด า นมาตรฐานการจัด การศึ ก ษาอยา งจริ ง จั ง และเข ม ข น โดยกํ า หนด
แนวทางการสงเสริม พัฒนาการจัดระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ใหมีการกํากับ ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ไปยังเขตพื้นที่ โดยเนนใหเห็นถึงบทบาทและความสําคัญของ
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน ซึ่ง ผูบริหารจะเปนผูรับนโยบายมาขับ เคลื่อนใน
สถานศึกษา โดยอาจจัดใหมีปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การบันทึกการประชุม มี
ระเบียบวาระชัดเจน สรุปรายงานการประชุมและตรวจสอบ และเมื่อสิ้นปการศึก ษาควรไดมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะของคณะกรรมการสถานศึกษา
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ตามที่ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะของการวิจัยขางตนเพื่อใหงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง สมรรถนะของ
ผู บ ริ ห ารกั บ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เปนประโยชนในการศึกษาคนควาของผูบริหาร นักวิชาการ และผูสนใจ
ทั่วไปจึงขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาปจจัยที่เสริมสรางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
2. ควรมี การวิจัยเกี่ยวกับ สมรรถนะของผูบริหารที่สงผลตอ คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ในสังกัดตางๆ
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการเพื่อใหเกิดประสิทธิผล
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
ผูวิจัยไดเรียนเชิญผู เ ชี่ยวชาญทางการศึก ษาจํานวน 5 ท าน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อ หา
(content validity) โดยเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) ดังนี้
1. ชื่อ – สกุล : ดร.สาธร
ทรัพยรวงทอง
ตําแหนง : รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารการศึกษา
2. ชื่อ – สกุล : ดร.บัณฑิตตา
จินดาทอง
ตําแหนง : ผูอํานวยการกลุม กํากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ (รักษาการแทน)
สํานักงานเลขาคุรสุ ภาเขตพื้นที่การศึกษาอางทอง
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารการศึกษา
3. ชื่อ – สกุล : ดร.ลัดดาวรรณ
ประสูตรแสงจันทร
ตําแหนง : รองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี วิทยาลัยแสงธรรม
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารการศึกษา

4. ชื่อ – สกุล : นางศิรินภา
ยอดยิ่งยง
ตําแหนง : ครู คศ.2 หัวหนาฝายการวัดและประเมินผล
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
5. ชื่อ – สกุล : นางสาววิชุตา
ทองคํากัลยา
ตําแหนง : ครู คศ.1 กลุม สาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
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ภาคผนวก ข
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือ
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ภาคผนวก ค
หนังสือขอทดลองเครื่องมือ
และรายชื่อโรงเรียนที่ใชในการทดลองเครื่องมือ
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รายชื่อโรงเรียนที่ขอทดลองใชเครื่องมือ
1

โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

2

โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณวิทยา)

3

โรงเรียนวัดไรขิง (สุนทรอุทิศ)

4

โรงเรียนบานดงเกตุ

5

โรงเรียนวัดทาขาม

6

โรงเรียนบานคลองลัดออมใหญ

7

โรงเรียนวัดเชิงเลน

8

โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
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ภาคผนวก ง
คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
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Scale Mean if
Item Deleted
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18
x19
x20
x21
x22
x23
x24
x25
x26
x27
x28
x29
x30

329.0313
329.0625
328.7813
328.8438
329.0313
328.8438
328.8438
328.8438
328.9375
329.1250
328.8125
328.9688
329.0000
328.9688
329.0625
329.0000
328.9063
328.8438
329.0000
329.0938
328.9063
329.0625
329.0313
328.9063
329.0000
329.0000
328.8438
328.7813
328.9688
328.8750

Item-Total Statistics
Scale Variance
Corrected
if Item
Item-Total
Deleted
Correlation
909.967
.418
911.931
.476
905.209
.653
902.846
.647
898.999
.730
900.975
.703
902.136
.668
902.910
.645
899.222
.696
892.887
.811
900.544
.717
893.902
.784
899.935
.636
897.902
.816
903.157
.623
899.419
.706
898.797
.773
899.233
.755
904.323
.569
901.314
.693
903.701
.626
900.190
.648
906.870
.562
906.217
.501
900.000
.634
901.935
.636
903.491
.528
900.112
.733
903.064
.658
899.919
.736

