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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 

 สภาวการณการเปล่ียนแปลงของโลกในปจจุบัน การแขงขันเพื่อความอยูรอดของประเทศ
ตางๆมีอัตราสูงขึ้นทุกขณะ ความสําคัญของการพัฒนาประเทศจึงไมไดขึ้นอยูกับระบบทุนหรือ
ทรัพยากรอีกตอไป แตขึ้นอยูกับ “ศักยภาพและคุณภาพของคนเปนสําคัญ” การศึกษาจึงมีบทบาท
สําคัญท่ีจะตองพัฒนาคนใหมีคุณภาพเพ่ือเปนพลังของการพัฒนาประเทศในอนาคต 1 ปจจุบันการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยนับเปนหัวใจของการพัฒนาประเทศ ดังจะเห็นวาประเทศตางๆในภูมิภาคไมวา
จะเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวหรือกําลังพัฒนาไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อมุงสู
สังคมอยูเย็นเปนสุข การเพิ่มผลผลิต และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนท้ังส้ิน2                                    

การศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญท่ีจะตองพัฒนาคนเพื่อเปนพลังของการพัฒนาประเทศใน
อนาคต รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวดท่ี 5 แนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ
มาตรา 80 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการศึกษาดังตอไปนี้ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกแบบใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมท้ังปลูกฝงใหผูเรียนมี
จิตสํานึกความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข3

 

                                                             
1
 สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา, การประกันคุณภาพการศึกษา เลม 1 

(กรุงเทพฯ : ที.พี.พริ้น จํากัด, 2540), 1. 
2
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ , กรอบคุณวุฒิแหงชาติ 

(National Qualification Framework: Thailand NQF) (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟ
ฟคจํากัด, 2550), 1. 

3
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย , เขาถึงเมื่อ 18 มิถุนายน 2556, เขาถึงไดจาก

http://www.ombudsman.go.th/10/documents/law/Constitution 2550.pdf. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 

 

 

การบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545  มาตรา39 กําหนดใหกระทรวง
กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยยึดหลักการจัดระบบ
โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหมีความเปนเอกภาพในเชิงนโยบายและมีความหลากหลาย
ในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความคลองตัวและมีอิสระในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลซึ่งเปนการสรางฐานและความเขมแข็งใหหนวยงานทางการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ได
มาตรฐานและพัฒนาอยางตอเนื่อง4 การศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงมีความจําเปนท่ีจะนําพาใหเยาวชนไดรับ
ความรู สรางคุณคาของการประกอบอาชีพอยางสุจริตโดยอาศัยความรู ความสามารถและทักษะท่ีได
เลาเรียนจากการศึกษาในระบบเปนฐานและขยายไปยังการเรียนรูตลอดชีวิตตอไป5

 

การจัดการและบริหารการศึกษาจําเปนตองปรับเปล่ียนแนวทางในการดําเนินการจึงจะทําให
การศึกษาบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว เนื่องจากวิชาชีพทางการ ศึกษาเปนวิชาชีพ
ช้ันสูงซึ่งผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาอื่ นๆ
จะตองเปน “มืออาชีพ” จึงจะทําใหการศึกษาบรรลุความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ6 ดังนั้นจึงควร
ใหความสนใจการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารกอนเปนอันดับแรก เพราะผูบริหารเปนบุคคลท่ีขับเคล่ือน
และกําหนดทิศทางในการดําเนินงานขององคการท่ีสําคัญ ซึ่งในปจจุบันความกาวหนาทางวิชาการมี
มากข้ึนและกระแสเร่ืองสมรรถนะ (competency) ไดมีบทบาทในทุกองคการอยางท่ัวถึงแลว จึงควร
นําเร่ืองนี้มาใสไวในการกําหนดกรอบหนาท่ีในการปฏิบัติงานใหเปนระบบท่ีชัดเจนมากข้ึน7  
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา                                                                            
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) 

พุทธศักราช 2545 ไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญท้ังดานความรู และคุณภาพ กระบวนการเรียนรู และ  
บูรณาการตามความเหมาะสมแตละระดับการศึกษาอยางตอเนื่อง8 โรงเรียนเปนองคกรสําคัญ เปน
สถานท่ีสรางคนในชาติใหมีคุณภาพดวยการใหการศึกษาอบรมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพของ
สังคมและประเทศชาติ การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวในหลักสูตร
นั้นจะสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใดขึ้นอยูกับผูบริหารเปนสําคัญ การท่ีผูบริหารโรงเรียนสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเหมาะสม ตองมีความรูความเขาใจในขอบขายและความสําคัญของงานบริหาร
เปนอยางดี ดังท่ีสมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวช้ีวัดท่ีสําคัญตอ
ทิศทางการดําเนินโยบายทางการศึกษา ผูบริหารท่ีมีความสามารถและสมรรถนะสูง มีวิสัยทัศนท่ี
กวางไกล การดําเนินการทางการศึกษาไปในทิศทางท่ีมุงหวังยอมประสบผลสําเร็จ 9 ผูบริหารท่ีมี
คุณลักษณะและความสามารถเหมาะสมจะไดรับความรวมมือรวมใจจากผูรวมงานและผูมีสวน
เกี่ยวของ การบริหารงานจึงจะประสบผลสําเร็จ ผูบริหารโรงเรียนจะตองใชความสามารถหรือ
สมรรถนะ (competency) ใหเหมาะสมกับตําแหนง เพ่ือใหทุกคนรักและศรัทธา ยอมรับในการ
บริหารงาน ซึ่งผูบริหารตองอาศัยหลักการและทฤษฎีตางๆ โดยมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาได
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารการศึกษาตองปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา  2) ตัดสินใจปฏิบัติ
กิจกรรมตางๆโดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน 3) มุงมั่นพัฒนา
ผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง    4) พัฒนาแผนงานขององคการโดยเนนผลถาวร 5) พัฒนา
และใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นเปนลําดับ 6) ปฏิบัติงานขององคการโดย
เนนผลถาวร 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ 8) ปฏิบัติตนเปน
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การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ:ขอคนพบจากการวิจัย (กรุงเทพฯ : หจก.ศรีสมบูรณ
คอมพิวเตอร-การพิมพ, 2554), 53. 

9
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ, สาระสําคัญของราง พรบ.ในสวนที่เก่ียวของกับ
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แบบอยางท่ีดี 9) รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอื่นอยางสรางสรรค 10) แสวงหาและใชขอมูล
ขาวสารในการพัฒนา 11) เปนผูนําและสรางผูนํา 12) สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ10 
ซึ่งสมรรถนะของผูบริหารสามารถท่ีจะแสดงใหเห็นถึงการบริหารของผูบริหารท่ีจะสงผลตอการ
ประกันคุณภาพการศึกษาวา สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดตามมาตรฐานและผูสําเร็จการศึกษา
มีคุณภาพตามท่ีสังคมตองการ เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีเจตนารมณท่ีจะใหผูเรียนทุกคนไดรับ
การศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
รวมท้ังผูปกครองและประชาชนเกิดความเช่ือมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา11                                  

การกําหนดมาตรฐานการศึกษามีเปาหมายสําคัญเพ่ือวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา จึงเปนเรื่องจําเปนท่ีครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา
จะตองมีความรู ความเขาใจ แนวคิดและหลักการพื้นฐานเก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาดังนั้นมาตรฐาน
การศึกษาท่ีตองการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาเกี่ยวของกับปจจัย กระบวนการ และผลผลิตของการจัด
การศึกษา เพื่อกํากับ ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ และประกันคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษา
จึงไมไดหมายถึงระดับคุณภาพดานใดดานหนึ่งไมวาจะเปนผลผลิตทางการศึกษาท่ีเกิดขึ้นกับตัวผูเรียน 
โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู ผูบริหารสถานศึกษา 
หรือกระบวนการบริหารจัดการศึกษาเทานั้น12 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดเปนเปาหมายมีความสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ท้ังนี้ยังไดมีการกําหนด
อุดมการณและหลักการเพื่อใหสาธารณชน สังคมทุกภาคสวน ไดเขาใจแนวความคิด รับรู และมีสวน
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 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา, 2548), 27-31. 

11
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, รายงานการติดตาม

และประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในวาระครบรอบ 3 ปของการประกาศใชพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
(กรุงเทพฯ : สกศ.,2546), 1. 

12
 สํานักทดสอบทางการศึกษา ,สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย         
, 2554), 9. 
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รวมในการจัดการศึกษา ตลอดจนมีแนวทางตรวจสอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางมีระบบ
และมีคุณภาพ คือ 1) หลักการพัฒนาผูเรียนอยางครบถวน 2) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเปน
ไทย 3) หลักแหงความเสมอภาค 4) หลักการมีสวนรวม 5) หลักแหงความสอดคลอง13 

อยางไรก็ตาม คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาก็ไมอาจเปนไปตามท่ีกําหนดไว        
ถาขาดผูบริหารที่มีความสามารถและมีสมรรถนะเพื่อนําพาโรงเรียนไปสูจุดหมาย ผูบริหารสถานศึกษา
เปนองคประกอบหนึ่งท่ีจะตองเปนผูนําท้ังทางดานการบริหารและในฐานะผูปกครองท่ีสรางแรงจูงใจ 
สรางขวัญกําลังใจ ภายใตการปกครองของตน ทําใหครูเกิดพลังในการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนา
นักเรียนใหเปนผูมีสติปญญาสูงข้ึน ผูบริหารท่ีมีสมรรถนะจะสามารถทําใหการดํา เนินงานตางๆของ
สถานศึกษาประสบความสําเร็จ14

 

 

ปญหาการวิจัย  
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พุทธศักราช 2545 มาตรา 48 และ มาตรา 49 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในการประเมิน ผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยหนึ่งท่ีตอง
ไดรับการประเมิน ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะผูบริหารจึงเปนสวนสําคัญท่ีผูบริหารสถานศึกษาตอง
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง15 
 สุขุม เฉลยทรัพย ประธานท่ีปรึกษาอธิบดีและประธานดําเนินงานสวนดุสิตโพล  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเปนผู ท่ีมี
ความสําคัญในการขับเคล่ือนการศึกษาไทย เกี่ยวกับ มุมมอง “การศึกษาไทย” ในสายตาบุคลากรทาง
การศึกษา โดยการสํารวจเชิงคุณภาพท่ีใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึกจากตัวแทนทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ
                                                             

13
 สํานักทดสอบทางการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีประกัน
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. 
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ระหวางวันท่ี15-21 มีนาคม 2555 ในสวนท่ีเกี่ยวของกับสมรรถนะผูบริหาร มีดังนี้ ดานการบริหาร
วิชาการ พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด คิดเปนรอยละ 19.32 อีกท้ังใน
ดานการบริหารประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน พบวาคนสวนใหญยังไมเห็นถึงความสําคัญของ
การศึกษา ผูปกครองไมสนับสนุน ไมใหความรวมมือ คิดเปนรอยละ 3.8716                                                         

จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาท้ังหมด 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) เมื่อพิจารณาผลการประเมินของสถานศึกษาเฉพาะท่ีไมไดรับการ
รับรองมาตรฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จําแนกตามตัวบงช้ีและระดับคุณภาพ พบวา ในสวนท่ี
เกี่ยวของกับสมรรถนะผูบริหาร ดานการบริหารดานวิชาการ ไดแก ตัวบงช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาสวนใหญมีผลการประเมินในระดับตองปรับปรุงสูงสุด (รอยละ 89.92) 
รองลงมาคือระดับพอใช และระดับตองปรับปรุงเรงดวน (รอยละ 6.61 และ รอยละ 3.45 
ตามลําดับ)17               

นอกจากนี้จากรายงานการจัดการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2  ป 2555 ไดรายงานการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนท่ีมีจุดท่ีปรับปรุงและพัฒนา
อยางเรงดวน ในสวนท่ีเกี่ยวของกับสมรรถนะผูบริหารมีดังนี้ ดานการบริหารดานวิชาการ           
ควรดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกระดับช้ัน ดานนโยบายและการวางแผน
การศึกษา ควรสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนไดบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการประจําปอยางมี
ประสิทธิภาพในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามสารสนเทศ ตลอดจนมีการใช
สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง ดานการประกันคุณภาพการศึกษา              

                                                             
16

 สุขุม เฉลยทรัพย , มุมมอง “การศึกษาไทย” ในสายตาบุคลากรทางการศึกษา, เขาถึง
เมื่อ 19 กรกฎาคม 2556. เขาถึงไดจาก http://dusitpoll.dusit.ac.th/poll/view.php?id=1798. 

17สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), คูมือการ 

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ฉบับ
สถานศึกษา (แกไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ.2554) (สมุทรปราการ : บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด
,2555), 49-50. 
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ควรปรับระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีสงเสริม สนับสนุน ความตอเนื่อง
และยั่งยืน การดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในลักษณะของการประสานประโยชนของ
ทุกภาคสวนเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และดานกระบวนการบริหารการศึกษา 
กรณีโรงเรียนท่ีคาดวาไมไดการรับรองคุณภาพเนื่องจากตัวบงช้ีดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใน
ระดับปรับปรุงนั้น ควรดําเนินการประชุมปฏิบัติการผูบริหารสถานศึกษาและครูในการวางแผน
ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตลอดจนมีการกํากับ ติดตาม ใหโรงเรียนดําเนินการตาม
แผนเพื่อนําเสนอความกาวหนาจากผลการประเมิน ปการศึกษา 2555 แกสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ตอไป18

 

อีกท้ังจากรายงานการจัดการศึกษา ป 2555 พบวาผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีจุดท่ีควรปรับปรุงและพัฒนาอยางเรงดวน คือการดําเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในทุกระดับช้ัน เมื่อพิจารณาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)            
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีพัฒนาการไมนอยกวารอยละ 5 ในกลุมสาระการเรียนรูหลัก พบวา โรงเรียน
จํานวน 23 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 19 มีพัฒนาการ โรงเรียนท่ีไมมีพัฒนาการมีจํานวน 98 โรงเรียน
คิดเปนรอยละ 81 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ปการศึกษา 2555 แสดงในตารางท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, รายงานผลการจัดการศึกษา         
ปการศึกษา 2555 (นครปฐม : ทองบุญการพิมพ, 2556), 73. 
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ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันประถมศึกษา 

    ปท่ี 6 เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ระหวางปการศึกษา 2554-2555 

 คะแนนเฉลี่ยรอยละ ผลตาง +/- 

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 

รวมเฉลี่ย 8 รายวิชา 52.06 49.13 -2.93 

ท่ีมา : สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2, รายงานผลการจัดการศึกษา         
ปการศึกษา 2555 (นครปฐม : ทองบุญการพิมพ, 2556), 5. 

จากสภาพปญหาท่ีกลาวมาท้ังหมด เห็นไดวาถึงแมจะมีการพัฒนาในเรื่องวิชาการอยางดียิ่ง
แลว แตปญหาดานผลสัมฤทธิ์ยังคงอยู ซึ่งอาจเปนผลมาจากการขาดความรู ความเขาใจในการวาง
นโยบาย การวางแผนการศึกษาท่ีเปนระบบ  ขาดความรู ทักษะท่ีจําเปนในการบริหาร  จึงทําให
คุณภาพการจัดการศึกษาไมเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว ดังนั้น จึงเปนบทบาทของผูบริหารในการ
พัฒนาสมรรถนะดานตางๆ เพื่อแกไขปญหาและขับเคล่ือนนโยบายตางๆในการบริหารเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาใหดียิ่งข้ึน หากผูบริหารขาดสมรรถนะใดสมรรถนะหน่ึงยอมสงผลกับการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

รายวิชา 
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วัตถุประสงคของการวิจัย                                                                                                  
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยไวดังนี้                                     
1.    เพื่อทราบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2                                                                                                           
2.    เพื่อทราบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 3.    เพื่อทราบความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 

ขอคําถามของการวิจัย                                                                                                      
เพื่อใหรองรับและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดต้ังขอคําถามสําหรับการ 

วิจัยครั้งนี้ไวดังนี ้
 1.    สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 อยูในระดับใด 

 2.   คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยูในระดับใด                                                                                         
 3.    สมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีความสัมพันธกันหรือไม 
 

สมมติฐานของการวิจัย                                                                                               
เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบผลลัพธท่ีไดจากการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดสมมติฐานการ 

วิจัยไว ดังนี ้
 1.    สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 อยูในระดับปานกลาง                                                                                                
 2.   คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อยูในระดับปานกลาง 

 3.    สมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  มีความสัมพันธกัน 
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ขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย 

 ในการบริหารสถานศึกษาสวนใหญไดดําเนินการในลักษณะขององคกรเชิงระบบตามแนวคิด
ของแคทซและคาหน (Katz and Kahn)  ซึ่งไดกลาววาองคกรเปนระบบระบบหนึ่งท่ีมีองคประกอบ
สําคัญ คือตัวปอน (input) เปนปจจัยนําเขาสวนเริ่มตน และเปนตัวจักรสําคัญในการปฏิบัติงานของ
องคกร กระบวนการ (process) เปนการนําปจจัยทางการบริหารทุกประเภทมาใชในการดําเนินงาน
รวมกันอยางเปนระบบ และเปล่ียนแปลงปจจัยนําเขาใหกลายเปนผลผลิต (output) ซึ่งองคประกอบ
ท้ัง 3 สวนนี้จะทํางานรวมกัน มีปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอม (context) ท้ังภายในและภายนอก
องคกร  ไดแก สภาพภูมิศาสตร สภาพเศรษฐกิจและสังคม เปนตน  และมีขอมูลยอนกลับ 
(feedback) เปนผลท่ีเกิดข้ึน19 ในสวนของปจจัยนําเขา (input) ประกอบดวย นโยบาย บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และการจัดการ สําหรับกระบวนการ (process) เกี่ยวของกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ ถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะผลักดันใหนโยบายของ
โรงเรียนบรรลุเปาหมายได ในสวนผลผลิต (output) ของเชิงระบบโรงเรียน คือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคุณภาพดานผูเรียนท่ีดี เปนท่ีพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งผลดังกลาว
จะเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ใหกับโรงเรียนเพื่อใชปรับปรุงพัฒนาตอไป20 ในการวิจัยครั้งนี้ 
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหาร ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดใหแนวคิดทฤษฎี
เรื่องนี้ไว อาทิ มัมฟอรดและคณะ (Mumford and others) ไดกลาววาผูบริหารท่ีจะประสบ
ความสําเร็จและสามารถนําพาองคกรสูจุดหมายไดนั้นผูบริหารตองมีสมรรถนะ 3 ประการ  คือ         
1) ทักษะการแกปญหา (problem-solving skill) คือผูบริหารตองมีความสามารถเชิงสรางสรรคของ
ผูนําท่ีจะแกปญหาท่ีเกิดขึ้นใหมหรือปญหาท่ียุงยากภายในองคกร คิดวิธีใหมๆเขามาเพื่อทําความ
เขาใจกับปญหาตางๆและกําหนดแผนควบคุมปญหา 2) ทักษะการตัดสินทางสังคม ( social 

judgement skill) คือผูบริหารตองมีความสามารถในการเขาใจระบบมนุษยและระบบสังคม ทักษะนี้
ชวยใหผูนําทํางานรวมกับผูอื่นเพื่อท่ีแกไขปญหาและไดรับการสนับสนุนอยางเหมาะสม ในการกําหนด
วิธีการแกไขและดําเนินการปรับปรุงภายในองคกร ทักษะการตัดสินทางสังคมเปนทักษะมนุษยท่ี
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, หลักการท่ัวไปในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545), 16. 
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กับทักษะการแกปญหาในองคกร ความรูมีอิทธิพลตอความสามารถของผูบริหารท่ีจะอธิบายปญหาท่ี
ซับซอนขององคกร ความรูกอใหเกิดผลพลอยไดตอผูนําวาผูบริหารทานนั้นจะมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาอยางไร ความรูและความชํานาญทําใหมนุษยอธิบายวิธีการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม21 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ไดกําหนดมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา มีสาระในเรื่องสมรรถนะ
ของผูบริหารสถานศึกษาดวยปจจัย 10 ประการคือ 1) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา           
2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 3) การบริหารดานวิชาการ 4) การบริหารงานธุรการ การงาน
พัสดุ และอาคารสถานท่ี 5) การบริหารบุคคล 6) การบริหารกิจการนักเรียน 7) การประกันคุณภาพ
การศึกษา 8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) การบริหารการประชาสัมพันธและ
ความสัมพันธชุมชน 10) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา22  
  ในดานการจัดการศึกษาของไทย คํานึงถึงคุณภาพเปนหลัก คุณภาพการจัดการศึกษาจึงเปน
ส่ิงสําคัญ ดังนั้น สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติตาม
เจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พุทธศักราช 2545 ไว 3 มาตรฐาน 11 ตัวบงช้ี ไดแก มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึง
ประสงคท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก (คนไทยเปนคนเกง คนดี และมีความสุข) มาตรฐานท่ี 2          
แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู23 
กระทรวงศึกษาธิการโดยคณะอนุกรรมการดานมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดจัดทํามาตรฐานการศึกษา ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2553       
ไว  5 ดาน 15 มาตรฐาน ประกอบดวย ดานท่ี 1 ดานคุณภาพผูเรียน (6 มาตรฐาน) ดานท่ี 2           
ดานคุณภาพการจัดการศึกษา  ( 6 มาตรฐาน) ดานท่ี 3 ดานคุณภาพการการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู  (1 มาตรฐาน) ดานท่ี 4  ดานอัตลักษณของสถานศึกษา (1 มาตรฐาน) ดานท่ี 5 ดานมาตรการ
สงเสริม  (1 มาตรฐาน ) ในดานคุณภาพการจัดการศึกษา ประกอบดวย 6 มาตรฐาน ดังนี้                

                                                             
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
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, คูมือสถานศึกษาเก่ียวกับการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544), 44. (อัดสําเนา) 
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มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานท่ี 8 
ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  มาตรฐานท่ี 9 
คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ี
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ในดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู คือ มาตรฐานท่ี 13 
สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู ดานอัตลักษณของ
สถานศึกษา คือ มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และ
จุดเนนท่ีกําหนดขึ้น และดานมาตรการสงเสริม คือมาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเนน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูง
ขึ้น24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24สํานักทดสอบทางการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย         
, 2554), 17-20. 
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แนวคิดดังกลาวขางตน สามารถเสนอเปนขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย ดังแผนภูมิท่ี 1 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       
แผนภูมิท่ี 1 ขอบขายเชิงอางอิงของการวิจัย                                                                                    

ท่ีมา   : 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. 
 : สํานักทดสอบทางการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, การกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2554), 17-20.  

สภาพแวดลอม (Context)           

-สภาพเศรษฐกิจ                       
-สภาพสังคม                            
-สภาพทางภูมิศาสตร ฯลฯ 

      ตัวปอน (Input)          

- นโยบาย                       
- บุคลากร     

                         
- งบประมาณ                   
- วัสดุอุปกรณ                  
- การจัดการ 

    กระบวนการ (Process)           

      

 

 

 

 

   ผลผลิต (Output)           

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน   

                                   

 

- คุณภาพผูเรียน                
- โรงเรียนมีคุณภาพ 

สมรรถนะของผูบริหาร 

ขอมูลยอนกลับ (Feedback) 

 คุณภาพการจัด
การศึกษา 

-การบริหาร 

-การจัดการเรียนการสอน 

-การนิเทศ ติดตาม และ  
ประเมินผล 
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ขอบเขตของการวิจัย                                                                                               

เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการจัดการศึกษา ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา เปน
ผูบริหารจัดการ วางนโยบายการศึกษา และครูเปนผูปฏิบัติการสอน เพื่อใหคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําแนวคิดสมรรถนะของ
ผูบริหารของ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกอบดวย 1) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา  
2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา 3) การบริหารดานวิชาการ 4) การบริหารงานธุรการ การงาน
พัสดุ และอาคารสถานท่ี 5) การบริหารบุคคล 6) การบริหารกิจการนักเรียน 7) การประกันคุณภาพ
การศึกษา  8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) การบริหารการประชาสัมพันธและ
ความสัมพันธชุมชน และ 10) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา25 ในสวนคุณภาพการจัด
การศึกษา ผู วิ จัยใชมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2553) ประกอบดวย 6 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานท่ี 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง 
และชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  มาตรฐานท่ี 10 
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน 
มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ และ มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง26 ดังแผนภูมิท่ี 2 

                                                             
25สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 

(กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548), 17-22. 
26สํานักทดสอบทางการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 
2554), 17-20. 
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แผนภูมิท่ี 2   ของเขตของการวิจัย                                                                                              
ท่ีมา  : สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
(กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548), 17-22. 
        : สํานักทดสอบทางการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 
2554), 17-20. 
 

