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 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมาย เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความเปนผูบริหารมืออาชีพ 
ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ใน 9 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล 
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการบรหิารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  ดาน
การบริหารกิจการนักเรียน ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิจัยทางการศึกษา 
ดานคุณธรรมและจริยธรรม ตามความคิดเห็นของมหาบัณฑิต และผูรวมงานของมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จําแนกตามสถานภาพ  หนวยงาน
ที่สังกัด และปที่สําเร็จการศึกษา กลุมตัวอยางเปนมหาบัณฑิต และเพ่ือนรวมงาน จํานวน 150 คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีคาความเชื่อมั่น 0.98  วิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติทีใ่ชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ทดสอบสมมติฐานโดยใช t-test (Independent Samples) และความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) 
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งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการบริหารการ
ประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดานการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานคุณธรรมและจริยธรรม โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคุณธรรม จริยธรรม อยูในระดับมากที่สุด 
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มหาบัณฑิตในสถานศึกษาของรัฐมีความเปนผูบริหารมืออาชีพมากกวาในสถานศึกษาเอกชน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 The purposes of the research were to study and compare the perceptions the 
professional administrators of the master's degree graduates in educational administration, 
Srinakharinwirot University, in 9 aspects, Academic Management ,The Budgetary  
Management, Personnel Management, Quality Assurance in Education, Administration 
Relations and Community Relations, Student Personnel Management, Information 
Technology Management, Education Research, Morality and Desirable Virtue, The opinions 
of the master degree graduate and the colleagues, considered to status, organization, Year 
Qualification Obtained.The sample group studied were 150 persons, The instrument used 
was a rating scale questionnaire with 0.98 reliability value. The statistics used in the 
analysis included percentage, mean,standard deviation, t-test (Independent Samples) and 
one-way analysis (One-way ANOVA). 
 The results of this research were as follows: 

1. The professional administrators of master's degree graduates in educational  
administration, Srinakharinwirot University in 9 aspects, Academic Management ,The 
Budgetary  Management , Personnel Management, Quality Assurance in Education, 
Administration Relations and Community Relations, Student Personnel Management, 
Information Technology Management, Education Research, Morality and Desirable Virtue, 
were at the high level in general consideration. When considered in separate aspects, it 
was found  that  had 1 aspects, Morality and Desirable Virtue, at the highest level. 

2. Professional administrators of master's degree graduates in educational  
administration, Srinakharinwirot University, considered to status, Year Qualification 
Obtained, there was no statistically significant  difference.  Considered to organization,  
there was no statistically significant difference.  When considered in separate aspects, there 



were the Public Relations Administration, Community Relations, and Morality and Desirable 
Virtue in public schools more than private schools at .05 level of significance. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ในชวงการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ผูบริหาร
สถานศึกษาตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ 
และเปนผูนําในการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีรูปแบบกระบวนการบริหารที่เปดโอกาสใหทุกคนมีสวน
รวมรับผิดชอบ ผูบริหารในยุคปจจุบันตองเปนผูบริหารมืออาชีพ และขณะเดียวกันจําเปนตองมี
วิสัยทัศน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความคิด มีวิจารณญาณ และคิดสรางงาน (เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ. 
2541: 1) 
 ผูบริหารยุคปจจุบันจึงจําเปนตองเปนผูบริหารแบบมืออาชีพ กลาวคือ เปนผูมีความรู 
ความสามารถและความประพฤติเปนที่ยอมรับ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีวิสัยทัศนในการทํางาน 
แสวงหาความรูใหม ๆ เสมอ มีความสามารถโนมนาวใหเกิดความรวมมือในการทํางาน มีความเปน
ประชาธิปไตย นอกจากจะเปนผูบริหารมืออาชีพแลว ผูบริหารตองเปนผูที่มีคุณลักษณะที่ดี มีหลัก
สําคัญในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ซึ่งโดยรวมแลวงานบริหารจะตองทํา
ใหเกิดความรวมมือ รวมใจในการปฏิบัติอยางพึงพอใจของสมาชิกและงานบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
ภายใตเวลาและงบประมาณที่จํากัด (สมชาย  เทพแสง. 2543: 15-16)  การบริหารกิจการใดๆ ที่
เก่ียวกับสาธารณะในดานยุคโลกาภิวัตนมีความจําเปนที่จะตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพ จึงจะทําให
ธุรกิจเหลานั้นดําเนินการไปไดดวยดี และบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว ทั้งนี้ เพราะการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็วอยางไรพรมแดน 
และกระทบกระเทือนไปทุกประเทศทั่วโลก ในดานการจัดการศึกษาก็ไมมีเวน มีความจําเปนอยางย่ิง
ที่ตองอาศัยผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะทําใหการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษา
ประสบความสําเร็จและเปนไปตามแนวทางที่พึงประสงค (ธีระ  รุญเจริญ. 2545: 11)  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการจัดการศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา หลักสูตร