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.985
.985
.985
.985
.984
.984
.984
.985
.984
.984
.984
.984
.985
.984
.985
.984
.984
.984
.985
.984
.985
.985
.985
.985
.985
.985
.985
.984
.984
.984
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x31
x32
x33
x34
x35
x36
x37
x38
x39
x40
x41
x42
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8
y9
y10
y11
y12
y13
y14
y15
y16
y17
y18
y19
y20
y21

328.9063
329.0938
328.8750
329.0000
329.2188
329.2500
329.0313
328.9063
328.9688
328.8438
328.8438
328.8438
328.9375
329.1250
329.2188
329.1250
328.9688
328.9063
329.1250
328.6875
328.8438
328.8125
329.0313
328.9688
328.9375
328.8125
328.9063
328.9063
329.1250
329.1250
329.0938
329.1563
329.0313

906.152
909.765
910.242
897.484
900.628
900.839
893.838
901.830
901.064
897.039
893.233
897.039
908.835
906.565
904.628
903.016
905.709
906.733
901.532
907.641
912.459
908.286
902.096
897.064
902.125
896.544
899.120
899.894
905.145
899.274
897.507
897.039
896.354

.553
.577
.483
.761
.664
.682
.805
.620
.652
.820
.851
.820
.538
.553
.553
.661
.578
.602
.589
.598
.409
.487
.641
.763
.679
.836
.763
.673
.596
.646
.734
.720
.738

.985
.985
.985
.984
.984
.984
.984
.985
.985
.984
.984
.984
.985
.985
.985
.984
.985
.985
.985
.985
.985
.985
.985
.984
.984
.984
.984
.984
.985
.985
.984
.984
.984
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y22
y23
y24
y25
y26
y27
y28
y29
y30
y31
y32
y33
y34

Reliability Statistics
N of Items
76
Cronbach's Alpha .985

329.1563
329.0313
328.9375
328.8125
328.8750
328.7813
328.9375
328.7813
328.8125
328.9688
328.9063
328.9688
328.8125

903.814
896.225
891.867
894.544
898.823
903.080
893.673
901.402
897.448
903.515
897.830
898.547
897.190

.658
.809
.829
.754
.646
.645
.730
.695
.809
.644
.802
.796
.817

.984
.984
.984
.984
.985
.985
.984
.984
.984
.985
.984
.984
.984
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ภาคผนวก จ
หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล
และรายชื่อโรงเรียนที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รายชื่อโรงเรียนที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
โรงเรียน
ที่
โรงเรียน
โรงเรียนบานหวยพลู
29 โรงเรียนวัดบางไผนารถ
โรงเรียนวัดบางพระ
30 โรงเรียนวัดผาสุการาม
โรงเรียนวัดลานตากฟา
31 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ
โรงเรียนวัดกลาง
32 โรงเรียนวัดบางหลวง
โรงเรียนวัดงิ้วราย
33 โรงเรียนวัดบางนอยใน
โรงเรียน วัดพุทธธรรมรังษี
34 โรงเรียนวัดราษฎรสามัคคี
โรงเรียนวัดกกตาล
35 โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม
โรงเรียนวัดกลางคูเวียง
36 โรงเรียนบานไผหลวง
โรงเรียนวัดสัมปทวน
37 โรงเรียนวัดศิลามูล
โรงเรียนวัดศีรษะทอง
38 โรงเรียนวัดลําพญา
โรงเรียนวัดกลางบางแกว
39 โรงเรียนวัดบางภาษี
โรงเรียนวัดตุกตา
40 โรงเรียนวัดนราภิรมย
โรงเรียนวักประชานารถ
41 โรงเรียนบานไผคอกวัว
โรงเรียนวัดไทยาวาส
42 โรงเรียนวัดพระมอพิสัย
โรงเรียนวัดสวางอารมณ
43 โรงเรียนวัดบางปลา
โรงเรียนวัดทาตําหนัก
44 โรงเรียนวัดเกาะแรต
โรงเรียนวัดไทร
45 โรงเรียนตลาดเกาะแรต
โรงเรียนคลองทางหลวง
46 โรงเรียนบานหนองปรง
โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย
47 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
โรงเรียนวัดบอตะกั่ว
48 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4
โรงเรียนวัดละมุด
49 โรงเรียนวัดรางกําหยาด
โรงเรียนบานลานแหลม
50 โรงเรียนตลาดรางกระทุม
โรงเรียนวัดใหมสุคนธาราม
51 โรงเรียนบานรางกระทุม
โรงเรียนวัดโคกเขมา
52 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
โรงเรียนวัดทองไทร
53 โรงเรียนวัดโพธิ์
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
54 โรงเรียนวัดไผจรเข
โรงเรียนวัดทุง นอย
55 โรงเรียนวัดเกษตราราม
โรงเรียนบานประตูน้ําพระพิมล
56 โรงเรียนวัดบัวหวั่น
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ที่
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