สมรรถนะของผูบริหาร (Xtot)              

1.หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา (X1)     
2.นโยบายและการวางแผนการศึกษา (X2)          
3.การบริหารดานวิชาการ (X3)                       
4.การบริหารงานธุรการ การงานพัสดุ และ
อาคารสถานท่ี (X4)                                     
5.การบริหารบุคคล (X5)                               
6. การบริหารกิจการนักเรียน (X6)                   
7. การประกันคุณภาพการศึกษา  (X7)             
8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (X8) 
9. การบริหารการประชาสัมพันธและ
ความสัมพันธชุมชน (X9)                               
10. คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหาร
สถานศึกษา (X10)                                

                                  

                                                            

คุณภาพการจัดการศึกษา (Ytot)             

มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y1)      
มาตรฐานท่ี 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
(Y2) 
มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผูปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  (Y3) 
มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนอยางรอบดาน  (Y4)                    
มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมให
ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (Y5)                      
มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง  (Y6)                                      
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 สมรรถนะของผูบริหาร  หมายถึง ศักยภาพ ขีดความสามารถ ลักษณะของพฤติกรรมท่ี
แสดงออก ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของผูบริหาร ท่ีจะทําใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอองคกร ประกอบดวย1) หลักและกระบวนการ
บริหารการ ศึกษา  2 )  นโยบายและการวางแผนการศึกษา  3 )  การบริหารด านวิชาการ                      
4) การบริหารงานธุรการ การงานพัสดุ และอาคารสถานท่ี 5) การบริหารบุคคล 6) การบริหารกิจการ
นักเรียน 7) การประกันคุณภาพการศึกษา 8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) การบริหาร
การประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน และ 10) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 

 คุณภาพการจัดการศึกษา หมายถึง การบงช้ีคุณลักษณะท่ีมีความเปนเลิศทางดานตางๆท้ัง
ดานการบริหารและดานวิชาการ โดยผานกระบวนการประเมินดวยเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ           
ตามเกณฑมาตรฐานภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (พ .ศ .2553 ) 
ประกอบดวย 15 มาตรฐาน โดยดานคุณภาพการจัดการศึกษามี 6 มาตรฐาน ไดแกมาตรฐานท่ี 7          
ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานท่ี 8 ผูบริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ี
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ และ มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 หมายถึง 
โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาซึ่งจัดการศึกษาโดยใชหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานพ.ศ.2551 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในอําเภอ          
บางเลน อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน และ อําเภอพุทธมณฑล 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิด หลักการ ของนักศึกษาและ

นักวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสมรรถนะผูบริหาร และคุณภาพการจัดการศึกษา โดยคนควาขอมูลและสถิติ 

จากตํารา เอกสารทางวิชาการ วารสาร เว็บไซต ตลอดจนงานวิจัยท่ี เกี่ยวของท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญส่ีสวนใหญๆ คือสวนแรกเก่ียวกับสมรรถนะของ

ผูบริหาร สวนท่ีสองเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา สวนท่ีสามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 และสวนท่ีส่ีเกี่ยวกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
สมรรถนะของผูบริหาร 

ความหมายของสมรรถนะ (Competency) 

 ในปจจุบันมีบุคคลท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนกลาวถึงเกี่ยวกับสมรรถนะกันมากข้ึน ซึ่งมี

บทบาทในการทํางาน โดยมีนักวิชาการกลาวถึงความหมายของคําวา “สมรรถนะ” ไวดังนี้ 

 แมคเคลแลนด (McClelland) กลาววา สมรรถนะ (Competency) คือบุคลิกลักษณะท่ีซอน

อยูภายใตปจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้น สรางผลการปฏิบัติงานท่ีดีหรือตาม

เกณฑท่ีกําหนดในงานท่ีตนเองรับผิดชอบ1 

 โบยาซีส (Boyatzis) ใหคําจํากัดวา สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะท่ีอยูภายในของแตละ

บุคคล คุณลักษณะนี้อาจหมายถึง แรงจูงใจ บุคลิกท่ีคอนขางถาวร บทบาททางสังคมหรือการรับรู

เกี่ยวกับตนเอง ทักษะ หรือองคความรูท่ีบุคคลตางๆตองนํามาใช2  

                                                             
1David C McClelland,“Testing for Competency rather than Intelligence.” 

American Psychologist.11, ( December, 1973) : 57-83. 
2Richard E. Boyatzis, The Competent Manager: A Model for Effective 

Performance.,quoted in Abigil j. Stewart, Motivation and Society (California: Jossey-

Bass Inc., 1982), 229-234. 
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โอ ฮาเกน (O’Hagan) นิยามวา สมรรถนะ หมายถึงความรู ทักษะ และคานิยมซึ่งเปน

จุดมุงหมายท่ีสําคัญของการฝกอบรมและการพัฒนาโดยเฉพาะอยางยิ่งความรูและทักษะจะเปนส่ิง

สําคัญมากท่ีสุดและสามารถฝกอบรมและพัฒนางายกวาการสรางคานิยม อยางไรก็ตามแมวาคานิยม

หรือทัศนคติท่ีจะทําการปลูกฝงหรือสรางขึ้นไดยากกวาการฝกอบรมความรูและทักษะ แตท้ังหมดก็

เปนพื้นฐานของการเพิ่มพูนและพัฒนาสมรรถนะ3
 

 สเปนเซอรและสเปนเซอร (Spencer and Spencer) นิยามวา สมรรถนะ หมายถึงลักษณะ

ท่ีเปนรากฐานของบุคคลหนึ่งๆซึ่งมีความเช่ือมโยงเชิงเหตุและผลกับการปฏิบัติงานท่ีเหนือกวาและ

สามารถอางอิงกฎเกณฑมาตรฐานในงานหนึ่งหรือสถานการณหนึ่งๆได4 

ดูบัวสและคณะ (Dubois and others) กลาววา สมรรถนะ หมายถึง ลักษณะเฉพาะท่ีมีอยู

ในตัวบุคคลและนํามาใชไดอยางเหมาะสม ในแนวทางท่ีถาวรเพ่ือบรรลุผลการปฏิบัติท่ีนําไปสู

ความสําเร็จ ลักษณะเฉพาะเหลานี้รวมถึงความรู ความชํานาญ ลักษณะของมโนภาพในตัวเอง 

แรงจูงใจทางสังคม ลักษณะเฉพาะของบุคคล แบบแผนความคิด ความต้ังใจ แนวทางของความคิด 

และความรูสึก5
 

 ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของสมรรถนะวา หมายถึง ความสามารถ ซึ่งคําวา

ความสามารถมีความหมายวา มีคุณสมบัติเหมาะแกการจัดทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งได6 

                                                             
3Kieran O. Hagan, Competency in social Work Practice: A Practice Guide for 

Professionals (Great Britain: Athenaeum Press, Gateshead, Tyne and Wear, 1996), 4-5. 
4Lyle M. Spencer and Singe M. Spencer, Competency at work : Models for 

Superior Performance (The United State of America : John Wiley & Sons, 1993), 9. 
5David D. Dubois and others, Competency-Based Human Resource 

Management. (The United State of America: Davies-Black Publishing, a division of 

CPP, Inc, 2004), 16. 
6ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2546 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

อักษรเจริญทัศน, 2546.), 113. 
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ประจักษ ทรัพยอุดม ใหความหมายของสมรรถนะไววา คือความรู  (Knowledge)  ทักษะ

(Skill) และคุณลักษณะสวนบุคคล (Personal Characteristics of Attributes) ท่ีสงผลตอการแสดง

พฤติกรรม (Behavior) ท่ีจําเปน และมีผลใหบุคคลนั้นปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไดดีกวา 

บุคคลอื่น ซึ่งสมรรถนะของคนเกิดไดจาก 3 ทาง คือ 1) เปนพรสวรรคท่ีติดตัวมาแตกําเนิด              

2) เกิดจากประสบการณการทํางาน 3) เกิดจากการฝกอบรมและการพัฒนา7 

 อานนท ศักดิ์วรวิชญ ใหนิยามของ สมรรถนะ ไววา คือคุณลักษณะของบุคคลซึ่งไดแกความรู

ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติตางๆ อันไดแก คานิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะ

กายภาพและอ่ืนๆ ซึ่งจําเปนและสอดคลองกับความเหมาะสมขององคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งตอง

สามารถจําแนกไดวา ผูท่ีจะประสบความสําเร็จในการทํางานได ตองมีคุณลักษณะเดนๆอะไร หรือ

คุณลักษณะสําคัญอะไรบาง หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ สาเหตุท่ีทํางานแลวไมประสบความสําเร็จเพราะ

ขาดคุณลักษณะบางประการ8
 

ดนัย เทียนพุฒ ใหความหมายวา สมรรถนะ หมายถึง การบูรณาการความรู ทักษะ ทัศนคติ 

และคุณลักษณะสวนบุคคล จนทําใหงานนั้นคุณคาสูงสุดหรือมีประสิทธิผล9
 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน นิยามวา สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะ        

เชิงพฤติกรรมท่ีเปนผลมาจากความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ท่ีทําใหบุคคล

สามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอ่ืนๆในองคการ กลาวคือ การท่ีบุคคลจะแสดง

สมรรถนะใดสมรรถนะหน่ึงได มักจะตองมีองคประกอบของท้ังความรู ทักษะ/ความสามารถ และ

คุณลักษณะอ่ืน10                                                                                                                         

                                                             
7ประจักษ ทรัพยอุดม, แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวย Competency (กรุงเทพฯ :

สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2550), 27. 
8 อานนท ศักด์ิวรวิชญ, แนวคิดเร่ืองสมรรถนะ Competency: เร่ืองเกาที่เรายังหลงทาง 

(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2547), 57-72. 
9 ดนัย เทียนพุฒ, ความสามารถในทรรศนะ ดร.ดนัย เทียนพุฒ (กรุงเทพฯ : บริษัท 

เอ,อาร.อิน ฟอรเมช่ัน แอนด พับลิเคช่ัน จํากัด, 2550), 20. 
10 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (กรุงเทพฯ : พี,เอลีฟวิ่ง, 2548), 5. 
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สรุป สมรรถนะ หมายถึง ศักยภาพ ขีดความสามารถ ลักษณะของพฤติกรรมท่ีแสดงออก ซึ่ง

สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของแตละบุคคล ท่ีจะทําใหการปฏิบัติงาน

บรรลุผลสําเร็จ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอองคกร 

 

องคประกอบในความหมายของสมรรถนะ 

แคปแลนและนอรตัน (Kaplan and Norton) แบงองคประกอบของสมรรถนะเปน           

3 องคประกอบ ดังนี้ 

1. ความรู (Knowledge) หมายถึง ความรู ท่ีเหมาะสมตองานท่ีองคการกําหนด เชน               

รูเรื่องงานท่ีจะทํา รูเรื่องลูกคา เปนตน 

2. ทักษะ (Skill) หมายถึง ทักษะท่ีสอดคลองกับความรู เชน ทักษะในการตอรอง ทักษะใน

การใหคําปรึกษา และทักษะในการบริหารโครงการ เปนตน 

3. คุณคา (Values) หมายถึง กลุมของคุณลักษณะพิเศษหรือพฤติกรรมท่ีสรางผลงานท่ีโดด

เดน งานบางอยางตองทําเปนทีม บางอยางตองทําคนเดียว การสรางคุณคาใหกลมกลืนกับงานจึงเปน

ส่ิงท่ีจําเปน11
 

มานัสและมัวร (Manus and Mour) ไดนําเสนอรูปแบบสมรรถนะโดยในองคประกอบของ

กรอบนี้จะเปนการรวบรวมคุณลักษณะทางความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีจําเปนตอการทํางานใน

บทบาทใดบทบาทหน่ึงอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย

เพื่อการคัดเลือก การพัฒนา การประเมินผล ในองคประกอบของกรอบนี้จะมีท้ังความสามารถท่ีติดตัว

มา (Innate) และความสามารถท่ีสรางขึ้น (Acquired)12
 

ในทัศนะของโบยาซีส (Boyatzis) กลาววารูปแบบของสมรรถนะ หมายถึงองคประกอบท่ี 

สําคัญ 5 องคประกอบ ดังนี้ 

1. แรงจูงใจ (Motives) ค ือ เรื่องท่ีเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายหรือสภาพการณ โดยปรากฏ

ในรูปแบบท่ีหลากหลายท่ีผลักดันและนําไปสูพฤติกรรมของแตละบุคคล 

                                                             
11Robert 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.  
12นิสดารก เวชยานนท, Competency Model กับการประยุกตใชในองคกรไทย 

(กรุงเทพฯ: บริษัท กราฟโก ซิสเต็มส จํากัด, 2550), 20. 
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2. ลักษณะเฉพาะ (Traits) ลักษณะเฉพาะหรืออุปนิสัยของแตละคนในการตอบสนองตอส่ิง

กระตุนท่ีเหมือนกัน แรงจูงใจและลักษณะเฉพาะตัวเกิดขึ้นไดท้ังในระดับท่ีมีสติและไมมีสติ 

         3. ภาพลักษณ (Self-image) คือความเขาใจตนเองและการประเมินความเขาใจคําจํากัดความ

นี้มาพรอมกับการสรางแนวความคิดและการนับถือตนเอง 

4. บทบาททางสังคม (Social Role) คือ การรับรูวาตนเองประพฤติตามบรรทัดฐานในสังคม

เปนท่ียอมรับและเหมาะสมกับกลุมหรือองคกรทางสังคมท่ีตนอยู 

5. ทักษะ(Skill) คือความสามารถในการแสดงพฤติกรรมท่ีเปนระบบและตอเนื่องจนบรรลุ
เปาหมายการทํางาน13 
 

แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ 
         แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการทํางาน (Competency)  

เกิดขึ้นในชวงตนของศตวรรษท่ี 1970 โดยนักวิชาการช่ือ แมคเคลลแลนด (David McClelland)            

ซึ่งไดทําการศึกษาวิจัยวาทําไมบุคลากรท่ีทํางานในตําแหนงเดียวกันจึงมีผลงานท่ีแตกตางกัน            

แมคเคลลแลนดจึงทําการศึกษาวิจัยโดยแยกบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีออกจากบุคลากรท่ีมีผล

การปฏิบัติงานพอใช แลวจึงศึกษาวาบุคลกรท้ัง 2 กลุม มีผลการทํางานท่ีแตกตางกันอยางไร                   

ผลการศึกษาสรุปไดว า  บุคลากร ท่ีมีผลการปฏิบั ติงานดีจะมี ส่ิ งหนึ่ ง ท่ี เรี ยกว าสมรรถนะ  

(Competency)  และในปค.ศ. 1973 แมคเคลลแลนดไดเขียนบทความวิชาการเรื่อง “สมรรถนะ

สําคัญกวาความฉลาดของบุคคล”(Testing for Competency rather than Intelligence) ซึ่งถือ

เปนจุดกําเนิดของแนวคิดเรื่องสมรรถนะท่ีสามารถอธิบายบุคลิกลักษณะของคนวาเปรียบเสมือนกับ

ภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg)14 ดังแผนภูมิท่ี 3 

 

 

                                                             
13Richard E. Boyatzis, The Competent Manager: A Model for Effective 

Performance., quoted in Abigil j. Stewart, Motivation and Society (California: Jossey-

Bass Inc., 1982), 229-234. 
14 อธิพงศ ฤทธิชัย, แนวคิดเร่ืองสมรรถนะ, เขาถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 2556. เขาถึงไดจาก 

http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=2213. 
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แผนภูมิท่ี 3 โมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg model) ตามแนวคิดของแมคเคลลแลนด (McClelland) 

ท่ีมา : David McClelland, “Testing for Competency rather than Intelligence” American 

Psychologist,11 (December 1973): 57-83. 

  

จากแผนภูมิท่ี 3 แสดงใหเห็นคุณลักษณะของบุคคลเปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็งท่ีลอยอยูในน้ํา 

โดยมีสวนหนึ่งท่ีเปนสวนนอยลอยอยูเหนือน้ําซึ่งสามารถสังเกตและวัดไดงายไดแก ความรูสาขาตางๆ

ท่ีไดเรียนมา (Knowledge) และสวนของทักษะ(Skill)  ไดแกความเช่ียวชาญ ความชํานาญพิเศษดาน

ตางๆ สําหรับสวนของภูเขาน้ําแข็งท่ีจมอยูใตน้ําซึ่งเปนสวนท่ีมีปริมาณมากกวา เปนสวนท่ีไมอาจ

สังเกตไดชัดเจนและวัดไดยากกวา และเปนสวนท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลมากกวา ไดแก 

บทบาทท่ีแสดงออกตอสังคม (Social Role) ภาพลักษณของบุคคลท่ีมีตอตนเอง (Self-image) 

คุณลักษณะสวนบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ (Motives) สวนท่ีอยูเหนือน้ําเปนสวนท่ีมีความสัมพันธ

กับเชาวนปญญาของบุคคล ซึ่งการท่ีบุคคลมีความฉลาดสามารถเรียนรูองคความรูตางๆและทักษะได

นั้น ยังไมเพียงพอท่ีจะทําใหมีผลการปฏิบัติงานท่ีโดดเดน จึงจําเปนตองมีแรงผลักดันเบื้องลึก 

คุณลักษณะสวนบุคคล ภาพลักษณของบุคคลท่ีมีตอตนเอง และบทบาทท่ีแสดงออกตอสังคมอยาง

เหมาะสมดวย จึงจะทําใหบุคคลกลายเปนผูท่ีมีผลงานโดดเดนได 

 เมื่อรวมสวนของน้ําแข็งท่ีอยู เหนือน้ํ ากับใตน้ํา เขาดวยกันทําใหพบวาสมรรถนะจะ

ประกอบดวย 3 สวนคือ ความรู (Knowledge)  ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะสวนบุคคลหรือเจตคติ 

(Attribute) ซึ่งโดยนัยนี้ จึงสามารถจัดแบงสมรรถนะไดเปน 2 กลุม คือ 1) สมรรถนะข้ันพื้นฐาน 
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(Threshold Competencies) อันหมายถึงความรู หรือทักษะพื้นฐานท่ีจําเปนของบุคคลท่ีตองมี

เพื่อใหสามารถท่ีจะทํางานท่ีสูงกวาหรือซับซอนกวาได 2) สมรรถนะท่ีทําใหเกิดความแตกตาง 

(Differentiating Competencies) หมายถึงปจจัยท่ีทําใหบุคคลมีผลการทํางานท่ีดีกวาหรือสูงกวา

มาตรฐานสูงกวาคนท่ัวไป จึงทําใหเกิดความสําเร็จท่ีแตกตางกัน องคประกอบของสมรรถนะตามท่ี

แมคเคลลแลนด (McClelland)  องคประกอบของสมรรถนะมี 5 สวน คือ 

 1. ความรู (Knowledge)  คือความรูเฉพาะในเรื่องท่ีตองรู เปนความรูท่ีเปนสาระสําคัญ เชน 

ความรูดานเคร่ืองยนต เปนตน 

 2. ทักษะ (Skill)  คือ ส่ิงท่ีตองการใหทําไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ทักษะทางคอมพิวเตอร 

ทักษะทางการถายทอดความรู เปนตน ทักษะท่ีเกิดไดนั้นมาจากพื้นฐานทางความรูและสามารถปฏิบัติ

ไดอยางคลองแคลววองไว 

 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self-image) คือ เจตคติ คานิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ภาพลักษณของตน หรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือวาตนเองเปน เชน ความมั่นใจในตนเอง เปนตน 

 4. คุณลักษณะสวนบุคคล (Trait) เปนส่ิง ท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น  เชน คนท่ีนา เช่ือถือ            

ไววางใจได หรือมีลักษณะเปนผูนํา เปนตน 

 5. แรงจูงใจ/เจตคติ (Motives) เปนแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ซึ่งทําใหบุคคลแสดง

พฤติกรรมท่ีมุงไปสูเปาหมาย หรือมุงสูความสําเร็จ เปนตน15 

 

ประเภทของสมรรถนะ 
 แนวคิดเรื่องสมรรถนะมีหลากหลายแนวคิด จึงมีการจัดประเภทสมรรถนะไมเหมือนกัน ท้ังนี้

ขึ้นอยูกับคํานิยามและวัตถุประสงคการนําไปใช จากการศึกษาของแมคเคลลแลนด (McClelland) 

พบวาสมรรถนะของบุคคลสามารถแบงเปน 2 กลุมใหญๆคือ 

 1.  สมรรถนะข้ันพื้นฐาน (Threshold Competencies) หมายถึง ความรูหรือทักษะพ้ืนฐาน

ท่ีบุคคลจําเปนตองมีในการทํางาน เชน ความสามารถในการอาน การพูด หรือการเขียน ซึ่งสมรรถนะ

เหลานี้ไมไดทําใหบุคคลนั้นมีผลงานแตกตางจากผูอื่น หรือไมสามารถทําใหบุคคลนั้นมีผลงานท่ีดีกวา

ผูอื่นได นักวิชาการบางทานกลาววาความสามารถเหลานี้ไมจัดเปนสมรรถนะ 

                                                             
15David McClelland, “Testing for Competency rather than Intelligence” 

American Psychologist, 11 (December 1973): 57-83. 
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 2. สมรรถนะข้ันแยกแยะได (Differentiating Competencies) หมายถึงปจจัยท่ีทําใหบุคคล

มีผลการทํางานสูงกวามาตรฐานหรือดีกวาบุคคลท่ัวไป ซึ่งทําใหบุคคลเหลานั้นมีความแตกตางจาก

ผูอื่นอยางเห็นไดชัด สมรรถนะกลุมนี้มุงเนนท่ีการใชความ รู ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ รวมถึง 

คานิยม แรงจูงใจ และเจตคติเพื่อชวยใหเกิดผลงานท่ีดีเลิศ นักวิชาการจํานวนมากจึงใหความสนใจ

สมรรถนะกลุมนี้ เพราะสามารถพัฒนาใหเกิดขึ้นในตัวบุคคลได นอกจากการแบงประเภทของ

สมรรถนะตามท่ีแมคเคลลแลนดไดเสนอไวแลวนั้น ยังมีผูแบงในลักษณะอ่ืนๆอีก16  

 ศุภชัย เยาวะประภาษ ไดแบงสมรรถนะออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) เปนสมรรถนะท่ีทุกคนในองคการตองมีเพื่อท่ีจะทํา

ใหองคการสามารถดําเนินงานไดสําเร็จลุลวงตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย แผนงาน และโครงการ

ตางๆขององคการ สมรรถนะหลักนี้จะผูกโยงเขากับสมรรถนะหลักขององคการเอง โดยแตละองคการ

จะมีบุคลิกลักษณะท่ีเปนเสมือนแกน หรือหลักขององคการ อาทิ ศาลยุติธรรมอาจมีสมรรถนะหลัก 

คือ สมรรถนะเรื่องการสงเสริมและรักษาความยุติธรรม องคการของรัฐท่ีมีประชาชนมาติดตอทุกวัน 

เชน รัฐวิสาหกิจ ประเภทสาธารณูปโภคตางๆ อาจเนนสมรรถนะหลักเรื่องการใหบริการอยางรวดเร็ว 

มหาวิทยาลัยอาจมีสมรรถนะหลักคือ การรักษาและสงเสริมคุณภาพวิชาการ เปนตน สมรรถนะหลัก

ขององคการจะถายทอดลงไปท่ีบุคลากร และกลายเปนสมรรถนะท่ีบุคลากรทุกคนในองคการตองมี 

 2. สมรรถนะเฉพาะลักษณะงาน (Functional Competency) เปนสมรรถนะท่ีบุคคลท่ี

ทํางานในสายงานนั้นตองมีเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลัก อาทิ ฝายกฎหมายตองมีสมรรถนะดานความรู

เกี่ยวกับกฎหมาย และมีสมรรถนะดานทักษะในการตีความกฎหมาย ฝายบัญชีตองมีสมรรถนะหลัก

ดานความรูของการบัญชีและมีทักษะการทําบัญชี ฝายการวางแผนตองมีสมรรถนะหลักคือ สมรรถนะ

ดานการคิดเชิงวิเคราะห และมีทักษะในการจัดทําแผน เปนตน17 

 ณรงควิทย แสนทอง ไดแบงประเภทสมรรถนะไว 3 ประเภท ไดแก 

 1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึง

ความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือ อุปนิสัยของคนในองคการโดยรวมท่ีจะชวยสนับสนุนใหองคการ

บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนได 

                                                             
16 เรื่องเดียวกัน. 
17 ศุภชัย เยาวะประภาษ, การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหมและสิ่งทาทาย

(กรุงเทพฯ : บริษัทจุดทอง จํากัด, 2548), 49. 
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 2. สมรรถนะตามสายงาน (Job Competency)  หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอน

ใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือ และอุปนิสัย ท่ีจะชวยสงเสริมใหคนนั้นๆสามารถสราง

ผลงานในการปฏิบัติงานตําแหนงนั้นไดสูงกวามาตรฐาน 

 3. สมรรถนะสวนบุคคล (Personal Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ี

สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือ และอุปนิสัยท่ีทําใหบุคคลนั้นๆมีความสามารถใน

การทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งไดโดดเดนกวาคนท่ัวไป ซึ่งเราจะเรียกสมรรถนะสวนบุคคลวาความสามารถพิเศษ

สวนบุคคล18 

 ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสด์ิ อธิบายถึงประเภทของสมรรถนะในองคการในทุกหนวยงานจะตองมี

รวมกัน ดังนี้ 

 1. สมรรถนะดานสังคม (Social Competency) หมายถึงคุณสมบัติท่ีเนนในเรื่องของการ

ทํางานรวมกันเพื่อการประสานงานกันดวยดี ซึ่งสมรรถนะตัวนี้จะมุงความสัมพันธของคนในองคการ

ใหทํางานดวยกันอยางราบร่ืน เชน การติดตอส่ือสาร มนุษยสัมพันธ เปนตน 

 2. สมรรถนะสวนบุคคล (Personal Competency) หมายถึง คุณสมบัติเฉพาะของแตละ

บุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษท่ีจะชวยเสริมการปฏิบัติงานสําเร็จลุลวงไดดี ในบางองคการอาจมีการ

กําหนดสมรรถนะสวนบุคคลท่ีควรจะมีในตําแหนงงานไวเปนพื้นฐาน เพราะจะมีสวนชวยเหลือใหงาน

สําเร็จไดดียิ่งขึ้น 

 3. สมรรถนะดานภาวะผูนํา (Leadership Competency) หมายถึง คุณสมบัติหรือ

คุณลักษณะท่ีพูดถึงการเปนผูนํา โดยท่ัวไปมักเปนสมรรถนะท่ีกําหนดสําหรับคนท่ีจะตองไปรับ

ตําแหนงเปนผูบริหารหรือหัวหนางานวาจะตองมีคุณสมบัติอยางไรบางในตําแหนงนั้นๆ 

 4. สมรรถนะในหนาท่ี (Functional Competency) หมายถึง คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนง

ท่ีควรจะมีในตําแหนงนั้นๆ โดยกําหนดวาผูท่ีจะทํางานในตําแหนงนั้นๆควรมีสมรรถนะใดท่ีสําคัญ19 

 กีรติ ยศยิ่งยง กลาววาเมื่อพิจารณาท่ีมาและพัฒนาการของขีดความสามารถ พบวา องคการ

หนึ่งๆจะประกอบดวย “ขีดความสามารถ” 2 ประเภทใหญๆ คือ 

                                                             
18 ณรงควิทย แสนทอง, มารูจัก Competency กันเถอะ (กรุงเทพฯ : เอช อาร เซ็นเตอร, 

2547), 10-11. 
19 ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสด์ิ, เร่ิมตนอยางไร...เม่ือจะนํา competency มาใชในองคกร, พิมพ

ครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน), 2548), 31-32. 
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 1. ขีดความสามารถขององคการ (Organization Competency) คือ ส่ิงท่ีแสดงใหเห็นวา

องคการมีความสามารถหลักในการดําเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมขององคการอยางไร และจะทําอะไร 

เชน การกําหนดวิสัยทัศน และแผนกลยุทธขององคการ เปนตน 

 2. ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย (Human Competency) คือ พฤติกรรมการ

แสดงออก ( individual behavior) การใชองคความรู ทักษะในการปฏิบัติงาน (a body of 

knowledge) และการรับรูในบทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน (social role) ของบุคลากร

ในองคการ เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถขององคการ ใหการดําเนินธุรกิจหรือกิจกรรมขององคการ

ประสบความสําเร็จ20 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน จัดประเภทของสมรรถนะแบงออกเปน 2 กลุม 