ตอไปนี้ 1) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต เริ่มเปดการเรียนการสอนตั้งแตป พ.ศ. 2496 นับเปนแหงแรก
ที่เปดสอนในประเทศไทย มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ในป พ.ศ. 2498, 2500, 2505 และ 
2508 โดยลําดับ 2) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต จัดการเรียนการสอนตั้งแตป พ.ศ. 2514 มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร ในป พ.ศ.2517, 2527, 2532, 2534, 2541 และ 2543  โดยลําดับ 3) หลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต จัดการเรียนการสอนตั้งแตป พ.ศ. 2529 และเปนการศึกษาในระดับปริญญา
เอก สาขาการบริหารการศึกษา ที่เกิดข้ึนเปนแหงแรกในประเทศไทย และพัฒนาการมาโดยลําดับ 
(สุรางค  เบญจศรี.  2547: บทคัดยอ)  
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 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2543 มีวัตถุประสงค เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาใหมีคุณลักษณะดังนี้  คือ มี
ความรูความสามารถและประสบการณการใชศาสตรและศิลปในการบริหารการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรม และระบบคุณคาแหงสังคมไทย
โดยรวม ทองถิ่นและชุมชน เปนนักบริหารมืออาชีพที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กาวทันมิติแหงการ
เปลี่ยนแปลง มีความรูความสามารถในการศึกษาคนควาและวิจัย เพ่ือประโยชนตอการบริหาร
การศึกษาใหบรรลุผล (แผน ก) และมีความรูความสามารถในการศึกษาคนควา สามารถนําเอา
ทฤษฎีหรือผลการวิจัยไปประยุกตใชในการแกปญหาหรือพัฒนาการบริหารการศึกษา (แผน ข)  มี
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน  มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และมีคุณธรรม
จริยธรรม  (ภาควิชาการบริหารการศึกษา.  2543: 2) นอกจากนี้ทางภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดทําวิจัยเรื่องการติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบัณฑิตระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เก่ียวกับการนํา
ความรูไปใชในการทํางาน และพัฒนาตนเองของบัณฑิตหลังจากสําเร็จการศึกษา  จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา อายุ เพศ หนวยงานที่สังกัด และประเภทของหลักสูตรที่แตกตางกัน และเพ่ือศึกษา
ขอเสนอแนะของบัณฑิตเก่ียวกับภาควิชาการบริหารการศึกษาในเรื่องผลิตบัณฑิต การเรียน การ
สอน กิจกรรมของภาควิชา อาจารย และอ่ืน ๆ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาสําหรับวาง
แผนการพัฒนาภาควิชาฯ ใหถูกทิศทางและเปนประโยชนแกนิสิตตอไปในอนาคต  ผลการวิจัยพบวา 
บัณฑิตสวนใหญปฏิบัติงานในหนวยงานราชการ และดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรภาคพิเศษ สวนขอมูลเก่ียวกับการนําความรูไปใชในการทํางานหลังจากสําเร็จการศึกษา 
พบวา บัณฑิตมีการนําความรูไปใชโดยรวมอยูในระดับมาก  ขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง
หลังจากสําเร็จการศึกษา พบวา บัณฑิตมีการพัฒนาตนเองหลังจากจบการศึกษา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก  สวนการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบัณฑิตเก่ียวกับการนําความรูไปใชในการทํางาน 
และการพัฒนาตนเองหลังจากสําเร็จการศึกษา พบวา บัณฑิตภาคปกติและภาคพิเศษมีการนํา
ความรูไปใชในการทํางานและพัฒนาตนเองไมแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบระหวางบัณฑิตระดับ
ปริญญาเอก และระดับปริญญาโท พบวาไมแตกตางกันทั้ง 2 เรื่อง รวมทั้งการจําแนกตามเพศ อายุ 
และหนวยงานที่สังกัด ไมแตกตางกัน (สุพีพรรณ  พัฒนพาณิชย; และทัศนา แสวงศักด์ิ.  2545: 
บทคัดยอ) 
 ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในป
การศึกษา 2549 - 2551 ที่ดํารงตําแหนงเปน ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน โดยสอบถามผูใหขอมูล ไดแก  มหาบัณฑิต และ
ผูรวมงานของมหาบัณฑิต  ใน 9 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ 
ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดาน
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การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานคุณธรรมและจริยธรรม  ตามความคิดเห็นของมหาบัณฑิต และ
ผูรวมงานของมหาบัณฑิตวามีคุณลักษณะและความสามารถตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่ตั้ง
ไวหรือไม ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัยจะเปนสิ่งสําคัญที่เปนตัวชี้วัดคุณภาพของมหาบัณฑิต และ
มหาบัณฑิตสามารถนําขอมูลยอนกลับมาปรับปรุง และพัฒนาตนเอง  อาจารยภาควิชาสาขาการ
บริหารการศึกษา  และผูบริหาร สามารถนําไปเปนแนวทางในการตัดสินใจปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ย่ิงข้ึน 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ใน 9 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดาน
การบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  ดานการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานคุณธรรมและจริยธรรม  ตามความ
คิดเห็นของมหาบัณฑิต และผูรวมงานของมหาบัณฑิต 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของมหาบัณฑิต และผูรวมงานของมหาบัณฑิตในความ
เปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  จําแนกตามสถานภาพ  หนวยงานที่สังกัด และปที่สําเร็จการศึกษา 
  
ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  ผลจากการวิจัยทําใหทราบความคิดเห็นของมหาบัณฑิต และผูรวมงานของมหาบัณฑิต 
ในความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปการศึกษา 2549 - 2551 ที่ดํารงตําแหนงเปน ผูอํานวยการ
สถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน  
 2.  เพ่ือนําผลที่ไดไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ 
ย่ิงข้ึนรวมถึงพัฒนานิสิตตอไปในอนาคต ทั้ง 9 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหาร
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการบริหารการ
ประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดานการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานวิจัยทางการศึกษา ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 3.  มหาบัณฑิต ไดทราบจุดออนจุดแข็ง และใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนเอง เพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปการศึกษา 2549 - 2551 ที่