โรงเรียน
โรงเรียนตลาดเจริญสุข
โรงเรียนวัดนิลเพชร
โรงเรียนวัดบัวปากทา
โรงเรียนวัดไผสามตําลึง
โรงเรียนวัดลานคา
โรงเรียนวัดไผหูชาง
โรงเรียนวัดดอนยอ
โรงเรียนวัดลาดสะแก
โรงเรียนบานหนองมะมวง
โรงเรียนบานบางเลน
โรงเรียนวัดปรีดาราม
โรงเรียนบานคลองจินดา
โรงเรียนวัดวังน้ําขาว
โรงเรียนวัดจินดาราม
โรงเรียนหลวงพอแชมอุปถัมภ
โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม
โรงเรียนวัดดอนหวาย
โรงเรียนคลองบางกระทึก
โรงเรียนบานหอมเกร็ด
โรงเรียนบานบางเตย
โรงเรียนวัดหอมเกร็ด

ที่
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

โรงเรียน
โรงเรียนวัดทรงคะนอง
โรงเรียนบานหัวอาว
โรงเรียนบานบางมวง
โรงเรียนวัดบางชางเหนือ
โรงเรียนวัดบางชางใต
โรงเรียนบานดอนทอง
โรงเรียนบานคลองใหม
โรงเรียนบานบางประแดง
โรงเรียนบานกระทุมลม
โรงเรียนบานเพลินวัฒนา
โรงเรียนวัดสรรเพชญ
โรงเรียนวัดเดชานุสรณ
โรงเรียนบานทาตลาด
โรงเรียนวัดทาพูด
โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ์
โรงเรียนวัดสาลวัน
โรงเรียนบานคลองโยง
โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
โรงเรียนบานคลองสวางอารมณ
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ภาคผนวก ฉ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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สําหรับ ( 3 ) ผูบริหารสถานศึกษา
( ) รองผูบริหารสถานศึกษาหรือ
ผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน
( ) ครูผูสอน คนที่ 1
( ) ครูผูสอน คนที่ 2

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง
สมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
(THE ADMINISTRATOR’S COMPETENCY AND SCHOOL’S EDUCATIONAL MANAGEMENT
QUALITY UNDER NAKHONPATHOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2)
.................................................................................................
คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัด
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครปฐม เขต 2
ขอมูลที่ไดจากความคิดเห็นของทานมีคายิ่งตอการวิจัยในครัง้ นี้ ขอมูลที่ทานตอบถือเปนความลับและขอรับรอง
วาจะไมมีผลกระทบการปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของทานแตประการใด จึงใครขอความกรุณาโปรดตอบ
แบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจริง
ผูตอบแบบสอบถามในแตล ะโรงเรียน ประกอบดวย ผูบ ริห ารสถานศึก ษา 1 คน รองผูบริหาร
สถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน 1 คน และ ครูผูสอน 2 คน (ตอบคนละ 1 ฉบับ)
แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวย 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ตอนที่ 3 คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เมื่อทานตอบแบบสอบถามครบถวนแลว โปรดรวบรวมแบบสอบถามใสซองที่ผูวิจัยแนบมาพรอมกันนี้
แลวสงกลับคืนผูวิจัยทางไปรษณีย
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือและความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถาม
เปนอยางดี และขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้