เพื่อใชสําหรับระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนท่ีปรับปรุงใหม โดยจัดทําเปนรูปแบบสมรรถนะ

สําหรับขาราชการไทย 

 1. สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะรวมของขาราชการพลเรือนไทยท้ังระบบเพื่อ        

หลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมท่ีพึงประสงครวมกัน ประกอบดวย 5 สมรรถนะ ไดแก การมุง

ผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การส่ังสมความเช่ียวชาญในวิชาชีพ จริยธรรม และความรวมแรงรวมใจ 

 2. สมรรถนะประจํากลุมงาน หมายถึง สมรรถนะท่ีกําหนดเฉพาะสําหรับกลุมงานเพื่อ

สนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมแกหนาท่ีและสงเสริมใหปฏิบัติภารกิจหนาท่ีใหดี

ยิ่งขึ้นมีท้ังหมด 20 สมรรถนะ โดยสมรรถนะประจํากลุมงานบริหารจะมีเพียง 5 สมรรถนะเทานั้น 

ไดแก วิสัยทัศน ศักยภาพเพื่อการนําเปล่ียนการวางกลยุทธภาครัฐ การควบคุมตนเอง และการให

อํานาจแกผูอื่น21 

 

 

 

 

                                                             
20กีรติ ยศยิ่งยง, ขีดความสามารถ : Competency Based Approach (กรุงเทพมหานคร 

: บริษัท มิสเตอรกอปป จํากัด, 2549), 10. 
21 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ืองสมรรถนะ

ของขาราชการการปรับใชสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียน  

สโตร, 2547), 6-7. 
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ประโยชนของสมรรถนะ 
 ในตางประเทศสมรรถนะเปนท่ีใชอยางแพรหลายมานานแลว แตในประเทศไทยเพ่ิงเริ่มเปนท่ี

นิยมในชวง 11 ปท่ีผานมา ท้ังนี้ สวนหนึ่งมาจากบริษัทท่ีมีบริษัทแมในตางประเทศท่ีไดมีการจัดทํา

สมรรถนะ และตองการท่ีจะใหบริษัทลูกไดนําไปใช สมรรถนะจะชวยใหฝายทรัพยากรมนุษย 

(Human Resources)นั้น สามารถใชเปนเกณฑสรรหาในการคัดเลือกบุคลากรไดอยางเปนระบบมาก

ขึ้น รวมถึงการประเมินสมรรถนะเพ่ือท่ีจะนําไปพัฒนาไดอยางตรงกับความตองการ หรือการท่ีจะให

ต้ังมาตรฐานการใหผลตอบแทนความรู ความสามารถของพนักงาน นอกจากนี้ สมรรถนะเปนพื้นฐาน

ท่ีจะชวยใหการวางแผนการบริหารงานสายอาชีพ หรือการวางแผนผู สืบทอด ( succession 

planning) เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น22 

 นิสดารก เวชยานนท กลาววาประโยชนท่ีเห็นไดชัดเจนเมื่อนําเอาแนวคิดสมรรถนะ

(Competency) ในการบริหารคน คือ 

1. ชวยปรับปรุงกระบวนการคัดสรรบุคลากร 

2. ชวยปรับปรุงกระบวนการประเมินศักยภาพของบุคลากร 

3. ชวยพัฒนากระบวนการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน 

4. ชวยปรับปรุงกระบวนการส่ือสารเพ่ือใหเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด 

5. ชวยใหพนักงานมีการประเมินและพัฒนาตนเอง 

6. ชวยเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการอบรมและช้ีแนะแกพนักงาน 

7. ชวยพัฒนาและเสริมสรางวัฒนธรรมองคการใหแข็งแกรง 

8. ชวยสรางทีมงานท่ีประสบความสําเร็จ 

9. ชวยใหการออกแบบงานมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น23 

ปยะชัย จันทรวงศไพศาล ไดสรุปถึงประโยชนของการนําแนวคิดสมรรถนะ

(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 คัดสรรคนท่ีเหมาะกับตําแหนง 
1.3 ลดเวลาและคาใชจายขององคการในการหาพนักงาน 

1.4 ใชในการสัมภาษณรับพนักงานใหม 
1.5 ชวยในการเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางระหวางคนท่ีจะพัฒนาไดงายและคนท่ี 

จะพัฒนาไดยาก 

       2. การฝกอบรมและการพัฒนา 

2.1 ชวยทําใหพนักงานตองหันมาสนใจการพัฒนาเรื่องทักษะ ความรู และคุณสมบัติ

ตางๆท่ีจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

2.2 ชวยในการจัดระเบียบพนักงานใหเปนไปตามภารกิจและกลยุทธขององคการ 

2.3 กอใหเกิดประสิทธิภาพของการฝกอบรมและพัฒนาใหคุมคาใชจายและเวลา 

2.4 สรางกรอบการทํางานสําหรับการสอนงานและการติดตามผล 

3. การประเมินผล 

3.1 ทําใหเกิดความชัดเจนในการติดตามและการวัดผล 

3.2 ชวยสนับสนุนในการประเมินผลการทํางาน 

3.3 ใชเปนการสังเกตพฤติกรรมของพนักงาน 

4. การจายผลตอบแทน 

4.1 ทําใหเกิดการพัฒนาตนเองเพื่อใหไดรับผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 

4.2 ชวยสนับสนุนผลของการประเมินความสามารถ 

4.3 มีความเปนธรรมตอพนักงานท่ีมีความสามารถตามมาตรฐานท่ีกําหนดขององคการ 

5. การบริหารจัดการคนเกง 

     5.1 ชวยทําใหเกิดความชัดเจนในความเขาใจในเร่ืองของทักษะ ความรู และคุณสมบัติ 

ของแตละตําแหนง 

5.2 ใชในการพิจารณาคัดสรรและประเมินเสนทางอาชีพของพนักงาน 

5.3 ชวยในการเติมความสามารถท่ียังไมมีเพียงพอของพนักงานดวยการฝกอบรมและ

พัฒนาอยางเหมาะสม 

5.4 ใชเปนดัชนีตัวหนึ่งในการบงช้ีถึงจํานวนพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงขององคการ 
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5.5 ใชในการแบงประเภทของพนักงานตามศักยภาพการทํางานเพ่ือนําไปสูการวางแผน 

ฝกอบรมและพัฒนารวมท้ังการบริหารจัดการบุคลากรขององคการ24 

อนันต นามทองตน กลาววา ในสวนของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้น แนวคิดเรื่อง

สมรรถนะนี้มีแนวคิดพื้นฐานมาจากการมุงเสริมสรางความสามารถใหทรัพยากรบุคคล โดยมีความเช่ือ

วาเมื่อพัฒนาคนใหมีความสามารถแลว คนจะใชความสามารถท่ีมีไปผลักดันองคกรบรรลุเปาหมาย 

ดังนั้นการนําเรื่องสมรรถนะมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดจึงควรมุงพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององคกร

เปนหัวใจสําคัญ ตองมีการพิจารณาวาบุคคลในองคกรมีความสามารถอยางไร จึงจะทําใหองคกร

เหนือกวาคูแขงและบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว ดังนั้นประโยชนของสมรรถนะในดานการพัฒนาบุคคล จึง

สรุปไดดังนี้ 

1. การเลือกสรรเพื่อใหไดคนท่ีมีความสามารถเหมาะสมกับองคกรและงาน 

2. การเล่ือนระดับ ปรับตําแหนงงาน ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

3. การพัฒนาฝกอบรม ความสามารถของบุคคลใหสอดคลองกับตําแหนงงาน 

4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 

5. การบริหารผลงาน 

6. การบริหารคนเกง 

7. การโยกยายสับเปล่ียนตําแหนงหนาท่ีการงาน 

8. การพัฒนาความกาวหนาสายอาชีพ25 

 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของกับสมรรถนะ 
 ริขารด อี โบยาซีส (Richard E. Boyatzis) ใหคําจํากัดความของ สมรรถนะ ไวคอนขางกวาง

วาหมายถึง “คุณลักษณะท่ีอยูภายในของแตละบุคคล คุณลักษณะนี้อาจหมายถึง แรงขับ (Motive) 

บุคลิกท่ีคอนขางถาวร (Trait) ทักษะ (Skill) บทบาททางสังคมหรือการรับรูเกี่ยวกับตนเอง (Social 

role) หร ือองคความรู ( A body of knowledge) ท่ีคนตางๆตองนํามาใช” งานวิจัยของเขาไดแสดง

ใหเห็นวา การใชเครื่องมือในการคัดเลือกท่ีไมเหมาะสมจะทําใหไดคนท่ีมีคุณสมบัติไมตรงกับท่ีตองการ

                                                             
24 ปยะชัย จันทรวงศไพศาล, การคนหาและวิเคราะหเจาะลึก competency ภาคปฏิบัติ 

(กรุงเทพฯ : บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด, 2549), 75. 
25 อนันต นามทองตน, สมรรถนะ (Competency) : พลังแห งการพัฒนางานส ูความเปน

เลิศ (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 3-4 (อัดสําเนา) 
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มาทํางาน และจะทําใหคุณลักษณะอ่ืนท่ีทําใหเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งโมเดลของผลงานท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง จะมีองคประกอบหลัก  3 ประการ  ไดแก หนาท่ีหรือภารกิจของผูบริหาร , 
สภาพแวดลอมขององคการและความสามารถของบุคคล 

ซึ่งจะวัดไดจากผลลัพธของงานเปนหลัก โดยเขาไดแยกระดับขีดความสามารถวา ถาเปน

ความสามารถท่ีจะทํางานในตําแหนงนั้นได เรียกวา threshold competency ซึ่งเปนความรูท่ัวไป 

คุณลักษณะท่ัวไป แตขีดความสามารถหรือคุณลักษณะท่ีจะทําใหบุคคลมีผลงานสูงกวาหรือดีกวาคน

อื่น เรียกวา สมรรถนะ26 

โบมและสพารโรว (Boam and Sparrow) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ โดยนําเสนอ

โครงสรางรูปแบบสมรรถนะของผูบริหารงานแนวใหมวาควรมีบทบาทในการบริหารงานท่ีครอบคลุม

สมรรถนะท่ีจําเปน 3 สมรรถนะ และในสมรรถนะท้ัง 3 กลุมนี้ ยังแบงออกเปนสมรรถนะท่ีเปนตัวช้ีวัด 

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 ความเช่ือดวยเหตุและผล 

             3.2 การทํางานเปนทีม 

     3.3 ประสิทธิผลในความสัมพันธระหวางบุคคล 

                                                             
26Richard 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 

 สมรรถนะกลุมท่ี 1 การกระทําและผลสัมฤทธิ์ (Achievement and Action) ประกอบดวย

สมรรถนะตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 

2. การเอาใจใสตอระเบียบ คุณภาพ และความถูกตอง 

3. ความคิดริเริ่ม 

4. การแสวงหาขาวสาร 

สมรรถนะกลุมท่ี 2 การบริการคนอ่ืนและการชวยเหลือ (Helping and Human service) 

ประกอบดวยสมรรถนะตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. ความเขาใจดานปฏิสัมพันธระหวางบุคคล 

2. การมุงสูการบริการลูกคา 

สมรรถนะกลุมท่ี 3 การใชอิทธิพลและผลกระทบ (Impact and Influence) ) ประกอบดวย

สมรรถนะตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. การใชอิทธิพลและผลกระทบ 

2. การตระหนักถึงองคการ 

3. การสรางสัมพันธภาพ 

สมรรถนะกลุมท่ี 4 การบริหารจัดการ (Managerial) ประกอบดวยสมรรถนะตางๆ 

ดังตอไปนี้ 

1. การมุงมั่นพัฒนาคนอื่นๆ 

2. การช้ีนําในการใชอํานาจท่ีมีอยูและยืนยัน 

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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สมรรถนะกลุมท่ี 5 การรูคิด (Cognitive)  ประกอบดวยสมรรถนะตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. การคิดเชิงวิเคราะห 

2. การคิดรวบยอด 

3. ความชํานาญในทางการบริหารจัดการ/วิชาชีพ/เทคนิค 

สมรรถนะกลุมท่ี 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) นวัตกรรม (Innovation) 5) ความรับผิดชอบทางสังคม                      

(Social responsibility) 

1. การบริหารตนเอง (Self-management) ผูนําท่ีดีรูคุณคา จุดแข็ง และขอจํากัดของตนเอง

และสามารถท่ีจะควบคุมอารมณและพฤติกรรมของตนเองได ผูนําท่ีดีตองอุตสาหะ พากเพียรในการ

พัฒนาตนเอง โดยการเรียนรูอยางตอเนื่องและยินดีท่ีจะขอคําแนะนํา ความชวยเหลือเมื่อจําเปนหรือ

ยอมรับเมื่อทําส่ิงผิดพลาด ผูนําท่ีดีควรท่ีจะสามารถปรับตัวใหเขากับความเครียด ความกดดัน          

ในสถานการณตางๆได และสามารถท่ีจะรักษาความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว โดย

มีสมรรถนะยอยดังตอไปนี้ 1.1) นิสัยในการทํางาน (work habits) 1.2)ทัศนคติในการทํางาน      

(work attitudes) 1.3) การจัดการความเครียด (stress management)  1.4) ความเขาใจในตนเอง 
(self-insight) และ 1.5) การเรียนรู (learning) 

2. การนําผูอื่น (Leading others) ผูนําตองเพิ่มศักยภาพของบุคคลอ่ืนและแรงจูงใจพวกเขา
ใหบรรลุเปาหมายรวมกัน ผูนําตองสามารถบริหารปจเจกบุคคลและของกลุมบุคคลดวยความเขาใจใน

กระบวนการกลุม (group dynamics) และสรางทีม (team building) ผูนําจะตองกระตือรือรนท่ีจะ

                                                             
28 Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer ,Competency at work: Models for 

Superior Performance, อางถึงในศุภชัย ยาวะประภาษ, การบริหารบุคคลภาครัฐไทย : 

กระแสใหมและสิ่งทาทาย (กรุงเทพฯ : บริษัทจุดทอง จํากัด, 2548), 47-48. 
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ฟงและส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือชักจูงบุคคลอื่นและสรางขอตกลงรวมกันและเกิดความ

ไววางใจ ผูนําควรท่ีจะเขาใจอารมณความรูสึกและความตองการของบุคคลและสามารถท่ีจะแกปญหา

ความขัดแย งต างๆไดอย างน าเ ช่ือถือ  โดยมีสมรรถนะยอยไดแก  2.1 )การติดตอ ส่ือสาร 

(communicating) 2 .2 )  การตระหนัก รู  เข า ใจบุคคลอื่ น  ( interpersonal awareness)                
2.3)การจูงใจบุคคลอ่ืน (motivating others)  2.4) การพัฒนาบุคคลอ่ืน (developing others) และ 
2.5) อิทธิพลเหนือผูอื่น (influencing) 

3. การบริหารงาน (Task management) ผูนําใชความรูดานงานและประสบการณในการ

แนะนํากลุมไปสูการบรรลุเปาหมาย ผูนําตองมีสวนรวมในการแกปญหา การมอบหมายงาน            

และการบริหารเวลาและทรัพยากร การขจัดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ผูนําตองพยายามใหบรรลุผล

สําเร็จและจัดเตรียมขอมูลยอนกลับแกบุคคลท่ีเกี่ยวของทุกฝายเพื่อความมีประสิทธิผล/ประสิทธิภาพ

ขององคกรมีสมรรถนะยอยดังนี้ 3.1) การปฏิบัติงาน (executing tasks)  3.2) การแกปญหา 

(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) ผูนําตองมีความคิดสรางสรรคสามารถริเร่ิมส่ิงตางๆไดและ

ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น ผูนําท่ีมีประสิทธิภาพ การมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล รวมไปถึงการสํารวจ

และบูรณาการมุมมองความคิดท่ีหลากหลาย และการรับรูถึงโอกาสท่ีไมคาดคิดได ประกอบดวย

สมรรถนะยอยดังตอไปนี้ 4.1) ความคิดสรางสรรค (creativity) 4.2) ความริเร่ิม (enterprising)         
4.3) บูรณาการมุมมอง (integrating perspectives)  4.4) การคาดการณ (forecasting) และ        
4.5) การบริหารตามการเปล่ียนแปลง (managing change) 

5. ความรับผิดชอบทางสังคม (Social responsibility) ผูนําตองยึดถือคุณธรรม ซื่อสัตย และ

ยุติธรรม ผูนําตองใหความนับถือ แสดงความเอาใจใสในความแตกตางระหวางบุคคล ความแตกตาง

ทางวัฒนธรรม ผูนําท่ีดีตองสรางวัฒนธรรมท่ีสงเสริมมาตรฐานทางศีลธรรม รวมถึงดานจริยธรรม

ระดับสูงของบุคคล องคการ และความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองท่ีดี ผูนําท่ีมีศีลธรรมจะประพฤติ

ตามหลักธรรมสากล รวมถึงตามคานิยม กฎหมาย และจรรยาบรรณของกลุมและองคการดวย             
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 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 

 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 และเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการจัดการศึกษา 

  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 สามารถวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทํานโยบายการศึกษา 

  2 สามารถกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงานและประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษา 

  3 สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการศึกษา 

สังคม และส่ิงแวดลอม 

  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 สามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 

4  การบริหารงานธุรการ การงานพัสดุและอาคารสถานท่ี ประกอบดวย 

  ก สาระความรู 
  1 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานท่ี 

  2 การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
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  3 เทคนิคการบริหารจัดการสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 

 ข สมรรถนะ 
  1 สามารถจัดระบบงานสารบรรณไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2 สามารถบริหารจัดการงบประมาณอยางถูกตองและเปนระบบ 

  3 สามารถวางระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  4 สามารถพัฒนาส่ิงแวดลอมทางกายภาพเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรู 

 5 การบริหารงานบุคคล ประกอบดวย 

 ก  สาระความรู 
  หลักการบริหารงานบุคคล 

 ข  สมรรถนะ 
  1 สามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน 

  2 สามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 

  3 สามารถพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  4 สามารถเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

  5 สามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางานใหแกครูและบุคลาก รใน

สถานศึกษา 

6 การบริหารกิจการนักเรียน ประกอบดวย 

 ก  สาระความรู 
  1 คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

  2 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  3 การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียน 

 ข สมรรถนะ 
  1 สามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  2 สามารถบริหารจัดการใหเกิดงานบริการผูเรียน 

  3 สามารถสงเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานตางๆ 

  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 สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือรองรับการ

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 การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

  ข  สมรรถนะ 
   1 เปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

   2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

   3 สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสม30 

 

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารการศึกษามีบทบาทสําคัญในการขับเคล่ือนการปฏิรูปทางการศึกษา ผูบริหารท่ีมี

คุณภาพเปนปจจัยหลักความสําเร็จ (Critical Success Factor) ในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน31 

 เท้ือน ทองแกว มีขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาผูบริหารระดับสูงในด านสมรรถนะหลัก      

5 ดาน คือ 1) ศักยภาพในการเปล่ียนแปลง 2) ศักยภาพในการเปนผูนํา 3) การมุงไปสูผลสัมฤทธิ์      

4) ความเฉียบคมทางการบริหาร และ 5) การสรางความเขาใจและการติดตอส่ือสาร 

                                                             
30 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : สํานักงาน

เลขาธิการคุรุสภา, 2548), 17-20. 
31 สมศักดิ ์ดลประสิทธิ์, “สมรรถนะครูและผูบริหารการศึกษา”, วารสารการศึกษาไทย17 

(กุมภาพันธ 2549) : 10-21. 
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1. ศักยภาพในการเปล่ียนแปลง หมายถึง ความสามารถในการพัฒนาวิสัยทัศนท่ีเกิดจากการ

ผสมผสานเปาหมายสําคัญของชาติ โครงการ และกิจกรรมท่ีมีการจัดลําดับกอนหลังตามคานิยมและ

ปจจัยอื่นๆ และนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ มีความสมดุลในการเปล่ียนแปลงอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งนําไปสูการปรับปรุงการใหบริการตอลูกคาตามลักษณะของงาน ในจุดเนนท่ีตองการท่ีมี

ลักษณะกระชับ มั่นคง แมวาจะตองอยูในภาวการณเปล่ียนแปลง ปจจัยสําคัญท่ีจะกอใหเกิดศักยภาพ

ในการเปล่ียนแปลง มีดังนี้ 

1.1 การเรียนรูอยางตอเนื่อง เพราะในโลกปจจุบันมีความรูใหมท่ีสําคัญ ความรูทาง

เทคโนโลยีและความรูท่ัวๆไป หรือความรอบรูใหมๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ผูบริหารตองสามารถพัฒนา

ตนเอง โดยตระหนักถึงจุดแข็งและจุดออนของตนโดยใชขอมูลสะทอนกลับและโอกาสจากคนอ่ืนๆเพื่อ

พัฒนาองคความรูใหม 

1.2 มีความคิดสรางสรรคและใชนวัตกรรมพัฒนาส่ิงใหมๆใหกับองคกรและ

ประยุกตใชนวัตกรรมเพื่อการแกไขปญหาและการปรับปรุงองคกร สรางสภาพแวดลอมท่ีสงเสริม

ความคิดสรางสรรคนวัตกรรม โดยการออกแบบและปรับเปล่ียนโปรแกรม/กระบวนการใหมๆเพื่อ

นําไปใชในองคกร 

1.3 ตระหนักถึงผลกระทบจากภายนอก ไดแก การเมือง เศรษฐกิจ และแนวโนม

ทางสังคมท้ังในระดับนานาชาติ และภายในชาติท่ีมีตอองคกร มีความเขาใจในการวางแผนระยะใกล

และระยะไกล และสามารถกําหนดตําแหนงหนาท่ีท่ีเหมาะสมเพื่อใหเกิดผลสําเร็จ จนสามารถแขงขัน

ไดในโลกธุรกิจปจจุบัน 

1.4 ความยืดหยุน ยอมรับการเปล่ียนแปลงและขอมูลใหม สามารถปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและวิธีการทํางานขอมูลใหม ซึ่งเปล่ียนแปลงไดตามสถานการณหรืออุปสรรคท่ีไดคาดหวัง

และเปล่ียนไดอยางรวดเร็ว ใหเขากับสถานการณใหม รวมท้ังเปล่ียนความต้ังใจได 

1.5 ปรับเปล่ียนได อดทนตอความกดดัน มีความมั่นคงและมุงมั่นอยางแนวแน 

รวมท้ังมองคนในแงดี แมวาจะอยูภายใตภาวะความยากลําบาก และสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได

รวดเร็ว โดยรูจักปรับเปล่ียนวิถีชีวิตสวนตนและสามารถทํางานไดอยางมีความสมดุล 

1.6 จูงใจใฝบริการ สรางและดํารงวัฒนธรรมขององคกร สนับสนุนบุคคลอื่นได

ใหบริการที่จําเปนอยางมีคุณภาพ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพทําใหผูอื่นสามารถปฏิบัติ

ไดตามท่ีตองการ แสดงถึงจิตวิญญาณในการใหบริการสาธารณะ สามารถโนมนาวใหผูอื่นมีน้ําใจ

บริการและชวยเหลือจนบรรลุภารกิจ 
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1.7 การคิดเชิงกลยุทธ กําหนดยุทธศาสตรท่ีมีประสิทธิภาพมั่นคงดวยกลยุทธของ

ธุรกิจและการแขงขันขององคกรในยุคเศรษฐกิจของโลก รูจักตรวจสอบนโยบายและการรายงานแผน

เชิงกลยุทธดวยการมองในระยะยาวท่ีชัดเจน กําหนดวัตถุประสงคไวตามลําดับกอนหลัง สามารถ

คาดการณลวงหนาไดถึงภัยคุกคามหรือโอกาสท่ีมี 

1.8 วิสัยทัศน มีวิสัยทัศนในระยะยาวและนําไปสูการเปล่ียนแปลงองคกรอยาง

รวดเร็ว สามารถสรางวิสัยทัศนรวมกับผูอื่น และโนมนาวใหผูอื่นแปลวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติจาก

ความหมายและปจจัยสําคัญท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลงนั้น 

2. ศักยภาพในการเปนผูนํา หมายถึง ความสามารถในการกําหนดและมียุทธศาสตรเพื่อใช

ศักยภาพของพนักงานและสงเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมใหตรงกับวิสัยทัศนขององคกร ภารกิจ และ

เปาหมาย ปจจัยสําคัญท่ีจะกอใหเกิดศักยภาพในการเปนผูนํา มีดังนี้ คือ 

2.1 การบริหารความขัดแยง กําหนดและปองกันสถานการณท่ีไมพึงประสงค ไมให

เกิดการเผชิญหนา จัดการและแกไขปญหาความขัดแยงและไมเห็นพองดวย ในลักษณะการสรางสรรค

และลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นในทางลบ 

2.2 ตระหนักในคุณคาทางวัฒนธรรม ริเริ่มและบริหารการเปล่ียนแปลงในองคกรให

มีผลตอประสิทธิภาพขององคกร เห็นคุณคาในความแตกตางทางวัฒนธรรมและความแตกตางระหวาง

บุคคลในสถานท่ีทํางาน ตระหนักวาองคกรเกิดขึ้นบนความแตกตาง และพนักงานไดรับการปฏิบัติท่ี

ถูกตองและยุติธรรม 

2.3 ความจงรักภักดี/ความซื่อสัตย สรางนิสัยใหมีความมั่นใจและไววางใจซึ่งกันและ

กัน สรางวัฒนธรรมท่ีสงเสริมมาตรฐานทางศีลธรรมในระดับสูง ปฏิบัติตนในลักษณะท่ีดีงามและมี

มารยาทท่ีดีตอบุคคลอ่ืน แสดงถึงลักษณะในความรับผิดชอบในหมูคณะ และมีจิตใจท่ีเปนสาธารณะ 

2.4 สรางทีมงาน มีความมุงหวัง จูงใจ และแนะนําบุคคลอื่นใหบรรลุเปาหมาย 

เสริมสรางความรวมมือในการทํางานและการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สนับสนุนและอํานวยความ

สะดวกในองคกรและกับกลุมลูกคาใหมีความผูกพัน สรางน้ําใจในการทํางานเปนทีม  มีความภูมิใจ 

ไววางใจกัน พัฒนาความเปนผูนําในลักษณะตางๆจากการรับการช้ีแนะ การใหคําปรึกษา การให

รางวัล และการแนะนําใหปฏิบัติ 

3. การมุงไปสูผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ความสามารถท่ีมุงมั่นในความรับผิดชอบและการปรับปรุง

อยางตอเนื่อง เพื่อชวยใหมีการตัดสินใจไดตามเวลาและมีประสิทธิภาพผานการวางแผนเชิงกลยุทธ