ดํารงตําแหนงเปน ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาของรัฐ และเอกชน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขอบเขต รายละเอียดดังตอไปนี ้
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ประกอบดวย มหาบัณฑิตที่ดํารงตําแหนงเปน
ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของรัฐ และ
เอกชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
  1.  มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2549 - 2551 ดํารงตําแหนงเปน ผูอํานวยการ
สถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของรัฐ จํานวน 30 คน  และ
เอกชน จํานวน 25 คน   กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่ และมอรแกน ไดกลุม
ตัวอยางเปนมหาบัณฑิตที่สําเร็จตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  ที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของรัฐ จํานวน 28 คน  และเอกชน จํานวน  24 คน 
  2.  ผูรวมงานของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของรัฐ จํานวน 56 คน  และเอกชน 
จํานวน 48 คน ซึ่งเปนกลุมผูใหความคิดเห็นเก่ียวกับความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต  
โดยใชสัดสวนมหาบัณฑิตตอผูรวมงานของมหาบัณฑิต เปน 1 : 2 และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามมหาบัณฑิตที่เปนกลุมตัวอยาง 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย 
  ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย 
  1.  ตัวแปรอิสระ  ไดแก   
   1.1  สถานภาพ ไดแก 
     1.1.1 มหาบัณฑิต  
       1.1.2 ผูรวมงานของมหาบัณฑิต     
   1.2  หนวยงานที่สังกัด 
         1.2.1  สถานศึกษาในหนวยงานของรัฐ  
         1.2.2  สถานศึกษาในหนวยงานของเอกชน 
            1.3  ปที่สําเร็จการศึกษา 
                 1.3.1  ปการศึกษา 2549   
     1.3.2  ปการศึกษา 2550   
     1.3.3  ปการศึกษา 2551   
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  2.  ตัวแปรตาม ไดแก ความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต ตามความคิดเห็น
ของมหาบัณฑิต และผูรวมงานของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ โดยศึกษา 9 ดาน ดังตอไปนี้ 
   2.1  ดานการบริหารงานวิชาการ 
   2.2  ดานการบริหารงบประมาณ 
   2.3  ดานการบริหารงานบุคคล 
   2.4  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
   2.5  ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 
   2.6  ดานการบริหารกิจการนักเรียน 
   2.7  ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.8  ดานการวิจัยทางการศึกษา 
   2.9  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
  
นิยามศัพทเฉพาะ 
  1.  หลักสูตร  หมายถึง หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543 ที่เรียน
ทั้งในระบบปกติ และระบบพิเศษ  
  2.  มหาบัณฑิต  หมายถึง  ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปการศึกษา 
2549 - 2551 ที่ดํารงตําแหนงเปน ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา  ที่
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน  
  3.  ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูที่ดํารงตําแหนงหนาที่ดังตอไปนี ้
   3.1  ผูอํานวยการสถานศึกษา หมายถึง มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2549-2551 ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารสูงสุดในสถานศึกษา และรับผิดชอบการ
บริหารงานในสถานศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสถานศกึษาของรัฐ และเอกชน 
   3.2  รองผูอํานวยการสถานศึกษา หมายถึง มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2549 -2551 ดํารงตําแหนงเปนรองจากผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมายให
รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติหนาที่แทนผูบริหารสถานศึกษา  ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
  4.  ผูรวมงานของมหาบัณฑิต  หมายถึง  บุคคลที่ปฏิบัติงานรวมกับมหาบัณฑิต ที่
ทํางานในหนวยงานเดียวกันกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปการศึกษา 2549 - 2551ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของรัฐ และ
เอกชน 
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  5.  ผูเชี่ยวชาญ  หมายถึง  ผูที่มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาเอก หรือ มีประสบการณ
การสอนในระดับปริญญามหาบัณฑิต มีสวนรวมในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ระดับ
มหาบัณฑิต  
   6.  ความเปนผูบริหารมืออาชีพ  หมายถึง การเปนผูที่มีความรูความสามารถในการ
บริหารไดอยางยอดเย่ียม  มีความรับผิดชอบ เปนผูที่มีทั้งศาสตรและศิลปในการปฏิบัติงานอยาง
สูงสุดและพรอมที่จะนําพาองคกร ไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว ใน 9 ดาน คือ ดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  ดานการบริหารกิจการ
นักเรียน ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม  ดังตอไปนี ้
   6.1  การบริหารงานวิชาการ หมายถึง  การเปนผูมีความสามารถบริหารจัดการ
การเรียนรู พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น  นิเทศการจัดการเรียนรู
ในสถานศึกษา 
   6.2   การบริหารงบประมาณ  หมายถึง  การวางรูปแบบหรือแนวการดําเนินงาน
ของตน หรือหนวยงานของตน โดยแสดงถึงรายรับและรายจายของโครงการที่จะดําเนินการ มาใช
บริหารจัดการเพ่ือประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีข้ึนตอผูเรียน ซึ่งผูบริหารมุงเนน
ความเปนอิสระในการบริหารจัดการ มีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบไดและเปนไปอยางถูกตอง
และเปนระบบ  
   6.3  การบริหารงานบุคคล  หมายถึง การเปนผูที่มีความสามารถสรรหาบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน สามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ที่รับผิดชอบ สามารถ
พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา สามารถใหคําปรึกษาและแกไข
ปญหาการทํางานใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
   6.4  การประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง การเปนผูที่มีความสามารถจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 