นางสาวธชวรรณ สุทธาธาร
นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง
สมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
..............................................................................................
คําชี้แจง โปรดพิจารณานิยามตัวแปรที่ศึกษาที่ใชในงานวิจัยกอนตอบแบบสอบถาม
สมรรถนะของผูบริหาร หมายถึง ศักยภาพ ขีดความสามารถ ลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของผูบริหาร ที่จะทําใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอองคกร ประกอบดวย1) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 2) นโยบายและการ
วางแผนการศึก ษา 3) การบริหารดานวิชาการ 4) การบริห ารงานธุรการ การงานพัสดุ และอาคารสถานที่
5) การบริหารบุคคล 6) การบริหารกิจการนักเรียน 7) การประกันคุณภาพการศึกษา 8) การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน และ 10) คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา
คุณภาพการจัดการศึกษา หมายถึง การบงชี้คุณลักษณะที่มีความเปนเลิศทางดานตางๆทั้งดานการ
บริหารและดานวิชาการ โดยผานกระบวนการประเมินดวยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑมาตรฐาน
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2553) ประกอบดวย 15 มาตรฐาน โดยดาน
คุณ ภาพการจั ดการศึ ก ษามี 6 มาตรฐาน ได แ ก ม าตรฐานที่ 7 ครู ป ฏิ บั ติง านตามบทบาทหน า ที่ อ ยา งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม
และการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ และ มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุ ณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

142
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย 3 ลงใน ( ) หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน
ขอที่
1.
2.

3.

4.

5.

สถานภาพพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
อายุ (เศษปที่เกิน 6 เดือนใหนับนับเพิ่มอีก 1 ป)
( ) ไมเกิน 30 ป
( ) 31-40 ป
( ) 41-50 ป
( ) 51 ปขึ้นไป
ระดับการศึกษา
( ) ต่ํากวาปริญญาตรี
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
( ) อื่นๆ ................................................(โปรดระบุ)
ตําแหนงหนาที่
( ) ผูบริหารสถานศึกษา
( ) รองผูบ ริหารสถานศึกษา หรือ
ผูปฏิบัติหนาทีร่ ักษาการแทน
( ) ครูผูสอน
ประสบการณในการทํางาน
(เศษปทเี่ กิน 6 เดือนใหนับนับเพิม่ อีก 1 ป)
( ) ไมเกิน 5 ป
( ) 5-10 ป
( ) 11-15 ป
( ) 16-20 ป
( ) มากกวา 20 ป

143
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชองระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับ สมรรถนะของผูบริหาร
สถานศึกษาของทานตามความเปนจริง โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง
ระดับ 4 หมายถึง
ระดับ 3 หมายถึง
ระดับ 2 หมายถึง
ระดับ 1 หมายถึง

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับ มากที่สุด
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับ มาก
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับ ปานกลาง
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับ นอย
สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับ นอยที่สุด

การปฏิบัติงาน
ขอที่

1

2
3
4
5

6
7

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา

1. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา (x1)
ผูบริหารสามารถนําความรูความเขาใจในหลักการ
และทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกตใชใน
การบริหารการศึกษา
ผูบริหารสามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองค
ความรูในการบริหารจัดการการศึกษา
ผูบริหารสามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของ
การศึกษา
ผูบริหารสามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหารได
เหมาะสม
ผูบริหารสามารถกําหนดภารกิจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดเหมาะสม
2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา (X2)
ผูบริหารสามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํานโยบาย
การศึกษา
ผูบริหารสามารถกําหนดนโยบาย วางแผนการ
ดําเนินงานและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