และการนําไปใช รวมท้ังการประเมินผลโครงการและนโยบาย ปจจัยสําคัญท่ีทําใหมุงไปสูผลสัมฤทธิ์ มี

ดังนี้ 
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3.1 ความรับผิดชอบ มั่นใจวามีการควบคุมอยางมีประสิทธิภาพและดํารงอยูดวย

ความจงรักภักดีตอองคกร ยึดมั่นในกฎเกณฑและความรับผิดชอบ สามารถสรางความมั่นใจไดวา

โครงการภายใตความรับผิดชอบจะสําเร็จตามเวลาและงบประมาณที่กําหนด มีการกํากับติดตามและ

การประเมินผลงาน โดยเนนท่ีผลลัพธและวัดท่ีผลสัมฤทธิ์ 

3.2 การใหบริการลูกคา สนองความตองการของลูกคาท่ีแตกตางกัน พรอมท่ีจะ

ปรับปรุง การจัดลําดับกอนหลัง เพื่อสนองตอบตอแรงกดดันและการเปล่ียนแปลงความตองการของ

ลูกคา สามารถคาดการณลวงหนาและสนองความตองการของลูกคา ชวยใหเกิดผลสําเร็จ ใหไดรับ

ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ และถือวาเปนส่ิงผูกพันท่ีจะตองปรับปรุงการใหบริการอยางตอเนื่อง 

3.3 การตัดสินใจ มีการตัดสินใจท่ีดี รับรูผลกระทบและการนําเอาผลการตัดสินใจไป

ใช มีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพและทันเวลา แมวาขอมูลจะมีจํากัด 

3.4 ความเปนผูประกอบการ รูจักใชโอกาสในการพัฒนาการตลาดจากผลผลิตใหม

และการใหบริการท้ังภายในและภายนอกองคกร ตัดสินใจท่ีจะเส่ียง และริเริ่มการทํางานท่ีเส่ียงเพื่อ

ผลสําเร็จ ซึ่งมีคุณประโยชนหรือเกิดความกาวหนา 

3.5 การแกไขปญหา กําหนดและวิเคราะหปญหา แยกความแตกตางระหวางขอมูล

ท่ีสอดคลองกันและแตกตางกันเพื่อการตัดสินใจท่ีเปนเหตุเปนผล ใชวิธีการแกไขปญหาแกบุคคลและ

องคกร 

3.6 มีเทคนิคท่ีเช่ือถือได มีความเขาใจและรูจักประยุกตใชวิธีการท่ีเหมาะสม 

กําหนดกฎเกณฑและนโยบายท่ีสัมพันธกับท่ีผูเช่ียวชาญกําหนด มีความสามารถใชการตัดสินใจท่ี

สําคัญ การใหการฝกอบรมพัฒนาตามความตองการ มีความเขาใจในการเช่ือมโยงระหวางสมรรถภาพ

ทางการบริหาร และภารกิจท่ีตองการ 

4. ความเฉียบคมทางการบริหาร หมายถึงความสามารถในการรับและการบริหารงานการเงิน 

วัสดุอุปกรณ และทรัพยากรขอมูล ในลักษณะท่ีไดรับการยอมรับจากสาธารณะและเกิดความสําเร็จ

ตามภารกิจขององคกร โดยการใชเทคโนโลยีใหมๆสําหรับการตัดสินใจ ปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหเกิด

ความเฉียบคมทางการบริหาร ดังนี้ 

4.1 การบริหารการเงินการคลัง แสดงใหเห็นวามีความเขาใจในหลักการของการ

จัดการทางธุรกิจและความเช่ียวชาญทางการตลาด จัดหากองทุนในระดับท่ีเหมาะสม ตระเตรียมการ

บริหารงบประมาณ ใหความเปนธรรมในโครงการตางๆ ติดตามการใชจายเงินหรือการดําเนินงานตาม

โครงการและนโยบาย 
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4.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย ประเมินสถานการณความตองการของทีมงานท้ังใน

ปจจุบันและอนาคตตามเปาหมายขององคกรและงบประมาณท่ีเปนจริง ใชหลักคุณธรรมท่ีมั่นใจวา

ทีมงานไดรับการคัดเลือกท่ีเหมาะสม มีการพัฒนาท่ีดี มีประโยชน มีคุณคาและผลท่ีเกิดขึ้นสามารถ

นําไปสูการปฏิบัติท่ีถูกตอง 

4.3 การบริหารเทคโนโลยี ใชวิธีการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลใน

การผสมผสานเทคโนโลยีไปสูการปฏิบัติและการปรับปรุงโครงการใหมีประสิทธิภาพ พัฒนา

ยุทธศาสตรโดยการใชเทคโนโลยีใหมๆเพ่ือประกอบการตัดสินใจ มีความเขาใจในผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีตอองคกร 

5. การสรางความเขาใจ/การติดตอส่ือสาร หมายถึง ความสามารถในการอธิบายการให

แนวทางและการใหขอเท็จจริง และแนวคิดตางๆในลักษณะท่ีเช่ือถือได มีความสามารถในการเจรจา

กับบุคคลท้ังภายในและภายนอกองคกรและสวนท่ีเกี่ยวของกับความสามารถในการพัฒนาเครือขาย

ทางวิชาชีพใหกวางไปสูองคกรอื่นๆ ปจจัยสําคัญท่ีนําไปสูการสรางความเขาใจ/การติดตอส่ือสาร            

มีดังนี้ 

5.1 การใชอิทธิพล/การเจรจา รูจักการชักชวนใหผูอื่นคลอยตามในการสราง

ความเห็นพอง (Consensus) ใหไดรับความรวมมือจากบุคคลอ่ืน  

5.2 ทักษะการส่ือสารระหวางบุคคล มีความสามารถในการส่ือสารอยางเหมาะสมใน

การตอบสนองตอความตองการ ความรูสึก และความสามารถตามความแตกตางของแตละบุคคลใน

สถานการณท่ีตางกัน รูจักใชกลวิธีดวยความเห็นอกเห็นใจ ปฏิบัติตอผูอื่นดวยความเคารพ 

5.3 ความสามารถในการส่ือสารดวยวาจา สามารถพูดจาหรือนําเสนอขอมูลท่ีชัดเจน

และเช่ือถือไดท้ังตอบุคคลและกลุม รูจักฟงอยางมีประสิทธิภาพ ทําความชัดเจนในขอมูลท่ีไดรับ           

เปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสงเสริมบรรยากาศของการส่ือสารระบบเปด 

5.4 ความเปนหุนสวนกัน พัฒนาเครือขายและสรางพันธมิตร จัดกิจกรรมสงเสริม

การทํากิจกรรมกันในระหวางกลุมตางวัฒนธรรมการรวมมือกันในระหวางตางหนวยงาน การคนหา

หลักการพื้นฐานรวมกันจากผูเกี่ยวของในวงกวาง และการประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก

ภายในองคกรใหมั่นคง 

5.5 เขาใจการเมืองรูจักแยกแยะการเมืองภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบตองาน

ขององคกร มีวิธีการจัดการปญหาในแตละสถานการณดวยความเขาใจอยางแทจริงในสถานการณของ

องคกรและการเมือง ตระหนักในผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติท่ีหลากหลาย 



43 

 

 

5.6 การส่ือสารดวยการเขียน การเขียนท่ีแสดงถึงขอเท็จจริงและความคิดท่ีชัดเจน 

เช่ือถือได และมีระบบการเขียนท่ีดี32 

 

 

คุณภาพการจัดการศึกษา 
  เปาหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552 – 2561) มุงเนนการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู และการสงเสริมการมี

สวนรวมของทุกภาคสวน ท้ังนี้เพื่อใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ไมวาจะอยางไรก็ตาม

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนส่ิงสําคัญท่ีทุกฝายท่ีมีสวนในการจัดการศึกษาตองตระหนักและ

ดําเนินการจนบรรลุผลในท่ีสุด33 

 

ความหมายของมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานเพื่อใชเปนกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกและเปนแนวทางใหหนวยงานและสถานศึกษา

มุงพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานตางๆ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไวใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 34 

 

 

 

                                                             
32 เท้ือน ทองแกว, สมรรถนะ (Competency) หลักการและแนวปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550), 36-37. 
33 สํานักทดสอบทางการศึกษา ,สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย         

, 2554), 2. 
34 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, แนวทางการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก, พิมพครั้งท่ี 5 (กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพดี จํากัด

,2545), 68.  
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มาตรฐาน (Standards) 

  มาตรฐาน (Standards) ในบริบททางการศึกษาโดยท่ัวไป หมายถึง มาตรฐานทางวิชาการ 

(Academic Standards) เปนส ิงท่ีอธิบายวาอะไรท่ีผูเรียนควรรูและสามารถทําไดเมื่อถึงชวงเวลาท่ี  

กําหนดไว การจะไดคําตอบเหลานี้ 1) ตองมีการกําหนดมาตรฐานท่ีเปนความคาดหวังสูงไวชัดเจน คือ

ตองการใหผูเรียนทุกคนสัมฤทธิผล 2) จัดเตรียมส่ิงท่ีเปนพื้นฐานท่ีจะใหท้ังนักการศึกษาและผูเรียนได

แสดง คว าม รั บ ผิด ชอบและ ไ ด รั บ ค ว ามรั บ ผิ ดชอบจากส าธ ารณชน  ( accountability)                      

3) ตองเปนมาตรฐานท่ีสงเสริมความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา โดยตองใหผูเรียนทุกคนบรรลุ

มาตรฐานตามระดับช้ันท่ีกําหนด และ 4) เปนมาตรฐานท่ีใชเปนแนวทางการประเมินสัมฤทธิผลของ

ผูเรียน ปรับปรุงการจัดการฝกหัดของครู การฝกอบรมครู การพัฒนาหลักสูตรและกลวิธีการเรียนการ

สอน รวมท้ังการจัดเตรียมส่ือ ทรัพยากรใหพรอมและมีประสิทธิภาพ การกําหนดใหมีมาตรฐานก็เพื่อ

กําหนดความคาดหวังใหชัดเจน สําหรับท้ังครูและพอแม ผูปกครอง วาอะไรที่ผูเรียนควรรูและสามารถ

ทําไดในระดับตางๆของการเรียนแตละชวงช้ัน ทําใหผูเรียนมองเห็นเปาหมายชัดเจนวาเขาจะตอง

เรียนรูอะไร ใหไดเพื่ออะไร ครูก็มองเห็นโครงรางของการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลท่ีจะวัด

และประเมินผลผูเรียนไดถูกตองชัดเจนจริงๆ พอแมผูปกครองก็เชาใจชัดเจนวาลูกหลานของตนถูก

คาดหวังใหตองรูอะไรและทําอะไรได ผลระยะยาวในอนาคต สังคม หนวยงานท่ีรับผูเรียนเขาทํางานก็

เขาใจชัดเจนวาผูเรียนแตละวัยไดรับการคาดหวังใหรูอะไรและทําอะไรได35 

  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดให

ความหมายของ มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพท่ีพึงประสงค 

และมาตรฐานท่ีตองการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแหง 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. 



45 

 

 

การศึกษาตลอดชีวิตและสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาท่ีสรางคุณภาพชีวิตและ

สังคมบูรณาการอยางสมดุล ระหวางปญญาธรรม  คุณธรรม และวัฒนธรรม มุงสรางพื้นฐานท่ีดีในวัย

เด็ก ปลูกฝงการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมต้ังแตวัยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาความรู

ความสามารถเพื่อการทํางานท่ีมีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาได

ตรงกับความตองการของผูเรียน37  

 

ความเช่ือมโยงระหวางอุดมการณ หลักการ และมาตรฐานการศึกษา 
  การศึกษาเปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีทําใหคนมีความรูและมีคุณสมบัติตางๆท่ีชวยใหคนนั้น

อยูในโลกได เปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และสังคมสวนรวม ดังนั้น การท่ีจะดูคุณภาพ

การศึกษาจึงดูท่ีคุณภาพคนท่ีเปนผลผลิตของการจัดการศึกษา แตอยางไรก็ตามในสถานการณปจจุบัน

ท่ีสถานศึกษาสวนใหญมีความเหล่ือมลํ้าและแตกตางกันมากท้ังดานงบประมาณ คุณภาพ บุคลากร 

หรือแมแตตัวปอนคือนักเรียนท่ีเขาเรียน รวมท้ังปจจัยอื่นๆ เชนความรวมมือของคณะกรรมก าร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การสนับสนุนจากชุมชน หนวยงานหรือองคกรท่ีอยูใกลเคียงสถานศึกษา และ

การติดตามอยางใกลชิดจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดเหลานี้ ยอมมี

ผลกระทบตอคุณภาพการจัดการศึกษา นอกจากนี้สถานศึกษาในปจจุบันมีอิสระในการบริหารจัดการ

การศึกษาดวยตนเอง มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาเอง จึงยอมสงผลกระทบถึงคุณภาพผูเรียนและ

คุณภาพการบริหารจัดการท่ีแตกตางกัน ดังนั้น ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

ท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 จึงกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานําไปสูการกําหนดใหมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดเปนมาตรฐานท่ีมีความ

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ท้ังนี้ยังไดมีการกําหนดอุดมการณและหลักการเพื่อให

สาธารณชน สังคมทุกภาคสวนไดเขาใจแนวความคิด รับรู และมีสวนรวมในการจัดการ ศึกษา 

ตลอดจนมีแนวทางการตรวจสอบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางมีระบบและมีคุณภาพ คือ 

1. หลักการพัฒนาผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณ 

2. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเปนไทย 

3. หลักแหงความเสมอภาค 

                                                             
37 สมาน อัศวภูมิ, เสนทางสูคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (กรุงเทพมหานคร : หจก. 

อุบลกิจออฟเซทการพิมพ, 2550), 16-17. 
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4. หลักการมีสวนรวม 

5. หลักแหงความสอดคลอง 

 สถานศึกษาสามารถนําความเช่ือมโยงดังกลาว เปนแนวทางในการวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือเปนแนวทางในการ

กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามตารางตอไปนี้38 

                                                             
    38สํานักทดสอบทางการศึกษา,  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การกําหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 

2554) , 10-13. 
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ตารางท่ี 2   ตารางแสดงความสัมพันธระหวางมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษา  

           ขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวง 

มาตรฐาน
การศึกษาของ

ชาติ 

มาตรฐาน
การศึกษาตาม
กฎกระทรวง 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2553 
กระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานเพื่อการ
ประเมินภายนอก       

รอบสาม 

มาตรฐานท่ี 1 

คุณลักษณะของ

ค น ไ ท ย ท่ี พึ ง

ประสงค ท้ัง ใน

ฐานะพลเมือง

และพลโลก 

 

มาตรฐานท่ี 1 

ผลการจัด

การศึกษา 

 

ดานคุณภาพผูเรียน (6 มาตรฐาน) 
มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและ

มีสุนทรียภาพ 

มาตรฐาน ท่ี  2  ผู เ รี ยนมี คุณธรรม 

จริยธรรม และ คานิยมท่ีพึงประสงค 

มาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะในการ

แสวงหาความรู ดวยตนเอง รักการ

เรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารถ

ใ น ก า ร คิ ด อ ย า ง  เ ป น ร ะ บ บ  

คิดสรางสรรค ตัดสินใจ แกปญหาได

อยางมีสติสมเหตุผล 

มาตรฐานท่ี 5 ผู เรียนมีความรูและ

ทักษะพื้นฐานท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการ

ทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นได และมีเจตคติท่ีดีตอ

อาชีพสุจริต 

 

ตัวบงชี้พื้นฐาน                
(5ตัวบงชี้หลัก) 
ตัวบงชี้ท่ี 1 ผูเรียนมีสุขภาพ

กายและสุขภาพจิตท่ีดี 

ตั ว บ ง ชี้ ท่ี  2  ผู เ รี ย น มี

คุณธรรม จริยธรรม  

และคานิยมท่ีพึงประสงค 

ตัวบงชี้ ท่ี 3 ผูเรียนมีความ

ใ ฝ รู แ ล ะ เ รี ย น รู  อ ย า ง

ตอเนื่อง 

ตัวบงชี้ท่ี 4 ผูเรียนคิดเปน 

ทําเปน 

ตัวบ งชี้ ท่ี  5  ผลสั มฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียน 

ตัวบงชี้อัตลักษณ           
( 2 ตัวบงชี้หลัก) 
ตัวบงชี้ท่ี 9 ผลการพัฒนา

ใหบรรลุตาม ปรัชญา 

ปณิธาน พนัธกิจ และ

วัตถุประสงคของการจัดต้ัง

สถานศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนา

ตามจุดเนนและจุดเดนท่ี

สงผลสะทอนเปน

เอกลักษณของสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 2   ตารางแสดงความสัมพันธระหวางมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษา  

            ขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวง (ตอ)  

 

มาตรฐาน
การศึกษาของ

ชาติ 

มาตรฐาน
การศึกษาตาม
กฎกระทรวง 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2553 
กระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานเพื่อการ
ประเมินภายนอก       

รอบสาม 

มาตรฐานท่ี 2 

แนวการจัด

การศึกษา 

 

มาตรฐานท่ี 3 

การจัดการเรียน

การสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

 

ด า นคุ ณภ าพกา ร จั ดก า ร ศึ กษ า  
( 6 มาตรฐาน) 
มาตรฐาน ท่ี  7  ครูปฏิบั ติ งานตาม

บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานท่ี 8 ผูบริหารงานปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

ม า ต ร ฐ า น ท่ี  9  คณ ะ ก ร ร ม ก า ร

สถานศึกษา และ ผูปกครอง ชุมชน

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัด

หลักสูตรกระบวนการเรียนรู และ

กิ จ ก ร ร มพั ฒ น า คุณภ า พ ผู เ รี ย น  

อยางรอบดาน 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัด

สภาพแวดลอมการบริหารท่ีสงเสริมให

ผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

กลุมตัวบงชี้มาตรฐานการ
สงเสริม                        
(1 ตัวบงชี้หลัก) 
ตัวบงชี้ท่ี 11 ผลการ

ดําเนินงานโครงการพิเศษ

เพื่อสงเสริมบทบาทของ

สถานศึกษา 

 

ตัวบงชี้พื้นฐาน               
( 1 ตัวบงชี้หลัก) 
ตัวบงชี้ท่ี 6 ประสิทธิผล

ของการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสาํคัญ 
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ตารางท่ี 2   ตารางแสดงความสัมพันธระหวางมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการศึกษา  

            ขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวง (ตอ)  

 

มาตรฐาน
การศึกษาของ

ชาติ 

มาตรฐาน
การศึกษาตาม
กฎกระทรวง 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2553 
กระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานเพื่อการ
ประเมินภายนอก       

รอบสาม 

มาตรฐานท่ี 3 

แนวการสร า ง

สังคมแห งการ

เรียนรู / สังคม

แหงการเรียนรู 

มาตรฐานท่ี 2 

การบริหารจัดการ 
ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสราง 

สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปน

สังคมแหงการเรียนรู 

ตัวบงชี้หลักพื้นฐาน       
(1 ตัวบงชี้หลัก) 
ตัวบงชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพ

ของการบริหารจัดการและ

การพัฒนาสถานศึกษา 

ตัวบงชี้มาตรฐานการ
สงเสริม                       
(1 ตัวบงชี้หลัก) 
ตั ว บ ง ชี้ ท่ี  1 2  ผ ล ก า ร

สงเสริมพัฒนาสถานศึกษา

เพื่อยกระดับมาตรฐานและ

พัฒน าสู 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 

 มาตรฐานท่ี 4 

การประกัน

คุณภาพภายใน 

ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษา

ใหบรรลุ เป าหมาย  ตามวิสั ย ทัศน 

ปรัชญา และจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน 

ดานมาตรการสงเสริม 

มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตาม

นโยบาย จุดเนน และแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา   และ

ส ง เ ส ริ ม สถ าน ศึ กษา ให ยกร ะ ดับ

คุณภาพสูงข้ึน 

ตัวบงชี้พื้นฐาน                
(1 ตัวบงชี้หลัก) 
ตัวบงชี้ท่ี 8 พัฒนาการของ

การประกันคุณภาพภายใน

โดยสถานศึกษาและตน

สังกัด 
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หลักการสําคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เรียกโดยยอวา    

สมศ. จัดต้ังตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 

หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาท่ีพัฒนา

เกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการตรวจสอบ

คุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ

 สมศ.ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) โดยไมมีการตัดสิน

ผลการประเมิน แตเปนการประเมินเพื่อยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษา ขณะเดียวกันถือเปนการ

สรางความเขาใจกับสถานศึกษา เพื่อใหปฏิบัติไดถูกตองตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) เปนการประเมินตามวัตถุประสงค

ของ สมศ. ท่ีระบุไวในพระราชกฤษฎีกาของการจัดต้ัง สมศ. โดยการนําผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบแรกมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ังประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดขึ้นเพื่อการ

รับรองมาตรฐานการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) เปนการ

ประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบ

มากกวากระบวนการ โดยคํานึงถึงความแตกตางของแตละสถานศึกษา ซึ่งยังคงหลักการสําคัญของ

การประเมินคุณภาพภาพภายนอกตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 หมวด 3 ท่ีไดระบุวาการประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึง

จุดมุงหมายและหลักการ ดังตอไปนี้ 

 1. เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 2. ยึดหลักความเท่ียงตรง เปนธรรม  และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง 

และมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 

3. สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ

โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน 

4. สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 

5. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา          

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น 
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6.  คํานึงถึงความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน               

พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา 

ท้ังนี้ กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธี การประกันคุณภาพการศึกษา         

พ.ศ.2553 กําหนดให สมศ.ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 

2. มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา 

3. มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4. มาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน39 

 

ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 ตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง” ในขณะท่ีมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน ระบุถึง

การประเมินคุณภาพภายนอกไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

มีฐานะเปนองคการมหาชน ทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการ

ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 

 จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาปกติท่ีจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ

คุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม และ ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุง

                                                             
39 สํานักงานรับรองมาตรฐานและเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), คูมือการ

ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ .ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับ
สถานศึกษา (แกไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ.2554) (สมุทรปราการ : บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด, 

2555) , 6. 
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คุณภาพอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ดวยเหตุนี้ระบบการประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลท้ังปจจัย

นําเขา กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเนนการ

ประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้นความเช่ือมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมิน

คุณภาพภายนอกจึงเปนส่ิงจําเปน 

 เมื่อสถานศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว จําเปนตองจัดทํารายงาน

ประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือเรียกวา 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารเช่ือมโยงระหวางการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบโดยหนวยงานตนสังกัด และการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาโดย สมศ. ดังนั้นสถานศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองท่ีมีความลุมลึก สะทอนภาพที่แทจริงของสถานศึกษาในทุกองคประกอบคุณภาพ40 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 นับต้ังแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดใหความสําคัญตอ

การศึกษาเปนอยางมาก จึงเปนท่ีมาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือวาเปน

กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาฉบับแรกของไทยท่ีมุงหวังจะยกระดับการศึกษาและปฏิรูปการศึกษาใหมี

คุณภาพและมาตรฐานเปนท่ียอมรับ41  อุดมการณอันสําคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดใหมี

การศึกษาตลอดชีวิตและการสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาท่ีสรางคุณภาพชีวิต

และสังคมบูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอด

ชีวิตเพื่อคนไทยท้ังปวง มุงสรางพื้นฐานท่ีดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมต้ังแตวัย
                                                             

40 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), คูมือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ฉบับ
สถานศึกษา (แกไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔) (สมุทรปราการ : บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด

,2555), 13-14. 
41 อุดมศักด์ิ พลอยบุตร, “ครูยุคใหม....ครูยุคปฏิรูป” , วารสารวิชาการ 5 .1 (มกราคม, 

2545) : 22. 
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การศึกษาข้ันพื้นฐาน และพัฒนาความรูความสามารถเพ่ือการทํางานท่ีมีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาค

สวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงตามความตองการของผูเรียน และสามารถตรวจสอบไดอยาง

มั่นใจวาการศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาชีวิตและสังคม เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศเปน

อยางยิ่ง สามารถพึ่งตนเองและพ่ึงกันเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ 

 สถานศึกษาจึงมีหนาท่ีพัฒนาและนําเสนอมาตรฐานการศึกษาของชาติ จากนั้นองคกรหลัก

และกระทรวงตางๆรวมท้ังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงท่ีเกี่ยวของ ภาคเอกชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฯลฯ จะทําหนาท่ีพัฒนามาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภท

การศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย ไดใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาระดับนั้นๆ พรอมท้ังดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมิน

คุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพื้นฐานป 2553 มีดังตอไปนี้42 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2553 

ดานที่1 ดานคุณภาพผูเรียน 

มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

ตัวบงช้ี 

 1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกายสม่ําเสมอ 

 1.2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 

 1.3 ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงตอความ

รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศ 

 1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

 1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น 

 1.6 สรางผลงานจากการเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ              

ตามจินตนาการ 

                                                             
42 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, มาตรฐาน การศึกษาและตัวบงชี้ ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2547), 23. 
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มาตรฐานท่ี 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 

ตัวบงช้ี 

 2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 

 2.2 เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 

 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 

 2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

มาตรฐานท่ี 3 ผู เรียนมี ทักษะในการแสวงหาความรู ดวยตนเอง  รักการเรียนรู และพัฒนา                

ตนเองอยางตอเนื่อง 

ตัวบงช้ี 

 3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และส่ือตางๆ

รอบตัว 

 3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และต้ังคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

 3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรูระหวางกัน 

 3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 

มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจ  แกปญหาได

อยางมีสติสมเหตุผล 

ตัวบงช้ี 

 4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอาน ฟง และดู และส่ือสารโดยการใชคําพูดหรือเขียนตาม

ความคิดของตนเอง 

 4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

 4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

 4.4 มีความคิดริเริ่มและสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

มาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะพื้นฐานท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

ตัวบงช้ี 

 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 

 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 

 5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนเปนไปตามเกณฑ 

 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 
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มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และมีเจตคติ

ท่ีดีตออาชีพสุจริต 

ตัวบงช้ี 

 6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนเสร็จ 

 6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

 6.3 ทํางานรวมกับผูอื่นได 

 6.4 มีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 

ดานท่ี 2 ดานคุณภาพการจัดการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบงช้ี 

 7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ 

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

 7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการ

ทางสติปญญา 

 7.4 ครูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถิ่นมา

บูรณาการในการจัดการเรียนรู 

 7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย 

 7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการเรียนและคุณภาพ

ชีวิตดวยความเสมอภาค 

 7.7 ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบและใชผลใน

การปรับการสอน 

 7.8 ครูประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีและเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