   6.5   การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  หมายถึง การ
เปนผูที่มีความสามารถบริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสูผูเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
สามารถเผยแพรขอมูล ขาวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสูชุมชน สามารถใชยุทธศาสตรที่
เหมาะสมในการประชาสัมพันธ สามารถสรางกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยมี
เปาหมายในการเขาไปชวยเหลือชุมชนและเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม สามารถระดม
ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษา 
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   6.6  การบริหารกิจการนักเรียน หมายถึง การเปนผูที่มีความสามารถบริหาร
จัดการใหเกิดกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน สามารถบริหารจัดการใหเกิดงานบริการผูเรียน  สามารถ
สงเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานตางๆ  สามารถสงเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีในหมูคณะ 
   6.7  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง การเปนผูที่มี
ความสามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสมสามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาปรับปรุงการบริหาร จัดการ  
สามารถสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศกึษา 
   6.8  การวิจัยทางการศึกษา  หมายถึง  การเปนผูที่มีความสามารถในการใฝหา
ความรู ในการคนควา ทดลองสิ่งใหมๆ อยูเสมอ เพ่ือใหไดความรูและการแกไขอยางถูกตองเก่ียวกับ
การศึกษา และพัฒนาตนใหเกิดความรูที่ทันสมัย และสามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู 
   6.9  คุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การเปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และ
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา สงเสริม
และพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูวิจัยศึกษาวัตถุประสงคของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
(ภาควิชาการบริหารการศึกษา.  2543: 2)  มีวัตถุประสงค ดังนี ้
 1.  มีความรูความสามารถและประสบการณการใชศาสตรและศิลปในการบริหารการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรม และระบบคุณคาแหง
สังคมไทยโดยรวม ทองถิ่นและชุมชน  

2. เปนนักบริหารมืออาชีพที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กาวทันมิติแหงการเปลี่ยนแปลง   
 3.  มีความรูความสามารถในการศึกษาคนควาและวิจัย เพ่ือประโยชนตอการบริหาร
การศึกษาใหบรรลุผล (แผน ก) และมีความรูความสามารถในการศึกษาคนควา สามารถนําเอา
ทฤษฎีหรือผลการวิจัยไปประยุกตใชในการแกปญหาหรือพัฒนาการบริหารการศึกษา (แผน ข)   
 4.  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน 
 5.  มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม  
  ซึ่งสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา มาเปนกรอบในการวิจัย ซึ่ง
ไดแนวคิดจาก สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548: 19-22) มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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  1.  การบริหารดานวิชาการ ไดแก  สามารถบริหารจัดการการเรียนรู พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา นิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา สงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู 
  2.  การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที ่ ไดแก สามารถจัด
ระบบงานสารบรรณไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก สามารถบริหารจัดการงบประมาณอยางถูกตอง
และเปนระบบ  สามารถวางระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรู 
  3.  การบริหารงานบุคคล ไดแก สามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามา
ปฏิบัติงาน สามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ที่รับผิดชอบ สามารถพัฒนาครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเสริมสรางขวัญและกําลังใจ
สําหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา สามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางานใหแกครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา  
  4.  การบริหารกิจการนักเรียน ไดแก สามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมการพัฒนา
ผูเรียน สามารถบริหารจัดการใหเกิดงานบริการผูเรียน สามารถสงเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนในดานตางๆ สามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีใน
หมูคณะ 
  5.  การประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมิน
ภายนอก 
  6.  ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก สามารถใชและบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม  สามารถประเมินการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาปรับปรุงการบริหาร จัดการ  สามารถสงเสริมสนับสนุนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  7.  การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน ไดแก สามารถบริหาร
จัดการขอมูลขาวสารไปสูผูเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษา สามารถเผยแพรขอมูล ขาวสารและ
กิจกรรมของสถานศึกษาไปสูชุมชน สามารถใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ 
สามารถสรางกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยมีเปาหมายในการเขาไปชวยเหลือ
ชุมชนและเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือ
สงเสริมการจัดการศึกษา 
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     8. ดานคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก การเปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางที่ดี  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา สงเสริมและ
พัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยไดสรุปเปนกรอบแนวคิดในเรื่องความ
เปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 
 
       กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบความคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  มหาบัณฑิตและผูรวมงานของมหาบัณฑิต มีความคิดเห็นเก่ียวกับความเปนผูบริหาร
มืออาชีพของมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาของ ใน 9 ดาน คือ ดานการบริหารงาน
วิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดานการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ไม
แตกตางกัน 

หนวยงานที่สังกัด 

ความเปนผูบริหารมืออาชีพ 
ดานการบริหารงานวิชาการ 
ดานการบริหารงบประมาณ  
ดานการบริหารงานบุคคล 
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความ   
สัมพันธชุมชน   
ดานการบริหารกิจการนักเรียน 
ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดานการวิจัยทางการศึกษา 
ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

สถานภาพ 
-  มหาบัณฑิต 
-  ผูรวมงานของมหาบัณฑิต 

ปที่สําเร็จการศึกษา 
-  ปการศึกษา 2549 
-  ปการศึกษา 2550 
-  ปการศึกษา 2551 

-สถานศึกษาของรัฐ 
-สถานศึกษาของเอกชน 
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 2.  มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่สังกัดหนวยงานที่แตกตางกัน มีความ
เปนผูบริหารมืออาชีพ ใน 9 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดาน
การบริหารงานบุคคล ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการบริหารการประชาสัมพันธและ
ความสัมพันธชุมชน  ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ไมแตกตางกัน 
 3.  มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษาที่แตกตาง
กัน มีความเปนผูบริหารมืออาชีพ ใน 9 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหาร
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการบริหารการ
ประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดานการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานคุณธรรมและจริยธรรม  ไมแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยเรื่อง ความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการวิจัยมาเปน
แนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี ้
 1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
 2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
 3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต 
9 ดาน ดังนี ้
       3.1  ดานการบริหารงานวิชาการ 
  3.2  ดานการบริหารงบประมาณ 
  3.3  ดานการบริหารงานบุคคล 
  3.4  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.5  ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 
  3.6  ดานการบริหารกิจการนักเรียน 
  3.7  ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.8  ดานการวิจัยทางการศึกษา 
  3.9  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 
1.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความเปนผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
 1.1  ความหมายของผูบริหารมืออาชีพ  
   มีนักวิชาการใหความหมายของผูบริหารมืออาชีพหลายทาน ดังนี ้
 จําลอง  นักฟอน (2543: 1-3)  ไดใหความหมายนักบริหารการศึกษามืออาชีพไววา นัก
บริหารการศึกษามืออาชีพนั้นจะตองเปนผูมีความรูความสามารถในการบริหารการศึกษาไดอยาง
ยอดเย่ียม สามารถทําใหเปาหมายหรืออุดมการณทางการศึกษาขององคกรที่กําหนดไวใหบรรลุผล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองเปนผูที่มีทั้งศาสตรและศิลปในการปฏิบัติงานอยางสูงสุดจนเปน
แบบอยางแกผูบริหารการศึกษาอ่ืน ๆ ได 
 หวน  พินธุพันธ (2548: 15-17)  ไดใหความหมายวา ถาแยกคําวานักบริหารมืออาชีพ 
ออกเปน “นักบริหาร” คําหนึ่งกับ “มืออาชีพ” คําหนึ่ง จะไดความหมายของคําทั้งสองคํา โดยเริ่มจาก
ความหมายของนักบริหาร ดังนี ้
 1.  นักบริหาร คือ ผูที่ดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการในหนวยงานหรือองคกร 
จําตองมี “นักบริหาร” หรือบางแหงเรียกวา “ผูบริหาร” 
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 2.  นักบริหาร คือ คนที่ทํางานรวมกับคนอ่ืน ความสําเร็จของเรา อยูที่การทํางานรวมกับ
คนอ่ืน หรือเราเปน Input การบริหารเปน Process ความสําเร็จ Output ของการบริหาร ตองผาน
การกระทําของบุคคลอ่ืน จึงตองมีเพ่ือนรวมงาน สวนความหมายของ “มืออาชีพ” นั้นมีความหมาย 
ดังนี ้
  1.  มืออาชีพ หมายถึง ผูที่มีความชํานาญทางดานนั้น ๆ เปนอยางมาก จนกระทั่ง
สามารถนําเอาความรู ความชํานาญ ที่มีอยูนั้นไปประกอบอาชีพไดอยางดี และถึงแมวาไมไดนําเอา
ความรู ความชํานาญ และความสามารถ ไปใชประกอบอาชีพ 
  2.  มืออาชีพ (Professional) เปนคําที่เราไปยืมมาจากวงการกีฬาในวงการกีฬา มีอยู 2 
คําคือ มืออาชีพ และมือสมัครเลน ซึ่งแยกความตางไดอยางชัดเจน หากเมื่อไหรเปนมืออาชีพ 
แปลวาคนคนนั้นตองดํารงชีวิตดวยกีฬาประเภทนั้น เชน ฟุตบอลอาชีพ นักมวยอาชีพ ในการเปน
มืออาชีพนั้นมีเงื่อนไขมากมายที่ตองปฏิบัติตาม 
 สําหรับ “ผูบริหารมืออาชีพ” หรือ “นักบริหารมืออาชีพ” มีความหมายทั้งที่แตกตางและ
คลายคลึงกันคือ ผูบริหารที่พยายามทําให องคการประสบความสําเร็จตามเปาหมาย หรือนโยบาย 
ขององคการดวยเหตุผล และหลักการซึ่งเปนที่ยอมรับ โดยประยุกตทฤษฎีหรือแนวทางตาง ๆ อยาง
ผสมกลมกลืนกันแลวนําไปสูปฏิบัติ นักบริหารมืออาชีพ หรือที่เรียกกันงาย ๆ วา “มือโปร” มาจาก
ภาษาอังกฤษวา  Professional Manager นั้น มีคุณสมบัติหลัก ๆ คือ มีการศึกษาดีมีประสบการณ
กวางจากงานหลายดาน และมีความสามารถในการแกไขปญหาไดอยางชาญฉลาด โดยกระทําอยาง
เปนระบบ มีลําดับข้ันตอนเปนระเบียบ และมีแบบแผน คุณสมบัติดังกลาวนี้ จะไดมาก็โดยการฝกฝน
เรียนรู และพัฒนามาอยางเปนระบบและใชเวลายาวนานทีเดียว และที่สําคัญคือ จะตองมีการผาน
ประสบการณจากการปฏิบัติมามากพอควรดวย ผูบริหารมืออาชีพยังหมายถึง ผูบริหารที่พยายาม
ทําใหองคการประสบความสําเร็จ ตามเปาหมายหรือนโยบายขององคการดวยเหตุผลและหลักการ
ซึ่งเปนที่ยอมรับโดยประยุกตทฤษฎีหรือแนวทางตาง ๆ อยางกลมกลืนกันแลวนําไปสูการปฏิบัต ิ
 สรุปไดวา ผูบริหารมืออาชีพ หมายถึง ผูที่มีความรูความสามารถในการบริหารไดอยาง
ยอดเย่ียม  สามารถผลิตผลงานที่โดดเดนแตกตางจากผูบริหารอ่ืน ๆ มีความเปนผูที่มีทั้งศาสตรและ
ศิลปในการปฏิบัติงานอยางสูงสุดและพรอมที่จะนําพาองคกร ไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว  
 1.2  ลักษณะผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ 
  มีนักวิชาการที่เสนอความคิดเก่ียวกับความเปนผูบริหารมืออาชีพไว หลายทานดังนี ้
 ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2541: 97-100)  ไดกลาวถึงผูบริหารที่ประสบความสําเร็จจะตองมี
คุณสมบัตดัิงนี ้