นอย
2

นอย
ที่สุด
1
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การปฏิบัติงาน
ขอที่

8

9
10

11
12
13
14

15
16
17
18

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา

ผูบริหารสามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ มุ ง ให เ กิ ด ผลดี คุ ม ค า ต อ การศึ ก ษา สั ง คม และ
สิ่งแวดลอม
ผูบริหารสามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไปสูการปฏิบัติ
ผูบริหารสามารถติดตาม ประเมิน และรายงานผล
การดําเนินงาน
3. การบริหารดานวิชาการ (X3)
ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการเรียนรู
ผูบริหารสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ผู บ ริ ห ารสามารถนิ เ ทศการจั ด ก ารเรี ย นรู ใ น
สถานศึกษา
ผูบริหารสามารถสงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู
4. การบริหารงานธุรการ การงาน พัสดุและ
อาคารสถานที่ (X4)
ผูบริหารสามารถจัดระบบงานสารบรรณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผูบ ริห ารสามารถบริห ารจัดการงบประมาณอยาง
ถูกตองและเปนระบบ
ผูบ ริห ารสามารถวางระบบการบริห ารและจัดการ
ทรัพยากรภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผูบริหารสามารถพัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพเพื่อ
สงเสริมการจัดการเรียนรู

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

นอย
2

นอย
ที่สุด
1

145
การปฏิบัติงาน
ขอที่

19
20
21

22
23

24
25
26
27

28

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา

5. การบริหารงานบุคคล (X5)
ผูบริหารสามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขา
มาปฏิบัติงาน
ผูบริหารสามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ที่
รับผิดชอบ
ผู บ ริ ห าร ส ามา รถพั ฒนา ครู แ ละบุ คลา กรใน
สถานศึ ก ษาให ส ามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
ผูบริหารสามารถเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ผูบริหารสามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการ
ทํางานใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา
6. การบริหารกิจการนักเรียน (X6)
ผูบริหารสามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
ผูบ ริห ารสามารถบริ ห ารจัดการใหเ กิ ด งานพัฒ นา
ผูเรียน
ผูบริหารสามารถสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมพิเศษ
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานตางๆ
ผูบริหารสามารถสง เสริม วินัย คุณธรรม จริยธรรม
และความสามัคคีในหมูคณะ
7. การประกันคุณภาพการศึกษา (X7)
ผู บ ริ ห ารสามารถจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
สถานศึกษา

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

นอย
2

นอย
ที่สุด
1
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การปฏิบัติงาน
ขอที่

29
30

31
32
33

34
35
36
37
38
39

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา

ผูบริหารสามารถประเมิ นผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผูบริหารสามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (X8)
ผูบริหารสามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
ผู บ ริ ห าร สามารถประเมิ น การใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อนํามาปรับปรุงการบริหารจัดการ
ผูบริหารสามารถสงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
9. การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธ
ชุมชน (X9)
ผูบริหารสามารถบริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสู
ผูเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ผูบริหารสามารถเผยแพรขอมูล ขาวสารและ
กิจกรรมของสถานศึกษาไปสูชุมชน
ผูบริหารสามารถใชกลยุทธในการประชาสัมพันธ
ผูบริหารสามารถสรางความสัมพันธที่ดีกบั ชุมชน โดย
มีเปาหมายในการเขาไปชวยเหลือชุมชน
ผูบริหารเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา
ผูบ ริ ห ารสามารถระดมทรั พ ยากรและภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่นเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

นอย
2

นอย
ที่สุด
1
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การปฏิบัติงาน
ขอที่

40
41
42

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา

10.คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา
(X10)
ผูบริหารสามารถเปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
ผูบริหารสามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
ผูบริหารสามารถสงเสริมและพัฒนาใหผรู วมงานมี
คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม

มาก
ที่สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

นอย
2

นอย
ที่สุด
1
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ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย 3 ลงในชองระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา
ภายในสถานศึกษาของทานตามความเปนจริง โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง
ระดับ 4 หมายถึง
ระดับ 3 หมายถึง
ระดับ 2 หมายถึง
ระดับ 1 หมายถึง