 7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 
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มาตรฐานท่ี 8 ผูบริหารงานปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบงช้ี 

 8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน 

 8.2 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย

เปนฐานความคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ 

 8.3 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

 8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 

 8.5 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 

 8.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ

และเต็มเวลา 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบงช้ี 

 9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 

 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการดําเนินงานของ

สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

 9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

อยางรอบดาน 

ตัวบงช้ี 

 10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น 

 10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และ

ความสนใจ 

 10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความ

ถนัด และความสนใจของผูเรียน 

 10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูได

ดวยตนเอง 
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 10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง

สม่ําเสมอ 

 10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมการบริหารท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ตัวบงช้ี 

 11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความ

สะดวกพอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

 11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 

 11.3 จัดหองสมุดท่ีใหบริการส่ือและเทคโนโลยีสานสนเทศท่ีเอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง 

และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบงช้ี 

 12.1 มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 12.2 มีการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนา

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 12.3 มีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 

 12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 12.5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง 

 12.6 จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 

ดานท่ี 3 ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 

ตัวบงช้ี 

 13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลงเรียนรู

ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา

รวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของ 
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 13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ

ครอบครัว ชุมชน และองคกรท่ีเกี่ยวของ 

ดานท่ี 4 ดานอัตลักษณของสถานศึกษา 
มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย ตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนท่ีกําหนด

ขึ้น 

ตัวบงช้ี 

 14.1 มีการจัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา 

ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค และจุดเนนของการจัดต้ังสถานศึกษา 

 

ดานท่ี 5 ดานมาตรการสงเสริม 

มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ

สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

ตัวบงช้ี 

 15.1 มีการจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา 

 15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย43 

 จากมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว ผูวิจัยมีความสนใจในดานคุณภาพการจัดการศึกษา

มาตรฐานท่ี 7-12 ซึ่งมีท้ังหมด 6 ดาน  

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ต้ังอยูท่ีอําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม รับผิดชอบในการประสานสงเสริม และสนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน       

ประกอบดวยพื้นท่ี 4 อําเภอ ไดแก อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอบางเลน และ               

อําเภอพุทธมณฑล  ดังนี้ 

                                                             
43 สํานักทดสอบทางการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย , 

2554) ,17-20. 
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ตารางท่ี 3   จํานวนโรงเรียน นักเรียน หองเรียน และครูผูสอนแยกตามอําเภอ 

อําเภอ จํานวน 
โรงเรียน นักเรียน หองเรียน ครู นร. : หอง 

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) 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เปนหนวยงานบริหารและสงเสริม
การจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพ เปนบุคคลแหงการเรียนรู รักดี รักถิ่น มีความสุข และทันโลก 

พันธกิจ (Mission) 

 1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเตรียมความพรอมการจัด

การศึกษาปฐมวัย ใหประชากรวัยเรียนอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

 2. สงเสริมและสนับสนุนผูเรียนใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ รักดี รักงาน รักถิ่น        

มีความสุข และทันโลก 

 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 

 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการส่ือสาร เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัด

การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

 5. พัฒนาการบริหาร จัดการศึกษาอยางเปนระบบ เปนไปตามมาตรฐาน คุณภาพการศึกษา

โดยมุงสัมฤทธิผล 

คานิยมองคการ 
 เปล่ียนแปลง โปรงใส เปนธรรม 

วัฒนธรรมองคการ 
 องคกรแหงการเรียนรู คูคุณภาพการศึกษา 
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 เปาประสงค (Goals) 

 1. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศ 

 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้ังแตอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค 

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 

 4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีความเขมแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและ

เปนกลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

กลยุทธ 
 กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม
ความสามารถทางดานเทคโนโลยี เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

 กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึง ครอบคลุม  ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนา

เต็มศักยภาพ 

 กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจัดการเรียนการสอน

ไดอยางมีคุณภาพ 

 กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจ

ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคปกครอง

สวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา44 

 

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
งานวิจัยในประเทศ 

 พรพิศ อินทะสุระ ไดทําการวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 

ผลการวิจัย พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากร

                                                             
44 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 , กลุมนโยบายและแผน, 

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2555 (นครปฐม : ทองบุญการพิมพ, 2556), 1-9. 
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ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก             

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีสมรรถนะอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานการมีวิสัยทัศนมีคาเฉล่ีย

สูงสุด รองลงมาคือดานการทํางานเปนทีม ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และดานการส่ือสารและ

การจูงใจ ตามลําดับ45 

 วีระเชษฐ ฮาดวิเศษ ศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลการศึกษาพบวา ครูและผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตอ

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนอ งคาย เขต 3              

โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สมรรถนะของ

ผูบริหารสถานศึกษา เรียงลําดับตามคาเฉล่ียตามความคิดเห็นของครูและผูบริหารสถานศึกษา ไดดังนี้ 

สมรรถนะการพัฒนาตนเอง สมรรถนะการทํางานเปนทีม สมรรถนะการมีวิสัยทัศน สมรรถนะการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร สมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะการวิเคราะหและสังเคราะห 

สมรรถนะการบริการท่ีดี และสมรรถนะการส่ือสารและจูงใจ46 

 ศิริจันทร พลอยกระโทก ศึกษาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกน เขต 5 ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความ

คิดเห็นตอสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก สมรรถนะทางการ

บริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีผูบริหารสถานศึกษาและครูเห็นวามีการปฏิบัติมากกวาสมรรถนะ

ดานอื่น คือ การทํางานเปนทีม สวนสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาท่ีผูบริหาร

สถานศึกษาและครูเห็นวามีการปฏิบัตินอยกวาสมรรถนะอื่นๆ คือ การวิเคราะหและสังเคราะห             

สวนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก พบวา 

ควรสงเสริมการพัฒนาความรูในเชิงบริหารแบบโรงเรียนเปนฐานท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจการ

บริหารจัดการใหสถานศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารการศึกษา 

                                                             
45 พรพิศ อินทะสุระ , “สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5” 

(ปริญญานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย,2551), 74. 
46 วีระเชษฐ ฮาดวิเศษ, “สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาหนองคาย เขต 3” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551), 47-49. 
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ควรสงเสริมดานการมุงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงาน โดยการวางแผนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา แผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของหนวยงานตนสังกัด และ             

มีการบูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายการพัฒนาอยางชัดเจนและมีการติดตามตรวจสอบผล

การดําเนินงานเปนระยะๆ สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหกับผูบริหารและครู ใหมี

ความสามารถในการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาพัฒนาการบริการจัดการและสังเคราะหองคกร และ  

ยกยองใหรางวัลผูบริหารสถานศึกษาท่ีสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม

เปาหมาย47 

 ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา ไดทําการวิจัยเร่ือง รูปแบบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ท่ีมีประสิทธิผล ของสถานศึกษาท่ีผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 1 ของ สมศ. ระหวางป       

พ.ศ.2544 – 2548 พบวา องคประกอบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสิทธิผล

ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 1) สมรรถนะดานวิชาชีพ 2) สมรรถนะดานภาวะผูนํา 3) สมรรถนะ

ดานหนาท่ี 4) สมรรถนะดานบุคคล และ 5) สมรรถนะดานการบังคับบัญชา และรูปแบบสมรรถนะ

ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสิทธิผล เปนรูปแบบท่ีประกอบดวยองคประกอบสําคัญ            

5 องคประกอบท่ีมีความถูกตอง เหมาะสม เปนไปได และสามารถนําไปใชประโยชนได48 

 ชาตรี โพธิกุล ไดทําการวิจัยเรื่อง สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะของ

ผูบริหารตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับ

คาเฉล่ียมาก คือ ดานคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา และคาเฉล่ียนอยสุด คือ             

ดานการบริหารงานวิชาการ 2) สมรรถนะของผูบริหารตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา เมื่อจําแนกตาม

ขนาด โดยภาพรวมและรายดายมีคาเฉล่ียแตกตางกัน โดยเรียงจากมากไปหานอยคือ สมรรถนะ

ผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดเล็ก 3) แนวทางการพัฒนา

                                                             
46 ศิริจันทร พลอยกระโทก , “สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2551), 61-65.                                             
47 ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา “ รูปแบบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ มี

ประสิทธิผล” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2552), 228-234. 
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สมรรถนะผูบริหารไดแก ผูบริหารควรกําหนดนโยบายวางแผนการบริหารงานของโรงเรียนใหชัดเจน 

จัดสรรงบประมาณในโรงเรียนใหเกิดความถูกตองชัดเจน เปนระบบ และตรวจสอบได มอบหมายงาน

ใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคคล และควรวางแผนการทํางานและมีการบริหารจัดการท่ี

สามารถดึงศักยภาพและความสามารถท่ีซอนอยูภายในตัวบุคคลมาใชเพื่อใหเกิดผลสําเร็จของงาน49 

 ราชกุมารีย ดูเบย ไดทําการวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู บริหารกับการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองทองถิ่น กลุมการศึกษาทองถิ่นท่ี 1 พบวา  สมรรถนะ

ของผูบริหารกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองทองถิ่น          

กลุมการศึกษาทองถิ่นท่ี 1 มีความสัมพันธกันทางบวกสูงทุกคู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ทุกดาน เนื่องจากผูบริหารมีสมรรถนะ ความรูความสามารถและศักยภาพในดานตางๆเปนอยางดี  

เมื่อผูบริหารมีสมรรถนะท่ีพรอมยอมจะนําพาโรงเรียนเขาสูการประกันคุณภาพอยางเปนระบบและมี

คุณภาพ50 

 บุษรา ผองใส ไดศึกษาการประกันคุณภาพภายในท่ีสงผลตอการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวันตก พบวา โดยภาพรวมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

เนื่องจากงานวิชาการเปนงานหลักของสถานศึกษาท่ีผูบริหารตองดูแลเอาใจใสเปนอันดับแรก 

สถานศึกษาตองรับผิดชอบโดยตรง เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งขั้นตอนสําคัญท่ีผูบริหาร

และครูจะตองดําเนินการใหผูเรียนไดพัฒนาขีดความสามารถของตนไดเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษา

จึงกําหนดปรัชญาและเปาหมายของสถานศึกษาใชเปนเคร่ืองช้ีนําการดําเนินงานของสถานศึกษา            

โดยสอดคลองกับปรัชญาและจุดมุงหมายของชาติ เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทุก

ฝายเขาใจตรงกัน51 

                                                             
48 ชาตรี โพธิกุล , “สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา” (ปริญญานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 103. 
50 ราชกุมารีย ดูเบย , “สมรรถนะของผูบริหารกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียน สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554), 108. 
51 บุษรา ผองใส, “การประกันคุณภาพภายในที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวันตก” (ปริญญานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 119-120. 



64 

 

 

 พิเชษฐ วายุวรรธนะ ไดศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรีเขต 1 พบวา

ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเรียง

จากมากไปหานอย ดังนี้ ความสามารถในการแกปญหาในสถานศึกษา ความสามารถในการพัฒนา

นักเรียนท่ีมีทัศนคติทางบวก ความสามารถในการปรับเปล่ียนและพัฒนาสถานศึกษา และ

ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง และการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษา

ประจําป สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กาญจนบุรี เขต152 

 วชิราภรณ พรมนาทม ไดทําการวิจัยเร่ือง การบริหารวิชาการท่ีสงผลตอคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา การพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนกิจกรรมท่ีครอบคลุมภารกิจทางวิชาการและการจัดการท่ี

ระบบ มีการวางแผนลวงหนาเพื่อสรางความเช่ือมั่นวาผูเรียนจะมีความรู มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ตามมาตรฐานท่ีเตรียมไว อีกท้ังยังแสดงถึงการบริหารวิชาการของผูบริหารในการพัฒนาคุณลักษณะท่ี

พึงประสงคของนักเรียนในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการท่ีวา การประกันคุณภาพทางการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษา            

ขั้นพื้นฐานจะตองสรางความมั่นใจใหแกสังคมวาสถานศึกษามีศักยภาพในการพัฒนาผูเรียนเพื่อเปน

พื้นฐานท่ีสําคัญท่ีจะนําไปสูการพัฒนาของมนุษย53 

    

 

 

                                                             
52 พิเชษฐ วายุวรรธนะ , “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1” 

(ปริญญานิพนธ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 97-98. 
53 วชิราภรณ พรมนาทม , “การบริหารวิชาการที่สงผลตอคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของ

นักเรียนในสถานศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” (ปริญญานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 108. 
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งานวิจัยตางประเทศ  

 เฮค (Heck)  ได ศึกษาวิ จัยเรื่องการตรวจสอบผลกระทบของคุณภาพโรงเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพและโรงเรียนท่ีปรับปรุง ผลการวิจัยพบวา ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ระบบ

ของรูปแบบการแสดงความสามารถโดยโรงเรียนเปนผูดําเนินงาน ตามมาตรฐานความพึงพอใจและ

ตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียน โดยใชเครื่องมือประเมินผลแบบบัตรรายการขอมูล ผลการวิจัย

พบวา บัตรขอมูลถูกใชคนหาความสําเร็จในโรงเรียนจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและกําหนดเปาหมาย

ของโรงเรียนท่ีเกิดขึ้นแกนักเรียน ผลมีความแตกตางกันกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน54 

 อิธ (Eith) ศึกษาบทบาท วิสัยทัศน และสมรรถนะของหัวหนาภาควิชาการศึกษาตอเนื่องใน

วิทยาลัยชุมชน สําหรับศตวรรษท่ี 21 ในมลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา โดยการศึกษาเชิงคุณภาพ        

ผลการศึกษาพบวา หัวหนาภาควิชามีวิสัยทัศน 3 ประการ คือ 1) การสรางโอกาสการเรียนรูตลอด

ชีวิต    2) การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง และ 3) การปรับปรุงการสนับสนุนองคการ ในดานบทบาท

พบวามี 3 บทบาท คือ 1) การแสดงบทบาทการทํางานเปนทีม 2) การใหบริการ 3) การเปนผูนําหรือ

ผูจัดการ  สวนในดานสมรรถนะของหัวหนาภาควิชาการศึกษาตอเนื่องในวิทยาลัยชุมชน สําหรับ

ศตวรรษท่ี 21 ในมลรัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา พบวา หัวหนาภาควิชาในอน าคตตองมีสมรรถนะ         

4 ดาน ดังนี้ 1) การสรางสัมพันธภาพ 2) การสรางนวัตกรรม 3) การจัดการทรัพยากรการสนับสนุนใน

การทํางาน 4) การนําและการจัดการ55 

 อิซูมิ (Izumi) ศึกษาถึงสาเหตุแหงความสําเร็จของโรงเรียนประถม 8 แหง ในแคลิฟอรเนีย

จากการศึกษาพบวา ผูบริหารของโรงเรียนเหลานี้จะใหความสําคัญกับวิธีการสอน หลักสูตร                

การพัฒนาครู ระเบียบวินัย การมีสวนรวมของผูปกครอง ฯลฯ ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีวิสัยทัศนท่ี

ชัดเจน หลักสูตรมีสวนสําคัญในการกําหนดผลการเรียนของนักเรียน การพัฒนาครูเนนไปตาม

                                                             
54Ronald H. Heck and others, “Instructional Leadership and School 

Achievement Violation of A Casual Model,” Education Administration Quarterly 26, 

2 (May 2000) : 95. 
55Gary 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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มาตรฐานท่ีรัฐกําหนด โรงเรียนใหความสําคัญกับคุณภาพของครูมากกวาใบวุฒิทางการสอน ผูบริหาร

ของโรงเรียนเหลานี้ยืนยันวาคุณภาพของครูเปนสวนสําคัญท่ีทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงข้ึน56 

         มารมอน(Marmon) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการกําหนดสมรรถนะหลักของผูบริหาร 

และบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการจัดการศึกษาภายใตขอกําหนดของสวนกลาง ผลการวิจัยพบวา 

สมรรถนะหลักสําหรับผูบริหารและบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตามท่ีกําหนดจํานวน         

18 สมรรถนะ ไดแก สมรรถนะดานการบริหาร การรับบุคคล การแนะนําหลักสูตรท่ัวไป หลักสูตร

พิเศษ การหาเงินมาชวยเหลือ การติดตามและประเมินผล  การจัดทําของบประมาณ สารสนเทศ 

ความสัมพันธระหวางบุคคล ภาวะผูนํา การมีวิสัยทัศน การจูงใจ การวางแผน การพัฒนาอาชีพ 

ความสัมพันธกับชุมชน การสรรหา การสอน และเทคโนโลยี57 

 อัลเบร์ิต กรีน (Albert-Green) ไดศึกษาการรับรูของครู ผูปกครอง และนักเรียนเกี่ยวกับ

คุณลักษณะของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพตามธรรมนูญโรงเรียนในรัฐเท็กซัส พบวาคุณลักษณะของ

โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ท่ีครู ผูปกครอง และนักเรียนเห็นดวยรวมกันได การจัดส่ิงแวดลอมท่ี

ปลอดภัยและเรียบรอย การจัดบรรยากาศเชิงบวก การกําหนดความคาดหวังท่ีสูง และการตรวจสอบ

ความสําเร็จอยางตอเนื่อง ครูและผูปกครองเห็นวาโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลตองเปนโรงเรียนท่ีมีภาวะ

ผูนําของครูและการกําหนดพันธกิจท่ีชัดเจน มีการสงเสริมโอกาสทางการเรียนรูสูง และเห็นดวยกับ

การใหผูปกครองมีสวนรวมในโรงเรียน58 

 โนเบิล นาโน (Noble-Nano) ไดทําการศึกษาสมรรถนะของโครงการการศึกษาขอมูลดาน

เทคโนโลยีของเขตพื้นท่ี 1 การดําเนินการเพื่อการศึกษาท่ีมีคุณภาพ การศึกษาพบวา ผูบริหารในเขต

พื้นท่ีท่ีอยูในกลุมตัวอยางมีสมรรถนะดานองคความรูและความเขาใจในคุณลักษณะและบทบาทในการ

                                                             
56 Lance T. Izumi, They Have Overcome : High-Poverty, High-Performing 

Schools In California, (California : Pacific Research Inst.2002), Abstract. 
57 D.H. Marmon, “Core Competencies of Professional Service Providers in 

Federally Funded Education Programs” (Ph.D. Dissertation, The University of 

Tennessee,2002), 42-43. 
58 DeEadra Albert-Green, “Teachers’, Parents’ and Students’ Perceptions of 

Effectice School Characteristics of Two Urban Exemplary Open-Enrollment Charter 

School.” ( A Dissertation of Doctor of Philosophy foe the Degree Texas A&M 

University,2005), 3-4. 
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เรียนรูอยูในระดับนอย คณาจารยในคณะมีระดับสมรรถนะในการทํางานท่ีแตกตางกัน ในสวนของ

สมรรถนะของผูบริหารคณะพบวา การพัฒนาการเรียนรูทักษะดานคอมพิวเตอร กลยุทธในการใช

อํานาจ และความสามารถในการใชคอมพิวเตอรอยูในระดับนอย59 

  

สรุป 

 การท่ีสถานศึกษาจะมีการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาไดนั้น  ตองมี

ผูบริหารท่ีความรู ความสามารถ ทักษะจึงจะทําใหสถานศึกษามีคุณภาพและพัฒนา โดยสมรรถนะ

ของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ประกอบดวยปจจัย 10 ประการ ไดแก 1) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 2) นโยบายและ
การวางแผนการศึกษา 3) การบริหารดานวิชาการ 4) การบริหารงานธุรการ การงานพัสดุ และอาคาร
สถานท่ี  5) การบริหารงานบุคคล 6) การบริหารกิจการนักเรียน 7) การประกันคุณภาพการศึกษา         

8) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 9) การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 

10) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ในการปฏิรูปการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐาน

เปนท่ียอมรับ เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในสวนมาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา ใหเปนไปตาม
เกณฑของมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

(พ.ศ.2553) ประกอบดวย 6 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานท่ี 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชน 

ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามี

การจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู เรียนอยางรอบดาน มาตรฐานท่ี 
11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ และ 
มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

โดยดําเนินการวิจัยในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

                                                             
59

 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. 
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บทที่ 3 

การดําเนินการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) สมรรถนะของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2    2) คุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

และ 3) ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยใชสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 เปนหนวยวิเคราะห   (unit of analysis) โดยมี
ผูบริหารสถานศึกษา  รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาท่ีรักษาการแทน และครูผูสอนของแต
ละสถานศึกษาเปนผูใหขอมูล เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของ
ผูบริหารตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และมาตรฐานดาน
คุณภาพการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2553) ดังมีแบบแผนและการดําเนินการวิจัยดังนี้                      

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 เพื่อใหการวิจัยดําเนินการไปดวยความเรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค ผูวิจัยจึงไดกําหนด
รายละเอียดและขั้นตอนของการดําเนินการวิจัยไว 3 ขั้นตอน ดังนี้                                                     
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ โดยเริ่มจากการศึกษา
เอกสาร ตํารา กฎระเบียบ ขอมูลวรรณกรรม  สถิติตางๆ รายงานการวิจัย รวมท้ังแนวคิดทฤษฎีท่ี
เกี่ยวของท้ังภายในประเทศและตางประเทศ เพ่ือขอคําแนะนําและความเห็นชอบจากอาจารยท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธในการจัดทําโครงรางการวิจัย เสนอโครงรางการวิจัยเพ่ือขออนุมัติจากบัณฑิต
วิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนท่ีผูวิจัยจัดทําเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาและนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ แลวจึงนําไปทดสอบใช             
(try out) เพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรองของเคร่ืองมือ นําเครื่องมือท่ีสรางไปเก็บรวบรวมขอมูลจาก
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กลุมตัวอยาง ตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหและแปลผลการวิเคราะหขอมูล แลวจัดทํารายงานการ
วิจัย 

 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนการจัดทํารางรายงานผลการวิจัย นําเสนอ
ตอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง             
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนด
ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง ตัวแปรท่ีศึกษา เครื่องมือ
ท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช ในการวิจัย มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

แผนแบบของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ท่ีมีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณ ไมมีการทดลอง (the one shot, non-experimental 
case study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้ 
                                                                                                   

 

                    

             R             X 

 
เมื่อ  R  หมายถึง  กลุมตัวอยางท่ีไดมาจากการสุม 
  X หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา 
  O หมายถึง  ขอมูลท่ีไดจากการศึกษา 
ประชากร                                                                                                                            
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้ งนี้ คือ สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จํานวน 123 แหง 
 

  O 
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กลุมตัวอยาง                                                                                                                     
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ โดยกําหนดขนาดตัวอยางจากตารางประมาณขนาด
ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)1 ไดสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางจํานวน 
97 แหง แลวใชวิธีการสุมแบบแบงประเภท (stratified random sampling) ตามอําเภอ และในการ
เลือกโรงเรียนใชวิธีการสุมอยางงาย 
ผูใหขอมูล                                                                                                                   
 ผูวิจัยไดกําหนดใหผูใหขอมูลจากสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางแหงละ 4 คน ประกอบดวย
ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาท่ีรักษาการแทน 1 คน และ
ครูผูสอน 2 คน ของแตละสถานศึกษาเปนผูใหขอมูล รวมท้ังส้ิน 388 คน ดังตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนประชากร กลุมตัวอยาง และผูใหขอมูลของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสังกัด 
             สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

อําเภอ 

 

 

ประชากร
(แหง) 

กลุมตัวอยาง
(แหง) 

ผูใหขอมูล (คน) รวม 

ผูบริหาร
สถานศึกษา 

รองผูบริหาร
สถานศึกษาหรือผู
ปฏิบัติหนาท่ี
รักษาการแทน 

ครู 

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  
 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรตน และตัวแปรตาม 
มีรายละเอียด ดังนี้                                                                                                                 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตวัแปรเกี่ยวกับสถานภาพพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี ประสบการณในการทํางาน                                                           
 2. ตัวแปรตน (Xtot)) เปนตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารตามมาตรฐานวิชาชีพ
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
การศึกษา จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการศึกษา สังคม และ
ส่ิงแวดลอม สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ และสามารถติดตาม ประเมิน           
และรายงานผลการดําเนินงาน 

 2.3 การบริหารดานวิชาการ (X3) หมายถึง ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการเรียนรู 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา และ สงเสริมใหมีการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 

  2.4 การบริหารงานธุรการ การงานพัสดุและอาคารสถานท่ี (X4) หมายถึง ผูบริหารสามารถ
จัดระบบงานสารบรรณไดอยางมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการงบประมาณอยางถูกตองและเปนระบบ 
วางระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ
พัฒนาส่ิงแวดลอมทางกายภาพเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรู 

  2.5 การบริหารงานบุคคล (X5) หมายถึง ผูบริหารสามารถสรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
เขามาปฏิบัติงาน จัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ เสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรใน
สถานศึกษา และสามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางานใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
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 2.6 การบริหารกิจการนักเรียน (X6) หมายถึง ผูบริหารสามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน งานบริการผูเรียน สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดาน
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
บริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสูผูเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา สามารถเผยแพรขอมูล 
ขาวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสูชุมชน ใชยุทธศาสตรท่ีเหมาะสมในการประชาสัมพันธ           
สรางกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยมีเปาหมายในการเขาไปชวยเหลือชุมชน 
และเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม และสามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ
สงเสริมการจัดการศึกษา 
  2.10 คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา (X10) หมายถึง ผูบริหารสามารถเปน
ผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผูบริหารสถานศึกษา และสงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมท่ีเหมาะสม2 

3.  ตัวแปรตาม  (Ytot)) เปน ตัวแปร ท่ี เกี่ ยวกับมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา                  
ตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ             
(พ.ศ.2553) ดังนี้                             

 3.1 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y1) หมายถึง
ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ใชขอมูลในการวางแผนการ จัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ออกแบบและจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา ใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิ
ปญญาของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู มีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการ
                                                             

2
 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : สํานักงาน

เลขาธิการคุรุสภา, 2548), 17-20. 
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เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ัง
ดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรูใน
วิชาท่ีตนเองรับผิดชอบและใชผลในการปรับการสอน ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีและเปนสมาชิกท่ี
ดีของสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

 3.2 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  (Y2) 
หมายถึง ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา และความคิดริเร่ิมท่ีเนนการพัฒนาผูเ รียน ใชหลักการ
บริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานความคิดท้ังดานวิชาการ
และการจัดการ สามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน
พึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา รวมท้ังสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใสการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

3.3 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอย างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y3) หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
ระเบียบกําหนดกํากับติดตาม ดูแล และขับเคล่ือนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 

3.4 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน (Y4) หมายถึง หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น จัดรายวิชา
เพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ จัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ
ผูเรียน สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวย
ตนเอง มีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ รวมท้ังจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 

3.5 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมการบริหารท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
(Y5) หมายถึง หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอํานวยความ
สะดวกพอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมร่ืน และมีแหลงเรียนรูสําหรับผู เรียน           
จัดโครงการ กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน จัดหองสมุดท่ีใหบริการส่ือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 3.6 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
(Y6) หมายถึง มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดทําและดําเนินการตาม
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แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง และจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน3 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย                                                                                                        

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน ดังนี้                              
ตอนท่ี1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพพื้นฐานของผูใหขอมูล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check list)  จํานวน 5 ขอ  สอบถามเกี่ยวกับ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา             
4) ตําแหนงหนาท่ี และ 5) ประสบการณในการทํางาน  

ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษาของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2553) 

 แบบสอบถามในตอนท่ี2 และตอนท่ี 3 มีลักษณะเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 
5 ระดับของลิเคอรท (Likert’s five rating scale)4 โดยผูวิจัยกําหนดคาน้ําหนักของคะแนนเปน             
5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดังนี้                                                                                                            
 ระดับ 5 หมายถึง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา/คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน                                                      
 ระดับ 4 หมายถึง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา/คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก มีคาน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน  

                                                             
3
 สํานักทดสอบทางการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, การกําหนด

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย         
, 2554) , 17-20. 