 1. คุณสมบัติทางกาย 
    1.1  วองไว สงา 
   1.2  บุคลิกภาพมีเสนห 
   1.3  แตงตัวงาย ๆ มีรสนิยม 
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   1.4  เสียงพูดชัดเจน 
   1.5   อิริยาบถเปนไปตามธรรมชาต ิ
   1.6   มีอุปนิสัยสม่ําเสมอ 
   1.7   สุขภาพดี 
 2.  คุณสมบัติทางสติปญญา 
  2.1  มีความสามารถในการแปลแผนใหผูอ่ืนได 
  2.2  มีเจตคติชอบสืบสวน (Inquiry) 
  2.3  ตระหนักในบทบาทของตนเอง 
  2.4  มีความสามารถในการกอใหเกิดผลสัมฤทธิ ์
  2.5  มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
  2.6  มีความคิดริเริ่ม 
  2.7  มีความเขาใจเก่ียวกับเรื่องเด็กและความเจริญงอกงามของเด็ก 
  2.8  มีความรูเก่ียวกับปญหาสังคม 
  2.9  รูจุดออนของตัวเอง 
  2.10  เขาใจทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางการศึกษา 
  2.11  มีความสามารถในการติดตอสื่อความหมาย 
  2.12  มีความสามารถในการวางแผนไดเปนอยางดีและเปนระบบ 
  2.13  เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล 
  2.14  มีความรูกวางขวาง 
 3.  คุณสมบัติทางอารมณ 
  3.1  มีความสามารถเขาใจในอารมณของบุคคลอ่ืน 
  3.2  แจมใส ราเริงและมีความสุข 
  3.3  มีอารมณมั่นคง 
  3.4  มีความอิสระจากการเผชิญหนา 
  3.5  ไมเสียใจเมื่อประสบกับปญหาและความผิดหวัง 
  3.7  มีความหวัง 
  3.8  มีแรงจูงใจสูง 
 4.  คุณสมบัติทางสวนบุคคล 
  4.1  มีสามัญสํานึก 
  4.2  มีความคิดสรางสรรค 
  4.3  เปนที่พ่ึงของคนอ่ืนได 
  4.4  มีความเสียสละ  
  4.5  เปนคนตรงไปตรงมา 
  4.6  มีความยุติธรรม 
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  4.7  ไมคุยโออวด 
  4.8  เปนคนเปดเผย 
  4.9  เปนคนเชื่อถือได 
  4.10  เคารพบุคลิกภาพของคนอ่ืน 
  4.11  มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
  4.12  เปนคนแกปญหาเกง 
  4.13  อดทนตอจุดออนของคนอ่ืน 
 5.  คุณสมบัติทางสังคม 
  5.1  วองไวและปรับตัวเขากับสังคมได 
  5.2 หลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณที่ไมจําเปน 
  5.3  ใหความรวมมือกับบุคคลอ่ืน 
  5.4  เสียสละเพ่ือความกาวหนาของสังคม 
  5.5  มีความยุติธรรมและความเสมอภาค 
  5.6  มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
  5.7  เปนความเชื่อถือของทุกคน 
  5.8  แกปญหาใหคนอ่ืนได 
  5.9  มีความซื่อสัตย 
  5.10  รูปญหาของผูอ่ืน 
  5.11  สนใจในกิจกรรมของสังคม 
  5.12  มีความอดทน 
  5.13  เปนผูนําแบบประชาธิปไตย 
  5.14  มีน้ําใจในการใหบริการตอสังคม 
  5.15  มีความจริงใจ 
  5.16  เขาใจความสามารถและความฉลาดของคนอ่ืน 
  5.17  อุทิศตนเพ่ืองานของสังคม 
 6.  คุณสมบัติทางศีลธรรม 
  6.1  มีความสามารถในการแยกแยะสิ่งที่ถูกและที่ผิด 
  6.2  มีความเชื่อในคํานิยมแบบประชาธิปไตย 
  6.3  มีจริยธรรม 
  6.4  คุณลักษณะดี 
  6.5  มีอุดมการณสูง 
  6.6  ควบคุมตัวเองได 
  6.7  ตระหนักในตัวเองโดยผานทางบริการทางสังคม 
  6.8  เคารพตัวเอง 
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 สมชาย  เทพแสง (2543: 20-23)  ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารมืออาชีพ วา เปน
กัปตันที่ชํานาญทางที่นําไปสูจุดมุงหมายและนําไปสูความสําเร็จตามนโยบายที่กําหนดไว ดังนั้น
ผูบริหารตองมีลักษณะที่ดี หลักการสําคัญในการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว ซึ่งโดย
ภาพรวมแลวงานบริหารจะตองทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานอยางพึงพอใจของ
สมาชิก และงานบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ภายใตเวลา และงบประมาณที่จํากัด ถาสามารถทําไดก็
ถือวาเย่ียม แตอยางไรก็ตามความเปนผูบริหารที่เกงดี มีคนชื่นชอบศรัทธานั้น บางครั้งข้ึนกับ
สภาพแวดลอมและสถานการณดวยที่เรียกวา “สถานการณสรางวีรบุรุษ” ซึ่งลักษณะของผูบริหารมือ
อาชีพตองมีลักษณะ 20 P ดังนี ้
 1.  Psychology  ผูบริหารตองมีจิตวิทยาในการบริหารคน รูนิสัยใจคอของลูกนองเปนอยาง
ดี ที่เรียกวา “รูเขารูเรา รบรอยครั้งชนะรอยครั้ง”  ดังนั้นจึงจําเปนตองศึกษาใจคอของแตละคนวา 
เปนคนอยางไร หรือ การบริหารใครตองวิเคราะหเขากอนอันดับแรก 
 2.  Personality ผูบริหารตองมีบุคลิกภาพที่ดีตั้งแตการแตงกาย การเดิน การย้ิมแยม
แจมใส การพูดจาควรมีหลักเกณฑที่เชื่อถือ และควรมีอัธยาศัยไมตรีทําใหเกิดความประทับใจ 
รวมทั้งการวางตนใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่การงาน มารยาทตาง ๆ ตองคํานึงถึงทุก ๆ ดาน 
 3.  Pioneer  ผูบริหารมืออาชีพตองกลาไดกลาเสีย ผูบริหารตองวางแผนเชิงรุกเพ่ือใหคน
ยอมรับศรัทธาตองทนกับความเหน็ดเหนื่อยและมีความมานะอดทนเพ่ือใหไดตามเปาหมายเพ่ือเปน
ตัวอยางที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา 
 4.  Poster  ผูบริหารมืออาชีพ ตองเปนนักประชาสัมพันธที่ดี และการประชาสัมพันธที่ดี
ที่สุด คือ มุขปาฐะ 
 5.  Parent  ผูบริหารมืออาชีพ ตองเปนพอแมหรือผูปกครองและตองมีพรหมวิหารธรรม 4 
คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา และผูบริหารตองวางตัวเปนกลางใหความยุติธรรมแกทุกฝาย 
 6.  Period ผูบริหารมืออาชีพตองเปนคนตรงเวลา การทํางานตรงเวลาสะทอนใหเห็นวา 
เปนความซื่อสัตยไดทางหนึ่ง และเปนตัวอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา 
 7.  Pacific ผูบริหารมืออาชีพตองมีความสุขุม รอบคอบ ใจเย็น ถามีความสุขุมรอบคอบทํา
ใหงานดําเนินไปอยางมีประสิทธภิาพ ถาประมาทงานอาจจะเสียหายภายหลัง และมีกลยุทธที่ยอด
เย่ียม ดังสํานวนภาษาอังกฤษที่วา “a snake in the grass” เปรียบเสมือน “เสือซอนเล็บ หรือคมใน
ฝก” 
 8.  Pleasure  ผูบริหารมืออาชีพตองมีอารมณขัน แกสถานการณในชวงที่ตึงเครียดได จะ
ชวยใหคนอ่ืนไววางใจ ตลอดจนการทํางานเปนไปดวยความสุขไมเครงเครียด 
 9.  Prudent  ผูบริหารมืออาชีพ ตองมองการณไกลหรือมีวิสัยทัศนและผูบริหารมืออาชีพ
ตองทันสมัยอยูตลอดเวลาและสามารถคาดการณสิ่งที่จะเกิดข้ึนลวงหนาไดสงผลใหเกิดความ
ผิดพลาดนอยลง 
 10.  Principle ผูบริหารมืออาชีพตองยึดหลักการเปนหลัก รวมทั้งทฤษฎีตาง ๆ ที่สามารถ
อางอิงหรือพิสูจนได 
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 11.  Perfect  งานที่เกิดข้ึนตองใหสมบูรณที่สุดเทาที่จะทําได และมีความครบถวนถูกตอง
มีการตรวจสอบ ประเมินผลงานอยางตอเนื่อง โดยเนนคุณภาพของงานเปนหลัก 
 12.  Point  งานที่ทําตองมีวัตถุประสงคแนนอนชัดเจนสามารถดําเนินไปอยางมีทิศทาง 
 13.  Plan งานที่ทําตองมีการวางแผนอยางรอบคอบและพึงระลึกอยูเสมอวา “งานใดก็ตาม