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับ มากที่สุด
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับ มาก
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับ ปานกลาง
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับ นอย
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับ นอยที่สุด

การปฏิบัติงาน
ขอที่

1

2

3

4

5

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

1. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y1)
ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทัง้ ดาน
ความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ครูมีการวิเคราะหผเู รียนเปนรายบุคคล ใชขอมูลใน
การวางแผนการจัดการเรียนรูเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียน
ครูออกแบบและจัดการเรียนรูท ี่ตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปญญา
ครูใชสื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมผนวกกับการนํา
บริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู
ครูมีการวัดและประเมินผลทีม่ ุงเนนการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย

มากที่สุด

มาก

5

4

ปาน
กลาง
3

นอย

นอยที่สุด

2

1
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การปฏิบัติงาน
ขอที่

6

7

8
9

10
11

12
13
14
15

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแก
ผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความ
เสมอภาค
ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู
ในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบและใชผลวิจัยในการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
ครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและเปนสมาชิกที่
ดีของสถานศึกษา
ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรบั มอบหมาย
เต็มเวลาเต็มความสามารถ
2. ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y2)
ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา และความคิดริเริ่ม
ที่เนนการพัฒนาผูเรียน
ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใช
ขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐาน
ความคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามทีก่ ําหนดไวในแผนปฏิบัตกิ าร
ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับการกระจายอํานาจ
ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาเปนที่พงึ
พอใจของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน
ผูบริหารสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษาทาง
วิชาการและใสใจการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา
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3. คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y3)
คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัตหิ นาที่ตามที่
ระเบียบกําหนด
คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา
4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ รียนอยาง
รอบดาน (Y4)
หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับ
ทองถิ่น
สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่ม เติม ที่ ห ลากหลายให
ผูเ รียนเลือ กเรียนตามความถนัด ความสามารถ
และความสนใจ
สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและ
ตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผูเรียน
สถานศึกษาสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่
ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวย
ตนเอง
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สถานศึกษาจัดใหมีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อยางสม่ําเสมอ
สถานศึ ก ษาจั ด ระบบดู แ ลช ว ยเหลื อ ผู เ รี ย นที่ มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน
5. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด สภาพแวดล อ มการ
บริหารที่สงเสริมใหผูเ รียนพั ฒนาเต็ม ศักยภาพ
(Y5)
สถานศึ กษามี ห อ งเรี ยน หอ งปฏิบั ติก าร อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกพอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี
สถานศึกษามีสภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลง
เรียนรูสําหรับผูเ รียน
สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมที่สง เสริม
สุขอนามัยและความปลอดภัยของผูเ รียน
สถานศึกษามีหองสมุดที่ใหบริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ อื้อใหผเู รียนเรียนรูดวย
ตนเอง และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม
6. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (Y6)
สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
สถานศึกษามีการจัดทําและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มงุ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
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31
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สถานศึกษามีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
สถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
สถานศึกษามีการจัดทํารายงานประจําปทเี่ ปน
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ – ชื่อสกุล
ที่อยู
สถานที่ทํางาน

นางสาวธชวรรณ สุทธาธาร
57/52 หมู 4 ตําบลทาขาม
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 300 หมู 5
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2555

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิชาเอกภาษาอังกฤษ
วิชาโทการบริหารการศึกษา
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2548 – 2553

พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน สายการบินเจแปน แอรไลน
(Japan Airlines) ตําแหนง Orchid wing
พ.ศ. 2553 – 2554
เจาหนาที่ศูนยสง เสริมงานวิชาการและผูชวยงานประกันคุณภาพ
ภายในระดับคณะ วิทยาลัยแสงธรรม
พ.ศ. 2554 – 2556
ครูผูชวย โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. 2556 – ปจจุบัน ครู คศ.1 โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
จังหวัดนครปฐม