4
 Rensis Likert, New Pattern of Management, (New York : McGraw - Hill, 

1961), 74. 
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 ระดับ 3 หมายถึง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา/คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง มีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน 

 ระดับ 2 หมายถึง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา/คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับนอย มีคาน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน 
 ระดับ 1 หมายถึง สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา/คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด มีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน 
 

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ                                                                                             
เพื่อใหเกิดความตรงและความเช่ือมั่นของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการ

สรางเครื่องมือ ซึ่งเปนแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
ขั้นที่ 1  ศึกษาคนควาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และผลงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของ

แลวนําความรูและแนวคิดท่ีไดจากการศึกษาคนความาสรางเปนเครื่องมือภายใตคําแนะนําของ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ                                                                                                                                              
   ขั้นท่ี 2 นําผลท่ีไดจากการศึกษาดังกลาว มาสรางแบบสอบถามสมรรถนะของผูบริหาร
สถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2553) และนําไปปรึกษาอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อ
พิจารณาแกไขขอบกพรอง และนําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 คน  ตรวจสอบเครื่องมือ  
โดยตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม แลวหาคาคุณภาพรายขอ
โดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence)5 แลวนํามาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง         
ขอคําถามท่ีใชไดมีคาระหวาง 0.5-1 ทุกขอ 
  ขั้นท่ี 3 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ท่ีไมใชสถานศึกษากลุมตัวอยางจํานวน         
8 แหง สถานศึกษาละ 4 คน รวมผูใหขอมูล 32 คน 

                                                             
 5

 พวงรัตน ทวีรัตน, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร (กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2540), 117  
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  ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาคํานวณหาคาความเช่ือมั่น(reliability) ตามวิธีการ
ของครอนบาด (Cronbach)6 โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coefficient ) ไดคาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ 0.985 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เพื่อใหการวิจัยดําเนินการอยางราบรื่นและถูกตองตามระเบียบของทางราชการ ผูวิจัยจึง
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้                                                                                

1. ผูวิ จัยทําหนังสือถึงหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรเพื่อ
ดําเนินการถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปยัง
สถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 
เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลแตละสถานศึกษา                                                                              

2. ผูวิจัยดําเนินการจัดสงแบบสอบถามดวยตนเอง สําหรับสถานศึกษาท่ีสามารถดําเนินการ
ได สวนสถานศึกษาท่ีการคมนาคมไมสะดวก ผูวิจัยใชการจัดสงแบบสอบถามทางไปรษณียโดยวิธีการ
ลงทะเบียน พรอมแนบซองเปลาและติดแสตมป เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสงแบบสอบถามกลับคืน
ผูวิจัยโดยตรงทางไปรษณีย 
 

การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังหมด ผูวิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถามท้ังหมด
มาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา 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. การวิเคราะหสถานภาพพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ 
(frequency) และคารอยละ (percentage) 

2. การวิเคราะหสมรรถนะผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใชคา               
มัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) แลวนําคามัชฌิมเลขคณิตท่ีไดไป
เปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best)7 ดังนี้ 
 คาเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา/คุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก
ท่ีสุด 

 คาเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา/คุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา/คุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามีการปฏิบัติอยู ในระดับ            
ปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา/คุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

คาเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา/คุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
ท่ีสุด 

3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ(rxy) ของเพียรสัน (Pearson’s product-moment 
correlation coefficient) 
 

     

 

                                                             
7
 John W. Best, Research in Education, 4th ed. (Englewood cliffs: Prentice-

Hall,Inc., 1983), 190. 
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สรุป 

  การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2      2) คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และ 3) ความสัมพันธ
ระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)               
กลุมตัวอยางไดแก สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 
จํานวน 97 แหง ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผู
ปฏิบัติหนาท่ีรักษาการแทน 1 คน และครูผูสอน 2 คน ของแตละโรงเรียนเปนผูใหขอมูล รวมท้ังส้ิน 
388 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา และมาตรฐานดานคุณภาพการ
จัดการศึกษา ตามมาตรฐานเพื่ อการประกัน คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (พ .ศ.2553) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหและนํา เสนอขอมูลคือคาความถี่ 
(frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ  
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (rxy) ของเพียรสัน (Pearson’s product-moment correlation 
coefficient) 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล 

 การนําเสนอผลและการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 เพ่ือให
เปนไปตามวัตถุประสงคและตอบขอคําถามของการวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัยนําขอมูลจากการตอบ
แบบสอบถามที่สงถึงสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2       
ที่เปนกลุมตัวอยางจํานวน 97 แหง มีผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน ประกอบดวย ผูบริหาร
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 ดังนี ้

 ตอนท่ี  1   สถานภาพพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 2 
 ตอนที่  3   คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 2 
             ตอนท่ี 4  ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 
 

ตอนท่ี 1 สถานภาพพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะหสถานภาพพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดจากการตอบแบบสอบถามของ
ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 1 ฉบับ รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รกัษาการแทนจํานวน 
1 ฉบับ และครูจํานวน 2 ฉบับ รวมสถานศึกษาละ 4 ฉบับ จากกลุมตัวอยาง 88 แหง รวม 352 ฉบับ 

แยกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา  ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม และ ประสบการณในการ
ทํางาน ปรากฏผลดังตารางที่ 5 



80 

 

 

ตารางที่ 5 จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ   อายุ  ระดับการศึกษา  
             ตําแหนงหนาที่ และ ประสบการณในการทํางาน     
     

 สถานภาพ จํานวน รอยละ 

เพศ   
ชาย 125 35.51 
หญิง 227 64.49 

รวม 352 100 
อายุ (เศษปที่เกิน 6เดือน ใหนับเพิ่มอีก 1 ป)   

   ไมเกิน  30 ป 21 5.97 
   31 – 40 ป   51 14.49 

   41 – 50 ป 54 15.34 

   51  ปข้ึนไป 226 64.20 

รวม 352 100 

ระดับการศึกษา    
  ปริญญาตร ี 233 66.19 
  ปริญญาโท 117 33.24 
  ปริญญาเอก 2  0.57 

รวม 352 100 
ตําแหนงหนาที ่   
   ผูบริหารสถานศึกษา 88 25.00 
   รองผูบริหารสถานศึกษา หรือ ผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน 88 25.00 
   ครูผูสอน 176 50.00 

รวม 352 100 
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ตารางที่ 5  จํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ   อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด  
               ตําแหนงปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม และ ประสบการณในการทํางาน (ตอ) 
 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

ประสบการณในการทํางาน   
 ไมเกิน 5 ป  33    9.38 

  5 -10 ป 40 11.36 

  11 –15 ป 30  8.52 

  16 - 20 ป 38 10.80 

  มากกวา 20 ป 211 59.94 

รวม 352 100 

 
 จากตารางที่ 5 พบวา สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีจํานวน 
227  คน  คิดเปนรอยละ 64.49 สําหรับอายุมีอายุ 51 ปข้ึนไปมากท่ีสุด 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
ปริญญาเอก จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.57  สําหรับตําแหนงหนาที่ปจจุบันของผูตอบ
แบบสอบถาม ครูมีจํานวนมากที่สุด จํานวน 176  คน คิดเปนรอยละ 50.00   รองลงมาคือผูบริหาร
สถานศึกษาจํานวน 88  คน คิดเปนรอยละ 25.00 และ รองผูบริหารสถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาท่ี
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 
 
ตอนท่ี 2 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
           นครปฐมเขต 2 
 ในการวิเคราะหระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( X  ) และสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐาน (S.D.) แลวนําคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) ไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท 
(Best) ดังรายละเอียดในตารางที่ 6- 16 ดังนี ้
ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 โดยภาพรวม 
                                                                                                            ( n=88 )                       

สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา x̄   S.D ระดับ 
1. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา  (X1) 4.40 0.34 มาก 
2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา (X2) 4.36 0.36 มาก 
3. การบรหิารดานวิชาการ (X3) 4.30 0.35 มาก 
4. การบริหารงานธุรการ การงานพัสดแุละอาคารสถานที (X4) 4.35 0.34 มาก 
5. การบรหิารงานบุคคล (X5) 4.32 0.34 มาก 
6. การบรหิารกิจการนักเรียน (X6) 4.37 0.34 มาก 
7. การประกันคุณภาพการศึกษา (X7) 4.39 0.36 มาก 
8. การบรหิารจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ (X8) 4.32 0.36 มาก 
9. การบรหิารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 
(X9) 

4.33 0.39 มาก 

10. คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบรหิารสถานศึกษา (X10) 4.55 0.31 มากท่ีสุด 
รวม (Xtot) 4.37 0.35 มาก 

  
 จากตารางที่ 6 พบวาโดยภาพรวม สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 (Xtot) โดยภาพรวมมีคาอยูในระดับมาก ( X  =  4.37,            
S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสวนมากอยูในระดับ
มาก โดยดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษามีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับมากท่ีสุด            
( X = 4.55, S.D.= 0.31) รองลงมาคือ ดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา ( 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) ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ( X = 4.32,         
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S.D.= 0.36) และดานการบริหารดานวิชาการ  มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด ( X = 4.30 ,             
S.D.= 0.35) เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาอยูระหวาง 0.31-0.39 แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 
 

ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา  
               ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานหลักและ

กระบวนการบริหารการศึกษา 

                   ( n =  88 ) 
หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา x̄   S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสามารถนําความรูความเขาใจในหลักการ
บริหารการศึกษาและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไป
ประยุกตใชในการบริหารการศึกษา 

4.39 0.34 มาก 

2. ผูบริหารสามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองค
ความรูในการบริหารจัดการการศึกษา 

4.36 0.34 มาก 

3. ผูบริหารสามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของ
การศึกษา 

4.47 0.33 มาก 

4. ผูบริหารสามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหาร ได
เหมาะสม 

4.41 0.35 มาก 

5. ผูบริหารสามารถกําหนดภารกิจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดเหมาะสม 

4.36 0.34 มาก 

รวม 4.40 0.34 มาก 
 
 จากตารางที่ 7 พบวาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  ในดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา (X1)  โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.40 ,S.D.= 0.34)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา  สมรรถนะของ
ผูบริหารสถานศึกษาดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา อยูในระดับมากทุกขอ โดยผูบริหาร
สามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของการศึกษา  มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ( X = 4.47, 
S.D.= 0.33) รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหารไดเหมาะสม ( X = 4.41, 
S.D.= 0.35)  ผูบริหารสามารถนําความรูความเขาใจในหลักการบริหารการศึกษาและทฤษฎีทางการ
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บริหารการศึกษาไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษา  ( 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 
             ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานนโยบายและการ 

             วางแผนการศึกษา 

            ( n = 88 ) 
นโยบายและการวางแผนการศึกษา x̄   S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํานโยบาย
การศึกษา 

4.39 0.35 มาก 

2.  ผูบริหารสามารถ กําหนดนโยบาย วางแผนการ
ดําเนินงานและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.38 0.36 มาก 

3. ผูบริหารสามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
มุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการศึกษา สังคม และสิ่งแวดลอม 

4.37 0.35 มาก 

4. ผูบริหารสามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู
การปฏิบัติ 

4.36 0.35 มาก 

5. ผูบริหารสามารถติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

4.28 0.39 มาก 

รวม 4.36 0.36 มาก 
 
 จากตารางที่ 8 พบวาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  ในดานนโยบายและการวางแผนการศึกษา (X2)  โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( X = 4.36 ,S.D.= 0.36)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สมรรถนะของผูบริหาร
สถานศึกษาดานนโยบายและการวางแผนการศึกษาอยูในระดับมากทุกขอ 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 มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด ( X = 4.28, 
S.D.= 0.39)  เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง 0.35-0.39 แสดงวา
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 
 
ตารางที่ 9 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 

               ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานการบริหารดาน 

               วิชาการ 

                    ( n = 88 ) 
การบริหารดานวิชาการ x̄   S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการเรียนรู 4.35 0.35 มาก 
2. ผูบริหารสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.31 0.34 มาก 
3. ผูบริหารสามารถนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 4.30 0.37 มาก 
4. ผูบริหารสามารถสงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 

4.25 0.35 มาก 

รวม 4.30 0.35 มาก 
 
 จากตารางที่ 9 พบวาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  ในดานการบริหารดานวิชาการ (X3)  โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 4.30 ,S.D.= 0.35)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาดาน
การบริหารดานวิชาการอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือ ผูบริหาร
สามารถบริหารจัดการการเรียนรู   ( X = 4.35, S.D.= 0.35)  รองลงมา คือ ผูบริหารสามารถพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา ( X = 4.31, S.D.= 0.34) ผูบริหารสามารถนิเทศการจัดการเรียนรูใน
สถานศึกษา ( X = 4.30,  S.D.= 0.37)  สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ ผูบริหารสามารถ
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู ( X = 4.25, S.D.= 0.35)  
เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง 0.34-0.37 แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 
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ตารางที่ 10 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
               ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานการบริหาร             
               งานธุรการ การงานพัสดุ และอาคารสถานที่ 
            ( n = 88 ) 

การบริหารงานธุรการ 
การงานพัสด ุและอาคารสถานท่ี 

x̄   S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสามารถจัดระบบงานสารบรรณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.25 0.36 มาก 

2. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการงบประมาณอยางถูกตอง
และเปนระบบ 

4.37 0.34 มาก 

3. ผูบริหารสามารถวางระบบการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.38 0.31 มาก 

4. ผูบริหารสามารถพัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพเพ่ือ
สงเสริมการจัดการเรียนรู 

4.41 0.33 มาก 

รวม 4.35 0.34 มาก 
 
 จากตารางท่ี 10 พบวาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  ในดานการบริหารงานธุรการ การงานพัสดุ  และอาคาร
สถานที่ (X4)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X = 4.35 ,S.D.= 0.34)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาดานการบริหารงานธุรการ การงานพัสดุ และอาคารสถานที่อยูใน
ระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด คือ ผูบริหารสามารถพัฒนาสิ่งแวดลอม           
ทางกายภาพเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรู ( X = 4.41,   S.D.= 0.33)  รองลงมา คือ ผูบริหาร
สามารถวางระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ             
( X = 4.38, S.D.= 0.31)  ผูบริหารสามารถบริหารจัดการงบประมาณอยางถูกตองและเปนระบบ 
( X = 4.37, S.D.= 0.34)  สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารสามารถจัดระบบงาน
สารบรรณไดอยางมีประสิทธิภาพ ( X = 4.25, S.D.= 0.36) เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง 0.31-0.36 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 11 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
               ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานการบริหารงาน 

               บุคคล 

                                     (n = 88) 
การบริหารงานบคุคล x̄   S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามา
ปฏิบัติงาน 

4.21 0.37 มาก 

2. ผูบริหารสามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ที่
รับผิดชอบ 

4.28 0.34 มาก 

3. ผูบริหารสามารถพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.35 0.34 มาก 

4. ผูบริหารสามารถเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครู
และบุคลากรในสถานศึกษา 

4.39 0.34 มาก 

5. ผูบริหารสามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการ
ทํางานใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

4.39 0.33 มาก 

รวม 4.32 0.34 มาก 
 
 จากตารางท่ี 11 พบวาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  ในดานการบริหารงานบุคคล (X5)  โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 4.32 ,S.D.= 0.34)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาดาน
การบริหารงานบุคคล อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือผูบริหาร
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) สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด 
คือ ผูบริหารสามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน ( X = 4.21, S.D.= 0.37)  
เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง 0.33-0.37 แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน 
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ตารางที่ 12 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
               ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานการบริหาร  
               กิจการนักเรียน 

                             (n = 88) 
การบริหารกิจการนักเรยีน x̄   S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

4.35 0.35 มาก 

2. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการใหเกิดงานพัฒนาผูเรียน 4.34 0.36 มาก 
3. ผูบริหารสามารถสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานตางๆ 

4.34 0.34 มาก 

4. ผูบริหารสามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ความสามัคคีในหมูคณะ 

4.46 0.32 มาก 

รวม 4.37 0.34 มาก 
 
 จากตารางท่ี 12 พบวาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  ในดานการบริหารกิจการนักเรียน (X6)  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.37 ,S.D.= 0.34)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ดานการบริหารกิจการนักเรียน อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด คือ 
ผูบริหารสามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมูคณะ  ( X = 4.46,             
S.D.= 0.32)  รองลงมา คือ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ( X = 4.35, 
S.D.= 0.35) ผูบริหารสามารถสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดาน
ตางๆ ( X = 4.34,S.D.= 0.34)  สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ ผูบริหารสามารถบริหาร
จัดการใหเกิดงานพัฒนาผูเรียน ( X = 4.34, S.D.= 0.36) เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
พบวามีคาอยูระหวาง 0.32-0.36 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 
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ตารางที่ 13 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 

               ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานการประกัน 

               คุณภาพการศึกษา 
            ( n = 88 ) 

การประกันคุณภาพการศึกษา x̄   S.D. ระดับ 
1.  ผูบริหารสามารถจัดทํ าแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 

4.39 0.38 มาก 

2. ผูบริหารสามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.37 0.35 มาก 

3. ผูบริหารสามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 

4.40 0.34 มาก 

รวม 4.39 0.36 มาก 
 
 จากตารางท่ี 13 พบวาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  ในดานการประกันคุณภาพการศึกษา (X7)  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.39, S.D.= 0.36)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือ 
ผูบริหารสามารถจัดทาํรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก             
( 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)  
เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง 0.34-0.38 แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 
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ตารางที่ 14 คามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหาร 

               สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2                     
               ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            ( n = 88 ) 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ x̄   S.D. ระดับ 
1. ผูบริหารสามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

4.33 0.38 มาก 

2. ผูบริหารสามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อนํามาปรับปรุงการบริหารจัดการ 

4.23 0.35 มาก 

3. ผูบริหารสามารถสงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

4.40 0.36 มาก 

รวม 4.32 0.36 มาก 
 
 จากตารางท่ี 14 พบวาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  ในดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (X8)              
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.32, S.D.= 0.36)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สมรรถนะของ
ผูบริหารสถานศึกษาดานการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคา
มัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือ ผูบริหารสามารถสงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ( X = 4.40, S.D.= 0.36)  รองลงมา คือ ผูบริหารสามารถใชและบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม ( X = 4.33, S.D.= 0.38)สวนขอที่มีคา
มัชฌิมเลขคณิตนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารสามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาปรับปรุง
การบริหารจัดการ ( X = 4.23,  S.D.= 0.35)  เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคา
อยูระหวาง 0.35-0.38 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 
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ตารางที่ 15 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานการบริหารการ
ประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 

            ( n = 88 ) 
การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน x̄   S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสามารถบริหารจดัการขอมูลขาวสารไปสูผูเรียน 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

4.32 0.36 มาก 

2. ผูบริหารสามารถเผยแพรขอมูล ขาวสารและกิจกรรม
ของสถานศึกษาไปสูชุมชน 

4.24 0.42 มาก 

3. ผูบริหารสามารถใชกลยุทธในการประชาสัมพันธ 4.20 0.39 มาก 
4. ผูบริหารสามารถสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน โดยมี
เปาหมายในการเขาไปชวยเหลือชุมชน 

4.38 0.39 มาก 

5.ผูบริหารเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา 

4.44 0.39 มาก 

6. ผูบริหารสามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ิน
เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา 

4.39 0.36 มาก 

รวม 4.33 0.39 มาก 
 
 จากตารางท่ี 15 พบวาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
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 ผูบริหารสามารถระดมทรัพยากรและ          
ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษา   ( 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 ขาวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสูชุมชน              

( 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
อยูระหวาง 0.36-0.42 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 
 
ตารางที่ 16 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา 

           ( n =  88 ) 
คุณธรรมจรยิธรรมสาํหรับผูบริหารสถานศึกษา x̄   S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสามารถเปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 

4.51 0.32 มากที่สุด 

2. ผูบริหารสามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ผูบริหารสถานศึกษา 

4.59 0.31 มากที่สุด 

3. ผูบริหารสามารถสงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมี
คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 

4.54 0.30 มากที่สุด 

รวม 4.55 0.31 มากที่สุด 
 
 จากตารางท่ี 16 พบวาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  ในดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา (X10) 
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.55 ,S.D.= 0.31)  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา สมรรถนะ
ของผูบริหารสถานศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา  อยูในระดับมากท่ีสุด             
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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ตอนท่ี 3 คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
            ประถมศึกษานครปฐมเขต 2 
 ในการวิเคราะหระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ผู วิจัยวิเคราะหโดยใชคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และ          
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) ไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิด
ของเบสท (Best) ดังรายละเอียดในตารางที่ 17- 23 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 17 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
               สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2                
               โดยภาพรวม 
                                                                                                           (n = 88 ) 

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา x̄   S.D. ระดับ 
1. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล (Y1) 

4.28 0.33 มาก 

2.ผู บ ริ ห า ร ป ฏิบั ติ ง า นต ามบทบาทหน าที่ อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y2) 

4.39 0.35 มาก 

3. คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล (Y3) 

4.19 0.38 มาก 

4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน (Y4) 

4.26 0.33 มาก 

5. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมการบรหิารที่สงเสรมิ
ใหผูเรียนพฒันาเต็มศักยภาพ (Y5) 

4.37 0.37 มาก 

6. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  (Y6) 

4.44 0.35 มาก 

รวม (Ytot) 4.32 0.35 มาก 
  
 จากตารางที่ 17 พบวาโดยภาพรวม คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  (Ytot) โดยภาพรวมมีคาอยูในระดับมาก   
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( X  =  4.32, S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ทุกดานอยูในระดับมาก โดยดานสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง มีคามัชฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( X = 4.44, S.D.= 0.35) รองลงมาคือ 
ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ( X = 4.39,          
S.D.= 0.35) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมการบริหารท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
( X = 4.37, S.D.= 0.37)  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
( X = 4.28, S.D.= 0.33) สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู 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
คาอยูระหวาง 0.33-0.38 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 
 
ตารางที่ 18 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ     

สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2                      
                ดานครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
                                                                                                             (n = 88) 

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี             
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

x̄   S.D. ระดับ 

1. ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 

4.30 0.31 มาก 

2. ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ใชขอมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

4.21 0.32 มาก 

3. ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา 

4.12 0.35 มาก 

4. ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนํา
บริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู 

4.11 0.34 มาก 
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ตารางที่ 18 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ     
สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2                      

                ดานครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ตอ) 
                                                                                                             (n = 88) 

ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี             
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

x̄   S.D. ระดับ 

5. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพฒันาการ
เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

4.29 0.32 มาก 

6. ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแก
ผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความเสมอ
ภาค 

4.40 0.30 มาก 

7. ครูมีการศึกษา วิจัย และพฒันาการจัดการเรียนรูในวิชา
ที่ตนเองรับผิดชอบและใชผลวิจัยในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน 

4.10 0.38 มาก 

8. ครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและเปนสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

4.52 0.34 มากท่ีสุด 

9. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็ม
เวลาเต็มความสามารถ 

4.47 0.35 มาก 

รวม 4.28 0.33 มาก 
  
 จากตารางที่ 18 พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล (Y1)  ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.28, S.D.= 0.33)  เมื่อพิจารณารายขอ 
พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดานครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สวนมากอยูในระดับมาก โดยครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและ
เปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา มีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.52, S.D.= 0.34) 
รองลงมาคือ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ                
( X = 4.47, S.D.= 0.35) ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียน
และคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค ( X = 4.40, S.D.= 0.30) ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพ
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ผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค  ( X = 4.30, 
S.D.= 0.31)  ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย ( X = 4.29, S.D.= 0.32) ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ใชขอมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน ( X = 4.21, S.D.= 0.32) ครูออกแบบและ
จัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทางสติปญญา  ( X = 4.12, 
S.D.= 0.35 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู ( X = 4.11, S.D.= 0.34) สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ
ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบและใชผล วิจัยในการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน  ( X = 4.10, S.D.= 0.38)  เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง 0.30-0.38 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 
 
ตารางที่ 19  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
                 สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2                  
                ดานผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
                                                                                                            (n = 88 )                      

ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี         
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

x̄   S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่
เนนการพัฒนาผูเรียน 

4.46 0.37 มาก 

2. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูล
ผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานความคิดทั้งดาน
วิชาการและการจัดการ 

4.39 0.37 มาก 

3. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมาย
ตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 

4.35 0.32 มาก 

4. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอม
รับการกระจายอํานาจ 

4.35 0.32 มาก 

5. ผูบรหิารสามารถบรหิารจัดการศึกษาเปนที่พึงพอใจของ
นักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

4.38 0.34 มาก 
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ตารางที่ 19  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
                 สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2                  
                ดานผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (ตอ) 
                                                                                                            (n = 88 )                      

ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี         
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

x̄   S.D. ระดับ 

6. ผูบรหิารสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ
และใสใจการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

4.39 0.35 มาก 

รวม 4.39 0.35 มาก 
 

จากตารางที่ 19 พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่  อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y2)  ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.39, S.D.= 0.35)      
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดานผูบริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อยูในระดับมากทุกขอ  ขอที่มีคามัชฌิมเลข
คณิตมากที่สุด คือ ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน             
( X = 4.46, S.D.= 0.37) รองลงมาคือ ผูบริหารสามารถใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและใสใจ
การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ( X = 4.39, S.D.= 0.35) ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบ
มีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐานความคิดทั้งดานวิชาการและการ
จัดการ ( X = 4.39, S.D.= 0.37) ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาเปนที่พึงพอใจของนักเรียน 
ผูปกครอง และชุมชน ( X = 4.38, S.D.= 0.34) สวนขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ ผูบริหาร
สามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ  และ ผูบริหาร
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ  ( X = 4.35, S.D.= 0.32)             
เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง 0.32-0.37 แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 
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ตารางที่ 20  คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
                สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2                     

                     ดานคณะกรรมการสถานศึกษาและ ผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี 
                อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
                                                                                                            (n  = 88)                      

คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ      

และเกิดประสิทธิผล 

x̄   S.D. ระดับ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่
ระเบียบกําหนด 

4.26 0.39 มาก 

2. คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย 

4.08 0.39 มาก 

3. ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

4.22 0.37 มาก 

รวม 4.19 0.38 มาก 
 

จากตารางที่ 20 พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานคณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  (Y3) ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก ( X = 4.19, S.D.= 0.38) เมื่อพิจารณารายขอพบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ดานคณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อยูในระดับมากทุกขอ  ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือ 
คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด  ( X = 4.26, S.D.= 0.39) 
รองลงมาคือ ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา  ( X = 4.22 ,            
S.D.= 0.37) ขอที่คามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ( X = 4.08, S.D.= 0.39) 
เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง 0.37-0.39 แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 
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ตารางที่ 21 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ  
              สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดาน 
              สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยาง          
              รอบดาน 
                                                                                                             (n = 88)                      

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู      
และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน 

x̄   S.D. ระดับ 

1. หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน 4.24 0.34 มาก 
2. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายใหผูเรียน
เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ 

4.15 0.33 มาก 

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและ
ตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผูเรียน 

4.26 0.34 มาก 

4.สถานศึกษาสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่ให
ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 

4.27 0.29 มาก 

5. สถานศึกษาจัดใหมีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยาง
สม่ําเสมอ 

4.26 0.34 มาก 

6. สถานศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือผู เรียนที่ มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 

4.40 0.34 มาก 

รวม 4.26 0.33 มาก 
 

จากตารางที่ 21 พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน (Y4) ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.26,S.D.= 0.33)     
เมื่อพิจารณารายขอพบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดาน สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มี
คามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือ สถานศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
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
ผลไปปรับปรงุการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ มีคามัชฌิมเลขคณิตเทากัน ( X = 4.26, S.D.= 0.34) 
หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน ( X = 4.24, S.D.= 0.34) ขอที่คามัชฌิมเลข
คณิตนอยที่สุด คือ สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ ( X = 4.15, S.D.= 0.33) เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
พบวามีคาอยูระหวาง 0.29-0.34 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 
 
ตารางที่ 22 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
              สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดาน 
              สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมการบริหารท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ                           
                                                                                                          (n = 88 ) 
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมการบริหารท่ีสงเสริม

ใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
x̄   S.D. ระดับ 

1. สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก
พอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี 

4.36 0.38 มาก 

2. สถานศึกษามีสภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลงเรียนรู
สําหรับผูเรียน 

4.38 0.37 มาก 

3. สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริม
สุขอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 

4.42 0.33 มาก 

4. สถานศึกษามีหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เอื้อใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และหรือ
เรียนรูแบบมีสวนรวม 

4.30 0.40 มาก 

รวม  4.37 0.37 มาก 
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จากตารางที่ 22 พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมการบริหารท่ีสงเสริม
ใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (Y5) ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.37,S.D.= 0.37) เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาดานการจัดสภาพแวดลอมการบริหารท่ี
สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพอยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด คือ 
สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขอนามยัและความปลอดภัยของผูเรยีน ( X = 4.42,         
S.D.= 0.33) รองลงมา คือ สถานศึกษามีสภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน    
( X = 4.38, S.D.= 0.37) สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย  มีสิ่งอํานวยความสะดวกพอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี ( X = 4.36, S.D.= 0.38) ขอที่คา
มัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ สถานศึกษามีหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง และหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม  ( X = 4.30, S.D.= 0.40) เมื่อพิจารณาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง 0.33-0.40 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นสอดคลองกัน 
 

ตารางที่ 23 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
              สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดาน 

              สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                                                                                                              (n=88)                       
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
x̄   S.D. ระดับ 

1. สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4.45 0.35 มาก 

2.สถานศึกษามีการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.45 0.36 มาก 

3. สถานศึกษามีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

 4.36 0.36 มาก 
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ตารางที่ 23 คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
              สถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดาน 

              สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง(ตอ) 
                                                                                                              (n=88)                       
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
x̄   S.D. ระดับ 

4. สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมิน 
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.39 0.34 มาก 

5. สถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ 
ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง 
ตอเนื่อง 

4.41 0.32 มาก 

6.สถานศึกษามีการจัดทํารายงานประจําปทีเ่ปนรายงาน 
การประเมินคุณภาพภายใน 

4.55 0.35 มากที่สุด 

รวม 4.44 0.35 มาก 
 

จากตารางที่ 23 พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
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
ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง     
( X = 4.41, S.D.= 0.32) สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ( X = 4.39, S.D.= 0.34) ขอที่คามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ 
สถานศึกษามีการจัดระบบขอมลูสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบรหิารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
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สถานศึกษา ( X = 4.36, S.D.= 0.36) เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยู
ระหวาง 0.32-0.36 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน 

 
ตอนท่ี 4 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของ 

           สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  ซึ่งผูวิจัยไดทําการ
วิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (rxy) ปรากฏดังตารางที่ 24 
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ตารางที่ 24 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษา  
               ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6  

รวม 

(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 

จากตารางท่ี 24 แสดงความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา(Xtot) กับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (Ytot) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐมเขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( rxy= .841)           
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาทุกดาน โดยเรียงลําดับไดดังน้ี ดานที่มีความสัมพันธกันในระดับสูงมี 4 ดาน 

คุณภาพการ
จัดการศึกษา 

สมรรถนะ
ของผูบริหาร 
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ไดแก ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน   สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  และครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  (คา rxy ระหวาง .710 ถึง .863) สวนดานท่ีมี
ความสัมพันธกันในระดับกลางมี 2 ดาน ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาและ ผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล(rxy = .683) และ สถานศึกษามี
การจัด สภาพแวดลอมการบริหารท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ (rxy =.658)  
 สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาดานการบริหารดานวิชาการ (X3) มีความสัมพันธกับ
คุณภาพการจัดการศึกษาดานผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
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) 
 ผลการวิเคราะหสมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 พบวา สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กับ คุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  มีความสัมพันธกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะ
ที่คลอยตามกัน 
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บทท่ี 5 

    สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ  
1) สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม          
เขต 2   2) คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 และ  3) ความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย คือ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จํานวน           
97 แหง  ผูใหขอมูลสถานศึกษาละ 4 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน รองผูบริหาร
สถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน 1 คน และครู 2 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 388 คน 
ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 352 ฉบับ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สมรรถนะของผูบริหารตามมาตรฐานวิชาชีพผูบรหิารสถานศึกษาของสาํนักงานเลขาธิการคุรุสภา และ
มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2553) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คาความถ่ี 
(frequency)  รอยละ (percentage)  คามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean)  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product-
moment correlation coefficient) 
 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะหขอมูล  สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2   โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
นอย ดังนี้  ดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา  ดานหลักและกระบวนการบริหาร
การศึกษา  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดานนโยบายและการ
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วางแผนการศึกษา ดานการบริหารงานธุรการ การงานพัสดุและอาคารสถานที่  ดานการบริหาร       
การประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และดานการบริหารดานวิชาการ 

2. คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  โดยเรียงคามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปนอย ดังนี้  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมการบริหารท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรยีนอยางรอบดาน คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สามารถสรุปไดดังน้ี 

 สมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  มีความสัมพันธกันในระดับสูงโดยภาพรวม (rxy=.841)  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนความสัมพันธแบบคลอยตามกัน  เมื่อพิจารณา
สมรรถนะของผูบริหาร พบวา มีความสัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกดาน 
โดยเรียงลําดับไดดังนี้  ดานที่มีความสัมพันธกันในระดับสูงมี 4 ดาน ไดแก ผูบริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล   สวนดานที่มีความสัมพันธกันในระดับกลางมี 2 ดาน ไดแก คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ ผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล และ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมการบริหารที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 
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การอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย เรื่อง สมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีประเด็นสําคัญที่
ควรนํามาพิจารณา  เพ่ือใหทราบสภาพที่แทจริงที่เปนไปได และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน                  
จึงอภิปรายผลการวิจัย ไดดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยที่พบวา  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีผูวิจัยต้ังไวในระดับปานกลาง โดยดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา  
มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษา สามารถสงเสริมและพัฒนาผูรวมงานใหมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม อีกทั้งสามารถ
เปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และใชหลักการบริหารแบบมีสวน
รวมและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาตรี โพธิกุล ไดทําการ
วิจัยเรื่อง สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2            
ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ผลการวิจัยพบวา 1) สมรรถนะของผูบริหารตามมาตรฐานวิชาชีพ
ของคุรุสภา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับคาเฉลี่ยมาก คือ ดานคุณธรรม
และจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา และคาเฉลี่ยนอยสุด คือ ดานการบริหารงานวิชาการ               
2) สมรรถนะของผูบริหารตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา เมื่อจําแนกตามขนาด โดยภาพรวมและราย
ดายมีคาเฉลี่ยแตกตางกัน โดยเรียงจากมากไปหานอยคือ สมรรถนะผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง 
โรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียนขนาดเล็ก 3) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารไดแก ผูบริหาร
ควรกําหนดนโยบายวางแผนการบริหารงานของโรงเรียนใหชัดเจน จัดสรรงบประมาณในโรงเรียนให
เกิดความถูกตองชัดเจน เปนระบบ และตรวจสอบได มอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรู
ความสามารถของบุคคล และควรวางแผนการทํางานและมีการบริหารจัดการที่สามารถดึงศักยภาพ
และความสามารถท่ีซอนอยูภายในตัวบุคคลมาใชเพื่อใหเกิดผลสําเร็จของงาน เ มื่อผูบริหารมี
สมรรถนะดานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเปนหลักสําคัญสูงสุดในการปฏิบัติงานแลวยอมสงผล ใหการ
บริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีประสิทธิภาพในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล ดานบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานอยางครบถวนตามระบบริหารคุณภาพ                     
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชวนพิศ สิทธ์ิธาดา ไดทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบสมรรถนะของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีประสิทธิผล ของสถานศึกษาที่ผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 1 
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  ระหวางป              



109 
 
พ.ศ.2544 – 2548 พบวา องคประกอบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีประสิทธิผล
ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 1) สมรรถนะดานวิชาชีพ 2) สมรรถนะดานภาวะผูนํา 3) สมรรถนะ
ดานหนาที่ 4) สมรรถนะดานบุคคล และ 5) สมรรถนะดานการบังคับบัญชา และรูปแบบสมรรถนะ
ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีประสิทธิผล เปนรูปแบบท่ีประกอบดวยองคประกอบสําคัญ               
5 องคประกอบท่ีมีความถูกตอง เหมาะสม เปนไปได และสามารถนําไปใชประโยชนได  นอกจากน้ี
หนวยงานตนสังกัด ซึ่งไดแก สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ไดมีการจัด
ประชุม สัมมนา อบรม แกผูบริหารสถานศึกษาอยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงการนําความรูที่ไดรับไปใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสถานศึกษาเปนสําคัญ จึงทําใหผูบริหารมีสมรรถนะและมีความพรอมในการ
บริหารสถานศึกษาไมวาจะเปนดานหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารงานธุรการและการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนอยางด ีจึงทําใหสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
มารมอน (Marmon) ซึ่งไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง การกําหนดสมรรถนะหลักของผูบริหารและบุคคล
ที่เกี่ยวของกับการใหบริการจัดการศึกษาภายใตขอกําหนดของสวนกลาง ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะ
หลักสําหรับผูบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตามที่กําหนดจํานวน 18 สมรรถนะ 
ไดแก สมรรถนะดานการบริหาร การรับบุคคล การแนะนําหลักสูตรท่ัวไป หลักสูตรพิเศษ การหาเงิน
มาชวยเหลือ การติดตามและประเมินผล  การจัดทําของบประมาณ สารสนเทศ ความสัมพันธระหวาง
บุคคล ภาวะผูนํา การมีวิสัยทัศน การจูงใจ การวางแผน การพัฒนาอาชีพ ความสัมพันธกับชุมชน   
การสรรหา การสอน และเทคโนโลยี แตในขณะเดียวกัน ศิริจันทร พลอยกระโทก ศึกษาสมรรถนะ
ทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 5               
ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็นตอสมรรถนะทางการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก สมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่ผูบริหาร
สถานศึกษาและครู เห็นวามีการปฏิบัติมากกวาสมรรถนะดานอื่น คือ การทํางานเปนทีม                
สวนสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาที่ผูบริหารสถานศึกษาและครูเห็นวามีการ
ปฏิบัตินอยกวาสมรรถนะอื่นๆ คือ การวิเคราะหและสังเคราะห สวนแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนขนาดเล็ก พบวา ควรสงเสริมการพัฒนาความรูในเชิง
บริหารแบบโรงเรียนเปนฐานที่มุงเนนการกระจายอํานาจการบริหารจัดการใหสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่องเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารการศึกษา ควรสงเสริมดานการมุงผลสัมฤทธ์ิ
ในการบริหารงาน โดยการวางแผนจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาของหนวยงานตนสังกัด และมีการบูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหสอดคลองกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการกําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมาย
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การพัฒนาอยางชัดเจนและมีการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานเปนระยะๆ สงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรใหกับผูบริหารและครู ใหมีความสามารถในการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมา
พัฒนาการบริการจัดการและสังเคราะหองคกร และยกยองใหรางวัลผูบริหารสถานศึกษาที่สามารถ
บริหารจัดการสถานศึกษาใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมาย 

สําหรับสมรรถนะการบรหิารดานวิชาการแมจะมีคามัชฌิมเลขคณิตอยูในระดับมากแตก็อยูใน
อันดับสุดทาย ทั้งนีอ้าจเปนเพราะถึงแมวาจะมีการผลกัดันใหมกีารอบรมพัฒนาในดานวิชาการแตดวย
ปญหาความขาดแคลนดานบุคลากรครูซึ่งไมเพียงพอและขาดแคลนครูในสาขาที่จบตรงตามกลุมสาระ
การเรียนรูตางๆ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 อีกทั้งผูบริหาร
หลายสถานศึกษามีภารกิจมากอาจทําใหจัดสรรเวลาการนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาเปนไป
ไมตอเนื่อง รวมทั้งบางสถานศึกษายังไมมีสงเสริมสนับสนุนใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรูอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุษรา ผองใส ไดศึกษาการประกันคุณภาพภายในท่ี
สงผลตอการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเขตการอาชีวศึกษาภูมิภาคตะวันตก พบวา             
โดยภาพรวมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากงานวิชาการเปนงานหลักของสถานศึกษาท่ี
ผูบริหารตองดูแลเอาใจใสเปนอันดับแรก สถานศึกษาตองรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาซ่ึงข้ันตอนสําคัญที่ผูบริหารและครูจะตองดําเนินการใหผูเรียนไดพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนไดเต็มตามศักยภาพ สถานศึกษาจึงกําหนดปรัชญาและเปาหมายของสถานศึกษาใชเปนเครื่อง
ช้ีนําการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยสอดคลองกับปรัชญาและจุดมุงหมายของชาติ เพื่อให
บุคลากรในสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทุกฝายเขาใจตรงกัน 

2. จากผลการวิจัยที่พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยสถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มีคามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด 
ทั้งนี้เปนเพราะผูบริหารในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2               
ใหความสําคัญกับการพัฒนาการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ี 
2 (พ.ศ.2552-2561) โดยจัดระบบการประกันคุณภาพภายในใหเปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
หลักเกณฑ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 อีกทั้งมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีนําไปสูระบบการประกันคุณภาพภายใน มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในอยางชัดเจนและจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินตนเอง ( SAR)             
อยางตอเน่ืองทุกปการศึกษา  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิเชษฐ วายุวรรธนะ ไดศึกษาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 พบวาประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ ความสามารถใน
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การแกปญหาในสถานศึกษา ความสามารถในการพัฒนานักเรียนทีม่ีทัศนคติทางบวก ความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา และความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูง และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1  

ดานที่มีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด คือ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อาจเปนเพราะ สถานศึกษา
ขาดการประชาสัมพันธการดําเนินโครงการในการแกไขปญหาภายในสถานศึกษา อีกทั้งความรวมมือ
กับคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน  ยังไมเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนรู            
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จะเห็นไดวาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษายังมีนอย เห็นได
จากการเขาประชุมซึ่งใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติคือ ประชุมไมนอยกวา 2 ครั้ง/ภาคเรียน         
บางโรงเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมประชุมแตไมไดรับความรวมมือ หรือบางโรงเรียน
ไมเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมใดๆของโรงเรียน  ดังนั้น เปนหนาที่ของผูบริหารใน
การรวมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาและทุกฝายเพ่ือสงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานตามแผน
ของสถานศึกษาใหเปนรูปธรรมและสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีบทบาทในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาใหมากขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อิซูมิ (Izumi) ซึ่งศึกษาถึงสาเหตุ
แหงความสําเร็จของโรงเรียนประถม 8 แหง ในแคลิฟอรเนียจากการศึกษาพบวา ผูบริหารของ
โรงเรียนเหลาน้ีจะใหความสําคัญกับวิธีการสอน หลักสูตร การพัฒนาครู ระเบียบวินัย การมีสวนรวม
ของผูปกครอง ฯลฯ ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน หลักสูตรมีสวนสําคัญในการกําหนด
ผลการเรียนของนักเรียน การพัฒนาครูเนนไปตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด โรงเรียนใหความสําคัญกับ
คุณภาพของครูมากกวาใบวุฒิทางการสอน ผูบริหารของโรงเรียนเหลานี้ยืนยันวาคุณภาพของครูเปน
สวนสําคัญที่ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ  อัลเบริ์ต กรีน 
(Albert-Green) ไดศึกษาการรับรูของครู ผูปกครอง และนักเรยีนเก่ียวกับคุณลักษณะของโรงเรียนทีม่ี
ประสิทธิภาพตามธรรมนูญโรงเรียนในรัฐเท็กซัส พบวาคุณลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ที่ครู 
ผูปกครอง และนักเรียนเห็นดวยรวมกันได การจัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัยและเรียบรอย การจัด
บรรยากาศเชิงบวก การกําหนดความคาดหวังที่สูง และการตรวจสอบความสําเร็จอยางตอเนื่อง           
ครูและผูปกครองเห็นวาโรงเรียนที่มีประสิทธิผลตองเปนโรงเรียนที่มีภาวะผูนําของครูและการกําหนด
พันธกิจที่ชัดเจน มีการสงเสริมโอกาสทางการเรียนรูสูง และเห็นดวยกับการใหผูปกครองมีสวนรวมใน
โรงเรียน 
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3. จากผลการวิจัยที่พบวา  สมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   มีความสัมพันธกันใน
ระดับสูงโดยภาพรวม (rxy=.841)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเปนความสัมพันธแบบ
คลอยตามกัน    เมื่อพิจารณาสมรรถนะของผูบริหาร พบวา มีความสัมพันธกับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ทุกดาน 
ผลดังกลาวอาจเนื่องมาจาก ผูบริหารมีสมรรถนะ ความรูความสามารถในหลักและกระบวนการ
บริหารการศึกษาเปนอยางดีจึงทําใหสามารถวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทํานโยบายการศึกษาและ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนําไปสูการปฏิบัติได  อีกทั้งผูบริหารมีความเขาใจในหนาที่ของ
ตนเอง มีการอบรม พัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ โดยมีการวางแผน จัดระบบงาน ในการบริหารงาน
ไมวาจะเปนดานวิชาการ งานธุรการ พัสดุ อาคารและสถานที่ การจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ที่
รับผิดชอบ มีการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ มีการสรางความสัมพันธที่ดีกับ
ชุมชนและเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และที่สําคัญ ผูบริหารเปนผูปฏิบัติ
ตนทั้งในดานคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูรวมงาน ยอมแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเชนเดียวกัน กลาวคือ สมรรถนะของ
ผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เมื่อผูบริหารมี
ความรูความสามารถในการบริหารงาน ยอมทําใหการดําเนินงานของผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาน้ันๆ ไดแก ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชนเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการจัดหลักสตูรกระบวนการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
การจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ อีกทั้งการท่ีสถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกระทรวง ยอมแสดงใหเห็นถึงการมุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ถาสมรรถนะของผูบริหารอยูในระดับมากคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาก็จะอยูในระดับมาก  ถาผูบริหารมีสมรรถนะในการบริหารระดับนอยคุณภาพการจัด
การศึกษาก็จะอยูในระดันนอยเชนกัน ดังนั้น สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษากับคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาจึงมีความสัมพันธกัน ซึ่งสอดคลองกับ ราชกุมารีย ดูเบย ไดทําการศึกษา
วิจัยเรื่อง สมรรถนะของผูบริหารกับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกร
ปกครองทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 พบวา สมรรถนะของผูบริหารกับการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน กลุมการศึกษาทองถ่ินที่ 1 มีความสัมพันธกัน
ทางบวกสูงทุกคู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน เนื่องจากผูบริหารมีสมรรถนะ ความรู
ความสามารถและศักยภาพในดานตางๆเปนอยางดี เมื่อผูบริหารมีสมรรถนะที่พรอมยอมจะนําพา
โรงเรียนเขาสูการประกันคุณภาพอยางเปนระบบและมีคุณภาพ 
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ขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเรื่อง  สมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือเปน
แนวทางในการสงเสริมสมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป ดังนี้   
 
ขอเสนอแนะท่ัวไป  

1. จากผลการวิจัยในดานสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา สมรรถนะของผูบริหารทั้งในภาพรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก แตในสมรรถนะดานการบริหารวิชาการมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด ดังนั้น สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานควรมีนโยบายสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะผูบริหารดานวิชาการ
โดยอาจเปนผูสนับสนุนดานนโยบาย งบประมาณ สื่อ นวัตกรรมตางๆอยางเหมาะสม โดยประสาน
ความรวมมือไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ี และหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งตองเริ่มตน
จากผูบริหารสถานศึกษา โดยอาจจัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เพื่อผูบริหารไดนํานโยบายไปขับเคลื่อนยังบุคลากรในโรงเรียนตอเพื่อสรางความเขมแข็งดานวิชาการ 
การนิเทศ และพัฒนาบุคลากร โดยประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนเขามามีสวนในการจัด
การศึกษา สนับสนุนงานวิชาการ เพื่อกาวไปสูคุณภาพมาตรฐานสากล 

2. จากผลการวิจัยในดานคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พบวา คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งใน
ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก แตในดานคณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมีคามัชฌิมเลขคณิตนอยที่สุด 
ดังนั้น จึงเปนบทบาทหนาที่ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่ง
ควรมีนโยบายขับเคลื่อนดานมาตรฐานการจัดการศึกษาอยางจริงจังและเขมขน  โดยกําหนด          
แนวทางการสงเสริม พัฒนาการจัดระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ใหมีการกํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ไปยังเขตพ้ืนที่ โดยเนนใหเห็นถึงบทบาทและความสําคัญของ
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชน ซึ่งผูบริหารจะเปนผูรับนโยบายมาขับเคลื่อนใน
สถานศึกษา โดยอาจจัดใหมีปฏิทินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การบันทึกการประชุมมี
ระเบียบวาระชัดเจน สรุปรายงานการประชุมและตรวจสอบ และเม่ือสิ้นปการศึกษาควรไดมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานเฉพาะของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 ตามที่ผูวิจัยไดมีขอเสนอแนะของการวิจัยขางตนเพ่ือใหงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง  สมรรถนะของ
ผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เปนประโยชนในการศึกษาคนควาของผูบริหาร นักวิชาการ และผูสนใจ
ทั่วไปจึงขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป ดังนี ้

1. ควรมีการศึกษาปจจยัที่เสริมสรางสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารท่ีสงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ในสังกัดตางๆ 
 3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการเพ่ือใหเกิดประสิทธิผล 
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ศุภชัย เยาวะประภาษ. การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหมและสิ่งทาทาย. 
 กรุงเทพมหานคร : บริษัทจุดทอง จํากัด, 2548. 

สนธยา พลศรี. ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2547. 
สมศักด์ิ ดลประสิทธิ์ . “สมรรถนะครูและผูบริหารการศึกษา .”  วารสารการศึกษาไทย17, 

(กุมภาพันธ 2549) : 10-21. 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน และคณะ. สาระสําคัญของราง พรบ.ในสวนที่เก่ียวของกับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพผูบ ริหาร .  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2543. 

สมาน อัศวภูมิ. เสนทางสูคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา. กรุงเทพฯ : หจก. อุบลกิจออฟเซทการ 

 พิมพ, 2550. 
สุขุม เฉลยทรัพย . มุมมอง “การศึกษาไทย” ในสายตาบุคลากรทางการศึกษา. เขาถึงเมื่อ 19   
            กรกฎาคม 2557. เขาถึงไดจาก http://dusitpoll.dusit.ac.th/poll/view.php?id=1798 
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ . การพัฒนาการบริหารสถาบันการศึกษา 
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2544. 

                  . การพัฒนามาตรฐานการศึกษา. เอกสารชุดการประกันคุณภาพการศึกษา เลม 3. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2541. 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ 
 ประกอบอาชีพ:ขอคนพบจากการวิจัย. กรุงเทพฯ : หจก.ศรีสมบูรณคอมพิวเตอร-การ 
 พิมพ, 2554. 
สํานักทดสอบทางการศึกษา. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. การกําหนดมาตรฐาน 

  การศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีประกัน 

  คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง 

  ประเทศไทย, 2554. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. คูมือสถานศึกษาเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาข้ัน 

 พื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน.  
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร : บริษัท พริกหวานกราฟฟค จํากัด, 
2545) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. รายงานการติดตามและ 

 ประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในวาระครบรอบ 3 ปของการประกาศใช 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด6 มาตรฐานและการ 

 ประกันคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ : สกศ., 2546. 
                .   แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการประเมิน 

ภายนอก.  พิมพครั้งท่ี 5 . กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพดี จํากัด, 2545. 
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากร

บุคคล. กรุงเทพฯ : พี,เอลีฟวิ่ง, 2548. 
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สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน).  ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามเจตนารมณของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542. กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพดี จํากัด, 2546. 

                . คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา (แกไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน พ.ศ.2554). สมุทรปราการ : 

บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จํากัด, 2555. 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 , กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ

จัดการศึกษา. รายงานผลการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2555. นครปฐม : ทองบุญการ
พิมพ, 2556. 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 . กลุมนโยบายและแผน. รายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2555. นครปฐม : ทองบุญการพิมพ, 2556. 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : สํานักงานเลขาธิการคุรุ
สภา, 2548. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. กรอบคุณวุฒิแหงชาติ (National 

Qualification Framework: Thailand NQF). กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟค
จํากัด, 2550. 

                   . หลักการท่ัวไปในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา. 
กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545. 

  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ.   สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล 
พ.ศ.2552 . กรุงเทพฯ : สํานักพิมพพริกหวานกราฟฟค, 2553. 

สํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา. การประกันคุณภาพการศึกษา เลม 1 .กรุงเทพฯ : ที. 
 พี.พริ้น จํากัด, 2540. 
อธิพงศ ฤทธิชัย. แนวคิดเร่ืองสมรรถนะ. เขาถึงเมื่อ 15 มิถุนายน 2556. เขาถึงไดจาก 

   http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=2213 

อนันต นามทองตน. สมรรถนะ (Competency) : พลังแห งการพัฒนางานส ูความเปนเลิศ.             
  ม.ป.ท., ม.ป.ป. 

อานนท ศักดิ์วรวิชญ.  แนวคิดเร่ืองสมรรถนะ Competency: เร่ืองเกาที่เรายังหลงทาง. กรุงเทพฯ  

  : สํานักพิมพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2547. 
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ภาคผนวก ก 

รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 ผูวิจัยไดเรียนเชิญผู เช่ียวชาญทางการศึกษาจํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 
(content validity) โดยเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) ดังนี ้

 1. ช่ือ – สกุล :   ดร.สาธร  ทรัพยรวงทอง 
     ตําแหนง :  รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

    วุฒิการศึกษา :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาการบรหิารการศึกษา 
  

 2. ช่ือ – สกุล :   ดร.บัณฑิตตา  จินดาทอง 
     ตําแหนง :  ผูอํานวยการกลุมกํากบัดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพ (รักษาการแทน) 

      สํานักงานเลขาคุรสุภาเขตพ้ืนที่การศึกษาอางทอง                                                    
วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารการศึกษา 

  

 3. ช่ือ – สกุล :   ดร.ลัดดาวรรณ ประสูตรแสงจันทร 
     ตําแหนง :  รองผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี วิทยาลัยแสงธรรม                                 

วุฒิการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

 4. ช่ือ – สกุล :   นางศิรินภา  ยอดย่ิงยง 
      ตําแหนง :  ครู คศ.2 หัวหนาฝายการวัดและประเมินผล 

                     โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล                                                              
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

  

 5. ช่ือ – สกุล :   นางสาววิชุตา  ทองคํากลัยา 
                 ตําแหนง :  ครู คศ.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 

              วุฒิการศึกษา :   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

 

 



128 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขอทดลองเครื่องมือ  
และรายช่ือโรงเรียนที่ใชในการทดลองเครื่องมือ 
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รายชื่อโรงเรียนท่ีขอทดลองใชเครื่องมือ 

1  โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 

2  โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณวิทยา) 

3  โรงเรียนวัดไรขิง (สุนทรอทุิศ) 

4  โรงเรียนบานดงเกต ุ

5  โรงเรียนวัดทาขาม 

6  โรงเรียนบานคลองลัดออมใหญ 

7  โรงเรียนวัดเชิงเลน 

8  โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 
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ภาคผนวก ง 
   คาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 
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  Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

x1 329.0313 909.967 .418 .985 

x2 329.0625 911.931 .476 .985 

x3 328.7813 905.209 .653 .985 

x4 328.8438 902.846 .647 .985 

x5 329.0313 898.999 .730 .984 

x6 328.8438 900.975 .703 .984 

x7 328.8438 902.136 .668 .984 

x8 328.8438 902.910 .645 .985 

x9 328.9375 899.222 .696 .984 

x10 329.1250 892.887 .811 .984 

x11 328.8125 900.544 .717 .984 

x12 328.9688 893.902 .784 .984 

x13 329.0000 899.935 .636 .985 

x14 328.9688 897.902 .816 .984 

x15 329.0625 903.157 .623 .985 

x16 329.0000 899.419 .706 .984 

x17 328.9063 898.797 .773 .984 

x18 328.8438 899.233 .755 .984 

x19 329.0000 904.323 .569 .985 

x20 329.0938 901.314 .693 .984 

x21 328.9063 903.701 .626 .985 

x22 329.0625 900.190 .648 .985 

x23 329.0313 906.870 .562 .985 

x24 328.9063 906.217 .501 .985 

x25 329.0000 900.000 .634 .985 

x26 329.0000 901.935 .636 .985 

x27 328.8438 903.491 .528 .985 

x28 328.7813 900.112 .733 .984 

x29 328.9688 903.064 .658 .984 

x30 328.8750 899.919 .736 .984 
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x31 328.9063 906.152 .553 .985 

x32 329.0938 909.765 .577 .985 

x33 328.8750 910.242 .483 .985 

x34 329.0000 897.484 .761 .984 

x35 329.2188 900.628 .664 .984 

x36 329.2500 900.839 .682 .984 

x37 329.0313 893.838 .805 .984 

x38 328.9063 901.830 .620 .985 

x39 328.9688 901.064 .652 .985 

x40 328.8438 897.039 .820 .984 

x41 328.8438 893.233 .851 .984 

x42 328.8438 897.039 .820 .984 

y1 328.9375 908.835 .538 .985 

y2 329.1250 906.565 .553 .985 

y3 329.2188 904.628 .553 .985 

y4 329.1250 903.016 .661 .984 

y5 328.9688 905.709 .578 .985 

y6 328.9063 906.733 .602 .985 

y7 329.1250 901.532 .589 .985 

y8 328.6875 907.641 .598 .985 

y9 328.8438 912.459 .409 .985 

y10 328.8125 908.286 .487 .985 

y11 329.0313 902.096 .641 .985 

y12 328.9688 897.064 .763 .984 

y13 328.9375 902.125 .679 .984 

y14 328.8125 896.544 .836 .984 

y15 328.9063 899.120 .763 .984 

y16 328.9063 899.894 .673 .984 

y17 329.1250 905.145 .596 .985 

y18 329.1250 899.274 .646 .985 

y19 329.0938 897.507 .734 .984 

y20 329.1563 897.039 .720 .984 

y21 329.0313 896.354 .738 .984 
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Reliability Statistics  

N of Items  76 

Cronbach's Alpha .985 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

y22 329.1563 903.814 .658 .984 

y23 329.0313 896.225 .809 .984 

y24 328.9375 891.867 .829 .984 

y25 328.8125 894.544 .754 .984 

y26 328.8750 898.823 .646 .985 

y27 328.7813 903.080 .645 .985 

y28 328.9375 893.673 .730 .984 

y29 328.7813 901.402 .695 .984 

y30 328.8125 897.448 .809 .984 

y31 328.9688 903.515 .644 .985 

y32 328.9063 897.830 .802 .984 

y33 328.9688 898.547 .796 .984 

y34 328.8125 897.190 .817 .984 
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ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมลู 

และรายช่ือโรงเรียนที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 
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รายชื่อโรงเรยีนท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ท่ี โรงเรียน ท่ี โรงเรียน 

1 โรงเรียนบานหวยพล ู 29 โรงเรียนวัดบางไผนารถ 
2 โรงเรียนวัดบางพระ 30 โรงเรียนวัดผาสุการาม 
3 โรงเรียนวัดลานตากฟา 31 โรงเรียนวัดเกษมสรุิยัมนาจ 

4 โรงเรียนวัดกลาง 32 โรงเรียนวัดบางหลวง 
5 โรงเรียนวัดงิ้วราย 33 โรงเรียนวัดบางนอยใน 

6 โรงเรียน วัดพุทธธรรมรงัษี 34 โรงเรียนวัดราษฎรสามัคคี 

7 โรงเรียนวัดกกตาล 35 โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม 

8 โรงเรียนวัดกลางคูเวียง 36 โรงเรียนบานไผหลวง 
9 โรงเรียนวัดสมัปทวน 37 โรงเรียนวัดศิลามูล 

10 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 38 โรงเรียนวัดลําพญา 

11 โรงเรียนวัดกลางบางแกว 39 โรงเรียนวัดบางภาษี 

12 โรงเรียนวัดตุกตา 40 โรงเรียนวัดนราภิรมย 
13 โรงเรียนวักประชานารถ 41 โรงเรียนบานไผคอกวัว 

14 โรงเรียนวัดไทยาวาส 42 โรงเรียนวัดพระมอพสิัย 

15 โรงเรียนวัดสวางอารมณ 43 โรงเรียนวัดบางปลา 

16 โรงเรียนวัดทาตําหนกั 44 โรงเรียนวัดเกาะแรต 

17 โรงเรียนวัดไทร 45 โรงเรียนตลาดเกาะแรต 

18 โรงเรียนคลองทางหลวง 46 โรงเรียนบานหนองปรง 
19 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย 47 โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม 

20 โรงเรียนวัดบอตะกั่ว 48 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 

21 โรงเรียนวัดละมุด 49 โรงเรียนวัดรางกําหยาด 

22 โรงเรียนบานลานแหลม 50 โรงเรียนตลาดรางกระทุม 

23 โรงเรียนวัดใหมสุคนธาราม 51 โรงเรียนบานรางกระทุม 

24 โรงเรียนวัดโคกเขมา 52 โรงเรียนวัดบงึลาดสวาย 

25 โรงเรียนวัดทองไทร 53 โรงเรียนวัดโพธ์ิ 

26 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธ์ิ 54 โรงเรียนวัดไผจรเข 
27 โรงเรียนวัดทุงนอย 55 โรงเรียนวัดเกษตราราม 

28 โรงเรียนบานประตูนํ้าพระพิมล 56 โรงเรียนวัดบัวหว่ัน 
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ท่ี โรงเรียน ท่ี   โรงเรียน 
57 โรงเรียนตลาดเจรญิสุข 78 โรงเรียนวัดทรงคะนอง 
58 โรงเรียนวัดนิลเพชร 79 โรงเรียนบานหัวอาว 
59 โรงเรียนวัดบัวปากทา 80 โรงเรียนบานบางมวง 
60 โรงเรียนวัดไผสามตําลงึ 81 โรงเรียนวัดบางชางเหนือ 
61 โรงเรียนวัดลานคา 82 โรงเรียนวัดบางชางใต 
62 โรงเรียนวัดไผหูชาง 83 โรงเรียนบานดอนทอง 
63 โรงเรียนวัดดอนยอ 84 โรงเรียนบานคลองใหม 
64 โรงเรียนวัดลาดสะแก 85 โรงเรียนบานบางประแดง 
65 โรงเรียนบานหนองมะมวง 86 โรงเรียนบานกระทุมลม 
66 โรงเรียนบานบางเลน 87 โรงเรียนบานเพลินวัฒนา 
67 โรงเรียนวัดปรีดาราม 88 โรงเรียนวัดสรรเพชญ 
68 โรงเรียนบานคลองจินดา 89 โรงเรียนวัดเดชานุสรณ 
69 โรงเรียนวัดวังน้ําขาว 90 โรงเรียนบานทาตลาด 
70 โรงเรียนวัดจินดาราม 91 โรงเรียนวัดทาพูด 
71 โรงเรียนหลวงพอแชมอุปถัมภ 92 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
72 โรงเรียนวัดราษฎรศรัทธาราม 93 โรงเรียนบานคลองมหาสวัสดิ ์
73 โรงเรียนวัดดอนหวาย 94 โรงเรียนวัดสาลวัน 
74 โรงเรียนคลองบางกระทกึ 95 โรงเรียนบานคลองโยง 
75 โรงเรียนบานหอมเกร็ด 96 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ ์
76 โรงเรียนบานบางเตย 97 โรงเรียนบานคลองสวางอารมณ 
77 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด   
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    ภาคผนวก ฉ   
   แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง  
สมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                                           
   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

(THE ADMINISTRATOR’S COMPETENCY AND SCHOOL’S EDUCATIONAL MANAGEMENT 
QUALITY UNDER NAKHONPATHOM PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2)     

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

คําชี้แจง  
แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่อง สมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา  สั งกัดสํ านั กงาน เขตพื้ นที่ การ ศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2                      
ขอมูลที่ไดจากความคิดเห็นของทานมีคาย่ิงตอการวิจัยในครัง้นี้ ขอมูลที่ทานตอบถือเปนความลับและขอรบัรอง
วาจะไมมีผลกระทบการปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของทานแตประการใด จึงใครขอความกรุณาโปรดตอบ
แบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจริง                  

ผูตอบแบบสอบถามในแตละโรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน  รองผูบริหาร
สถานศึกษาหรือผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน 1 คน และ ครูผูสอน 2 คน (ตอบคนละ  1 ฉบับ)  

แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวย 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 

 ตอนท่ี 3  คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

เมื่อทานตอบแบบสอบถามครบถวนแลว โปรดรวบรวมแบบสอบถามใสซองท่ีผูวิจัยแนบมาพรอมกันนี้ 
แลวสงกลับคืนผูวิจัยทางไปรษณีย   

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือและความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถาม
เปนอยางดี และขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้    

 

 
                           

                        นางสาวธชวรรณ  สุทธาธาร 

                    นักศึกษาปริญญาโท  ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

                                                       คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สําหรับ  (  )  ผูบริหารสถานศึกษา     
           (    )  รองผูบริหารสถานศึกษาหรือ 

                   ผูปฏิบัติหนาที่รักษาการแทน  
           (     )  ครูผูสอน คนที่ 1 

           (    )  ครูผูสอน คนที่ 2 

 

 

 



141 

 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่อง 
สมรรถนะของผูบริหารกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                                           
   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

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

 

คําชี้แจง  โปรดพิจารณานิยามตัวแปรที่ศึกษาท่ีใชในงานวิจัยกอนตอบแบบสอบถาม 
 

 สมรรถนะของผูบริหาร  หมายถึง ศักยภาพ ขีดความสามารถ ลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของผูบริหาร ที่จะทําใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสดุตอองคกร ประกอบดวย1) หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 2) นโยบายและการ
วางแผนการศึกษา 3) การบริหารดานวิชาการ 4) การบริหารงานธุรการ การงานพัสดุ และอาคารสถานที่           
5) การบริหารบุคคล 6) การบริหารกิจการนักเรียน 7) การประกันคุณภาพการศึกษา 8) การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน และ 10) คุณธรรมจริยธรรม
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา 

 คุณภาพการจัดการศึกษา หมายถึง การบงช้ีคุณลักษณะที่มีความเปนเลิศทางดานตางๆท้ังดานการ
บริหารและดานวิชาการ โดยผานกระบวนการประเมินดวยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ  ตามเกณฑมาตรฐาน
ภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2553)  ประกอบดวย 15 มาตรฐาน โดยดาน
คุณภาพการจัดการศึกษามี 6 มาตรฐาน ไดแกมาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานท่ี 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอม
และการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ และ มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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ตอนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน (  ) หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน 

ขอท่ี สถานภาพพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ    
    (   ) ชาย                                             
    (   ) หญิง 

2. 
 

อายุ  (เศษปที่เกิน 6 เดือนใหนับนับเพิ่มอีก 1 ป) 
    (   )  ไมเกิน 30 ป                               
    (   )  31-40 ป 
    (   )  41-50 ป                                    
    (   )  51 ปข้ึนไป 

3. 
 

ระดับการศึกษา 

    (   )  ต่ํากวาปริญญาตรี                       
    (   )  ปริญญาตร ี

    (   )  ปริญญาโท                                 
    (   )  ปริญญาเอก 

    (   )  อื่นๆ  ................................................(โปรดระบ)ุ 
4. 
 

ตําแหนงหนาท่ี 

    (   )  ผูบริหารสถานศึกษา 

     (   )  รองผูบรหิารสถานศึกษา หรือ  
            ผูปฏิบัติหนาทีร่ักษาการแทน 
     (   )  ครูผูสอน 

5. 
 

ประสบการณในการทํางาน 

(เศษปทีเ่กิน 6 เดือนใหนับนบัเพิม่อีก 1 ป) 
    (   )  ไมเกิน 5  ป                                
    (   )  5-10   ป 
    (   )  11-15  ป                                   
    (   )  16-20  ป 
    (   )  มากกวา 20 ป 
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ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองระดับพฤติกรรมเก่ียวกับ สมรรถนะของผูบริหาร 
สถานศึกษาของทานตามความเปนจริง โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้ 
 

 ระดับ 5 หมายถึง  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับ มากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับ มาก 
 ระดับ 3 หมายถึง  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับ ปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับ นอย 
 ระดับ 1 หมายถึง  สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับ นอยที่สุด 
 

 

 

ขอท่ี 

 

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
การปฏิบัติงาน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 

 

ปาน
กลาง 

นอย 

 

นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

 1. หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา (x1)      

1 ผูบริหารสามารถนําความรูความเขาใจในหลักการ
และทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาไปประยุกตใชใน
การบริหารการศึกษา 

     

2 ผูบริหารสามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองค
ความรูในการบริหารจัดการการศึกษา 

     

3 ผูบริหารสามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของ
การศึกษา 

     

4 ผูบริหารสามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหารได
เหมาะสม 

     

5 ผูบริหารสามารถกําหนดภารกิจของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดเหมาะสม 

     

 2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา (X2)      

6 ผูบริหารสามารถวิเคราะหขอมลูเพื่อจัดทํานโยบาย
การศึกษา 

     

7 ผูบริหารสามารถกําหนดนโยบาย วางแผนการ
ดําเนินงานและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

     



144 

 

 

ขอท่ี 

 

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
การปฏิบัติงาน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 

 

ปาน
กลาง 

นอย 

 

นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

8 ผูบริหารสามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่มุงใหเกิดผลดี คุมคาตอการศึกษา สังคม และ
สิ่งแวดลอม 

     

9 ผูบริหารสามารถนําแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา
ไปสูการปฏิบัต ิ

       

10 ผูบริหารสามารถติดตาม ประเมนิ และรายงานผล
การดําเนินงาน 

     

 3. การบริหารดานวิชาการ (X3)      

11 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการเรียนรู      

12 ผูบริหารสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      

13 ผูบ ริห ารสามารถนิเทศการจั ดก าร เ รียนรู ใน
สถานศึกษา 

     

14 ผูบริหารสามารถสงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 

     

 4. การบริหารงานธรุการ การงาน  พัสดุและ
อาคารสถานท่ี (X4) 

     

15 ผูบริหารสามารถจัดระบบงานสารบรรณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

16 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการงบประมาณอยาง
ถูกตองและเปนระบบ 

     

17 ผูบริหารสามารถวางระบบการบริหารและจัดการ
ทรัพยากรภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

18 ผูบริหารสามารถพัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพเพื่อ
สงเสริมการจัดการเรียนรู 
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ขอท่ี 

 

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
การปฏิบัติงาน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 

 

ปาน
กลาง 

นอย 

 

นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

 5. การบริหารงานบุคคล (X5)      

19 ผูบริหารสามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสทิธิภาพเขา
มาปฏิบัติงาน 

     

20 ผูบริหารสามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ที่
รับผิดชอบ 

     

21 

 

 

ผู บ ริ ห าร ส ามา รถพัฒนาครู และบุ คลากร ใน
สถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ ไดอย างมี
ประสิทธิภาพ 

     

 

 

22 ผูบริหารสามารถเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

     

 

23 ผูบริหารสามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการ
ทํางานใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

     

 6. การบริหารกิจการนักเรียน (X6)      

24 ผูบริหารสามารถบรหิารจัดการใหเกิดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน 

     

25 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการใหเกิดงานพัฒนา
ผูเรียน 

     

26 ผูบริหารสามารถสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมพิเศษ
เพื่อพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานตางๆ 

     

27 ผูบริหารสามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
และความสามัคคีในหมูคณะ 

     

 7. การประกันคุณภาพการศึกษา (X7)      

28 ผูบริหารสามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 
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ขอท่ี 

 

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
การปฏิบัติงาน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 

 

ปาน
กลาง 

นอย 

 

นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

29 ผูบริหารสามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     

30 ผูบริหารสามารถจัดทาํรายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 

     

 8. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (X8)      

31 ผูบริหารสามารถใชและบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

     

32 ผูบ ริ ห าร สามารถประ เ มินการ ใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือนํามาปรับปรุงการบริหารจัดการ 

     

33 
 

ผูบริหารสามารถสงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

     

 9. การบริหารการประชาสมัพันธและความสมัพันธ
ชุมชน (X9) 

     

34 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการขอมลูขาวสารไปสู
ผูเรียน ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

     

35 ผูบริหารสามารถเผยแพรขอมูล ขาวสารและ
กิจกรรมของสถานศึกษาไปสูชุมชน 

     

36 ผูบริหารสามารถใชกลยทุธในการประชาสมัพันธ      
37 ผูบริหารสามารถสรางความสัมพันธที่ดีกบัชุมชน โดย

มีเปาหมายในการเขาไปชวยเหลือชุมชน 
     

38 ผูบริหารเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา 

     

39 ผูบริหารสามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญา
ทองถ่ินเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา 
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ขอท่ี 

 

สมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 
การปฏิบัติงาน 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 

 

ปาน
กลาง 

นอย 

 

นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

 10.คุณธรรมจรยิธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 
(X10) 

     

40 ผูบริหารสามารถเปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม 
และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ด ี

     

41 ผูบริหารสามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 

     

42 ผูบริหารสามารถสงเสรมิและพัฒนาใหผูรวมงานมี
คุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 
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ตอนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองระดับพฤติกรรมเก่ียวกับคุณภาพการจัดการศึกษา 
            ภายในสถานศึกษาของทานตามความเปนจริง โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้ 
 

 ระดับ 5 หมายถึง  คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับ มากที่สุด 
 ระดับ 4 หมายถึง  คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับ มาก 
 ระดับ 3 หมายถึง  คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับ ปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง  คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับ นอย 
 ระดับ 1 หมายถึง  คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับ นอยที่สุด 

 

 

ขอท่ี 

 

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การปฏิบัติงาน 

มากท่ีสุด มาก 

 

ปาน
กลาง 

นอย 

 

นอยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

 1. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y1) 

     

1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทัง้ดาน
ความรู ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค 

     

2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ใชขอมูลใน
การวางแผนการจัดการเรียนรูเพือ่พัฒนาศักยภาพ
ของผูเรียน 

     

3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปญญา 

     

4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมผนวกกับการนํา
บริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู 

     

5 ครูมีการวัดและประเมินผลทีมุ่งเนนการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
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ขอท่ี 

 

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การปฏิบัติงาน 

มากท่ีสุด มาก 

 

ปาน
กลาง 

นอย 

 

นอยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแก
ผูเรียนทั้งดานการเรียนและคุณภาพชีวิตดวยความ
เสมอภาค 

     

7 ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู
ในวิชาที่ตนเองรบัผิดชอบและใชผลวิจัยในการ
ปรับปรงุพฒันาการเรียนการสอน 

     

8 ครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและเปนสมาชิกที่
ดีของสถานศึกษา 

     

9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรบัมอบหมาย
เต็มเวลาเต็มความสามารถ 

     

 2. ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y2) 

     

10 ผูบริหารมีวิสัยทัศน มีภาวะผูนํา และความคิดริเริ่ม
ที่เนนการพัฒนาผูเรียน 

     

11 ผูบริหารใชหลกัการบรหิารแบบมีสวนรวมและใช
ขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปนฐาน
ความคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ 

     

12 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามทีก่ําหนดไวในแผนปฏิบัตกิาร 

     

13 ผูบริหารสงเสรมิและพฒันาศักยภาพบุคลากรให
พรอมรับการกระจายอํานาจ 

     

14 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาเปนที่พงึ
พอใจของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน 

     

15 ผูบริหารสามารถใหคําแนะนํา คําปรกึษาทาง
วิชาการและใสใจการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 
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ขอท่ี 

 

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การปฏิบัติงาน 

มากท่ีสุด มาก 

 

ปาน
กลาง 

นอย 

 

นอยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

 3. คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Y3) 

     

16 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัตหินาที่ตามที่
ระเบียบกําหนด 

     

17 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาให
บรรลผุลสําเร็จตามเปาหมาย 

     

18 ผูปกครองและชุมชนเขามามสีวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

     

 4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผูเรียนอยาง
รอบดาน (Y4) 

     

19 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับ
ทองถ่ิน 

     

20 สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให
ผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ 
และความสนใจ 

     

21 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและ
ตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผูเรียน 

     

22 สถานศึกษาสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูที่
ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวย
ตนเอง 
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ขอท่ี 

 

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การปฏิบัติงาน 

มากท่ีสุด มาก 

 

ปาน
กลาง 

นอย 

 

นอยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

23 สถานศึกษาจัดใหมีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อยางสม่ําเสมอ 

     

24 สถานศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือผู เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียนทุกคน 

     

 5. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมการ
บริหารท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
(Y5) 

     

25 สถานศึกษามีหองเรียน หองปฏิบัติการ อาคาร
เรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกพอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี 

     

26 สถานศึกษามีสภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลง
เรียนรูสําหรบัผูเรียน 

     

27 สถานศึกษามีการจัดโครงการ กจิกรรมที่สงเสรมิ
สุขอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 

     

28 สถานศึกษามีหองสมุดที่ใหบรกิารสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่อื้อใหผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเอง และหรอืเรียนรูแบบมสีวนรวม 

     

 6. สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของ
สถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  (Y6) 

     

29 สถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     

30 สถานศึกษามีการจัดทําและดําเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
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ขอท่ี 

 

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การปฏิบัติงาน 

มากท่ีสุด มาก 

 

ปาน
กลาง 

นอย 

 

นอยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

31 สถานศึกษามีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใช
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา 

     

32 สถานศึกษามีการติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     

33 สถานศึกษานําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใชวางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

     

34 สถานศึกษามีการจัดทํารายงานประจําปทีเ่ปน
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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