ถามีการวางแผนงาน งานนั้นสําเร็จไปแลวครึ่งทาง” 
 14.  Pay  ผูบริหารมืออาชีพตองมีการกระจายงานอยางทั่วถึง และใหรางวัลบุคคลที่ทํา
ผลงานดีเดน เพ่ือเปนขวัญกําลังใจกับบุคคลที่สรางสรรคผลงานใหเจริญกาวหนาอยูเสมอจะชวยให
บุคลากรมุงทํางาน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาตอไป 
 15.  Participation  ผูบริหารมืออาชีพตองใหผูรวมงานมีสวนรวมและมองเห็นความสําคัญ
ในการทํางาน พรอมจะชวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค 
 16.  Pundit  ผูบริหารมืออาชีพตองมีความรูเรื่องงานที่จะทําอยางชัดเจน และสามารถ
ปฏิบัติได 
 17. Politic ผูบริหารมืออาชีพตองมีความรูความเขาใจดานการเมืองการปกครอง บางครั้ง
ตองทําตนเหมือนนักการเมืองเขากับคนไดทุกชั้น ตลอดจนลูลมบาง อยาแข็งเกินไป 
 18.  Poet  ผูบริหารมืออาชีพตองมีความสามารถดานสํานวนโวหาร เพราะถาเรามี
ความสามารถดานการเขียนจะชวยเสริมสรางความมั่นใจใหกับตนเอง และเกิดความศรัทธาจากคน
อ่ืน 
 19.  Perception ผูบริหารมืออาชีพ ตองมีความสามารถในการหย่ังรู คาดการณตรวจสอบ
และทบทวนสิ่งที่คาดการณไว ตลอดจนบันทึกเหตุการณและเลือกใชอยางเหมาะสม 
 20.  Psycho  ผูบริหารมืออาชีพตองมีจิตวิญญาณของนักบริหาร เปนผูมีความรักในอาชีพ
ครู เปนนักบริหารที่มีอุดมการณและปณิธานที่แนวแนในการแกไขปญหาสังคม ตลอดจนการปฏิรูป
สังคมโดยใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการดําเนินงานผูบริหารตองรักในศักด์ิศรีในสถาบันและของ
ตนเองไมดูถูกดูแคลนอาชีพของตนเองและพรอมที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑระเบียบวินัย ตลอดจน
จรรยาบรรณในอาชีพของตน 
 สุรศักด์ิ  ปาเฮ (2543: 72 – 73) กลาวถึงความเปนนักบริหารมืออาชีพ สามารถจําแนกได 
ดังนี ้
 1. มีความพรอมทางดานขอมูลสารสนเทศ (command of basic factor) นักบริหารตองรู
ความเคลื่อนไหวที่เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกองคการ โดยมีขอมูลและสารสนเทศชวยในการ
ดําเนินการและบริหารงานใหบังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.  มีความรูทางวิชาชีพ (relevant professional knowledge) เปนความรูที่รวมถึงความรู
เทคนิค เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายที่เก่ียวของ มีความรูทางการบริหาร เชน หลักการ 
ทฤษฎีการบริหารจัดการ การวางแผน การจัดองคกร หลักสูตรการสอน การวัดผลและประเมินผล 
เปนตน 
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 3.  มีความรูเทาทันในสถานการณ (continuing sensitivity to events) สามารถปรับตัวและ
สนองตอบไดฉับไวและตอเนื่องกับสถานการณรอบดาน และสามารถดําเนินบทบาทไดอยาง
เหมาะสม รวดเร็ว และเขาใจความรูสึกของคนรอบขาง 
 4.  มีทักษะในการเขาสังคม (social skills and abilities) โดยการพัฒนาทักษะดานตาง  ๆ 
เชน การสื่อสาร การกระจายอํานาจ การเจรจาตอรอง การมอบหมายงาน การสมาคม การสราง
ความสัมพันธที่ดีใหเกิดข้ึนทั้งภายในและนอกองคการ 
 5. มีทักษะในการวิเคราะหปญหา แกปญหา และตัดสินใจ (analytical, problem solving, 
decision making skill) อาศัยหลักตรรกศาสตรการใชเหตุผลและวิจารณญาณเขาชวยเพ่ือรักษา
สมดุลใหเกิดในองคการ 
 6.  การควบคุมอารมณ (emotional resilience)  นักบริหารตองมีจิตใจที่เขมแข็ง มั่นคงใน
อารมณ ไมหว่ันไหวงาย จะตองรูจักควบคุมอารมณ ความรูสึก มีจิตระลึกเสมอและแสดงออกได
อยางเหมาะสม 
 7.  มีพฤติกรรมกลาเสี่ยง (proactivity inclination to respond purposefully to events) 
นักบริหารตองมองงานไดอยางชัดแจง รูระบบการทํางานอยางดี รูภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบทั้ง
ตนเองและสมาชิกในองคการ และรูรับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ คํานึงถึงผลประโยชนระยะยาวและ
เปาหมายโดยรวม 
 8.  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค (creativity) ริเริ่มโครงการใหม ๆ และทําใหสําเร็จ เปนที่
ยอมรับของบุคคลทั่วไป กอใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนวิธีการที่เกิดการยอมรับวาเปนแนวคิดที่ดีมี
ความละเอียดรอบคอบ และยืดหยุนไดตามความเหมาะสม 
 9.  มีความไวตอบุคคลอ่ืน (mental agility) เก่ียวของกับระดับสติปญญา สามารถคนหา
ทางเลือกไดหลากหลาย เพ่ือการแกปญหา รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา ใหเกียรติ และสนใจใน
ความรูสึกของคนอ่ืน  
 10.  มีความใฝรูและฝกฝนการเรียนรู (balanced learning habits and skills) ตองรูวาจะรู
อะไร และตองรูใหจริง ตองคิดเปน คิดได และบูรณาการความรูได ประยุกตใชได สามารถสราง
ทฤษฎีหรือกฎเกณฑไดจากการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนางานวิชาการและรูปแบบวิธีการจากทฤษฎี
ได 
 บัณฑิต  แทนพิทักษ (2545: 14-16)  ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามือ
อาชีพในยุคปฏิรูปการศึกษา จําเปนตองมีการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีทั้ง ความสามารถใน
การบริหารจัดการและมีความสามารถในการเปนผูนําคือมีภาวะผูนําแบบเปลี่ยนสภาพ ซึ่งมี
คุณลักษณะอยู 4 ประการดังนี ้
 1.  ความเสนหา 
 2.  การดลใจ 
 3.  การสรางความสัมพันธเปนรายบุคคล 
 4.  การกระตุนการใชปญญา 
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  1.  ความเสนหา (Charismatic)  เปนกระบวนการที่ผูบริหารมีอิทธิพลตอครูโดยการพูด
ปลุกเราอารมณโนมนาวจิตใจดวยการใชอํานาจที่มีประสิทธิผลของผูบริหาร ผูบริหารสามารถทําให
ครูเชื่อถือ ศรัทธา ภูมิใจ และเชื่อมั่นในความสามารถของผูบริหาร ครจูะรูสึกอบอุนใจเมื่ออยูใกล และ
ภาคภูมิใจที่ไดทํางานรวมกับผูบริหาร ความเสนหามักไปดวยกันกับวิสัยทัศน ผูบริหารที่เปนแบบ
เสนหาจะแนใจวา วิสัยทัศนคือ ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของสถานศึกษาสอดคลองกับความ
ตองการของครู นักเรียน ผูปกครองและชุมชน ผูบรหิารจะสรางเปาหมายอุดมคติ และนําทุกคนไปสู
ความตองการอนาคต โดยการปลุกเราความเชื่อ ความศรัทธา ความสามารถของครูใหมีความตั้งใจ 
และมั่นใจที่จะตอสูเพ่ือเปาหมายที่สูงกวา ดีกวาตลอดจนทําใหทุกคนมีความเชื่อมั่นในตนเองรับรูวา
งานที่ทํานั้นมีคุณคาและมีความหมายซึ่งจะทําใหครูเกิดความพยายามในการปฏิบัติงานมากกวา
ปกติทําใหไดผลลัพธที่มีคุณภาพมากกวาและทุกคนมีความสุขความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ความเสนหานี้จึงเกิดจากความสามารถในการนําของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งผูบริหารจะเปนผูนําใน
การเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาทั้งระบบองครวม (Holisic) ดวยการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ สําหรับอนาคตของสถานศึกษา คํานึงถึงผูมีสวนเก่ียวของทั้งหมดเพ่ือกระตุนใหการเรียนรู
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพซึ่งจะทําใหสถานศึกษามีระบบการทํางาน และวัฒนธรรมในการทํางาน 
ตลอดจนคานิยมของสถานศึกษามีการพัฒนาดีข้ึนอยางตอเนื่อง 
 2.  การดลใจ (Inspiration) เปนกระบวนการที่ผูบริหารใชกระตุนดลใจครู ใหเพ่ิมความ
ตระหนักและความเขาใจเก่ียวกับเปาหมายในอนาคตของสถานศึกษาซึ่งทุกคนมีสวนรวมใน
ความสําเร็จนั้นโดยการอธิบายใหเห็นคุณคาของเปาหมายและสรางความเชื่อมั่นวาจะสามารถ
ปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายได ผูบริหารจะสื่อวิสัยทัศนของสถานศึกษาใหทุกคนเขาใจและทําใหทุก
คนรวมกันสานวิสัยทัศนใหเปนจริง ทั้งโดยการพูด การเขียน การกระทํา และสัญลักษณที่เนนความ
ผูกพัน และความมุงมั่นพยายามของทุกคน ทําใหทุกคนกาวหนาพนจากความสนใจตนเองเพ่ือ
เปาหมายที่เหนือกวาและสูงกวาตามภารกิจและวิสัยทัศนของสถานศึกษา ดังนั้นผูบริหารที่จะเปน
ผูนําแบบเปลี่ยนสภาพจะตองมีความสามารถในการกระตุนดลใจสรางระบบการสื่อสาร การ
ประสานงาน และระบบขอมูลสารสนเทศ สรางและพัฒนาทีมงานกลุมตาง ๆ ตลอดจนการจัดระบบ
โครงสรางของสถานศึกษาใหเหมาะสม ยืดหยุนและมีประสิทธิภาพที่จะทําใหผูบริหารเปนผูนําเหนือ
กลุมผูนําตาง ๆ ในสถานศึกษา 
 3.  การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคล (Individualized Consideration) เปนกระบวนการที่
มีผูบริหารใหความสนใจดูแลครูแตละคนอยางใกลชิด ผูบริหารจะปฏิบัติตอครูทุกคนอยางเทาเทียม
กัน ชวยเหลือชี้แนะการทํางานเมื่อครูตองการดวยความเขาใจ ผูบริหารจะรวมทํางานกับ คณะครู 
และรวมในกิจกรรมการพัฒนาครู ตลอดจนสงเสริมใหครูพัฒนาตนเองตามความตองการ ความสนใจ 
และความสามารถ การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคลนีจ้ะใหประสบการณที่เปน การเรียนรูแกครูดี
ที่สุด โดยชวยพัฒนาการเปนผูนําของครู อีกทั้งยังเปนการสื่อความหมายแบบสองทาง ซึ่งจะชวยทํา
ใหผูบริหารไดขอมูลในการตัดสินใจที่ดีข้ึน และสามารถชวยลดปญหาความคลุมเครือในบทบาทของ
ครู ไดเปนอยางดี การมุงความสัมพันธเปนรายบุคคลไมใชเปนเพียง การยอมรับความตองการของ
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ครูเทานั้นแตยังเปนการปลุกเรา กระตุน สนับสนุน สงเสริม และ ยกระดับความตองการของครูให
สูงข้ึน ผูบริหารยังมีความพยายามที่จะพัฒนาประสบการณของครูใหสูงย่ิงข้ึน เชน มอบงานที่ทา
ทาย เพ่ิมความรับผิดชอบ ชวยสรางความมั่นใจในสิ่งที่ครูจะไปทํานอกเหนือจากที่คาดหวังไว 
เพ่ือใหครูมีโอกาสในการเรียนรู และพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ ผูบริหารที่จะเปนผูนําแบบ
เปลี่ยนสภาพนั้นจะตองมีความสามารถเชิงมนุษย รูจักเขาใจ และมีความสัมพันธอันดีกับครูทุกคน 
เปนผูนําทางความคิดเปนที่ยอมรับ ศรัทธา และเปนแบบอยางที่ดี สามารถสรางและพัฒนาครูใหเปน
ผูนําในสถานศึกษา เพราะผลสําเร็จของการเปนผูนําแบบเปลี่ยนสภาพไมไดวัดแตเพียงผลผลิต 
(Output) และผลลัพธ (Outcome) ที่ออกมาจากการปฏิบัติงานเทานั้น แตยังวัดที่ผูนําสามารถสราง 
และพัฒนาผูตามใหมีความเปนผูนําแบบเปลี่ยนสภาพและมีประสิทธิผลดวยเชนกัน 
 4.  การกระตุนการใชปญญา (Intellectual Stimulation)  เปนกระบวนการที่ผูบริหาร
กระตุนใหครูตระหนักในปญหากระตุนสรางระบบการคิดและเรียนรูวิธีการแกปญหาอยางสรางสรรค 
มียุทธศาสตรในการคิดและการแกปญหาดวยวิธีการใหม ๆ ผูบริหารจะกระตุนการใชปญญา และ
ความคิดในการปองกันปญหามากกวาการแกไขปญหา สงเสริมใหครูแสดงความคิดเห็นโดยมีเหตุผล
สนับสนุน ผูบริหารจะกระตุนใหครูตระหนักในการคิดแบบจินตนาการ สรางสรรค ตลอดจนมีความ
เชื่อ และคานิยมของตนเองและสนับสนุนสงเสริมใหครูแกปญหาของผูบริหารนี้จะทําใหครูไดพัฒนา
ความสามารถที่จะแกปญหาตามความเชื่อและคานิยมนั้น ๆ สิ่งสําคัญของกระตุนการใชปญญาของ
ผูบริหารนี้จะทําใหครูไดพัฒนาความสามารถที่จะแกปญหาในอนาคตไดอยางมีคุณภาพดวยตนเอง 
และนําไปสูการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพดวยความผูกพัน ดังนั้นผูบริหารที่จะเปนผูนําแบบเปลี่ยน
สภาพจึงตองพัฒนาระบบกระบวนการและวิธีการคิดและการปฏิบัติงานตาง ๆ ในสถานศึกษา 
โดยเฉพาะระบบการวางแผน การปฏิบัติงานตามแผน การกํากับติดตามประเมินผลและรายงานของ
ครูทั้งที่เปนรายบุคคลและทีมงานหรือระบบกลุมของหมวด/งาน หรือฝายในสถานศึกษา รวมทั้ง
ภาพรวมของสถานศึกษาทั้งระบบทั้งหมด ผูบริหารจะตองสรางสรรคระบบ จัดโครงสรางและ
กระบวนการทํางานที่ดี สรางและพัฒนาทีมงานและการบริหารจัดการใหเกิดกระบวนการคิดและ
ตัดสินใจรวมกันเพ่ือความสําเร็จของสถานศึกษา 
 รุง  แกวแดง (2547: 1-2) กลาววา คําวา “ผูบริหารมืออาชีพ” เปนคําที่คอนขางใหม 
สําหรับวงการศึกษาเพ่ิงจะเริ่มเปนที่กลาวถึงมากข้ึนก็เมื่อมีการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงยังไมมีใครใหคําจํากัดความที่ชัดเจนวาผูบริหารมืออาชีพทาง
การศึกษามีลักษณะอยางไร โดยในหมวด 7 ไดกําหนดไววา ทั้งผูบริหารสถานศึกษา มีลักษณะ
อยางไร โดยในหมวด 7 ไดกําหนดไววา ทั้งผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษาในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด  โดยในภาพรวมคําวา “มือ
อาชีพ” หรือ “professional” มีคุณลักษณะที่สําคัญ ดังนี ้
  1.  ตองเปนคนที่ยังชีพดวยงานนั้น คือ ตองมีรายไดหลักจากงานในวิชาชีพที่ทําและ
ทุมเทเวลาใหกับงานในอาชีพนั้นจริง ๆ 
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  2.  ตองมีการศึกษาและอบรม เพ่ือใหมีความรู มีศาสตร มีหลักการ มีทฤษฎี มีการ
วิจัยคนควา จนรูชัดและรูจริง และมีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
  3.  ตองนําศาสตรไปใชในการบริหาร มีการฝกฝนอยางจริงจังในอาชีพนั้น ๆ จนเกิด
ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณที่มากพอ 
  4.  ตองมีการรับรองมาตรฐานแหงวิชาชีพ โดยมีการออกใบรับรองหรือใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ เชน แพทย พยาบาล ทนายความ นักบัญชี สถาปนิก วิศวกร เปนตน ซึ่งในการ
ตัดสินใจ การวิเคราะห และการดําเนินการในเรื่องที่เก่ียวของกับวิชาชีพดังกลาว จะตองใชผูมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เทานั้น 
  5.  ตองมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ สําหรับยืดถือและปฏิบัติโดยเครงครัด 
  6.  มีองคกรหรือสมาคมวิชาชีพใหการรับรอง โดยการออกใบประกอบวิชาชีพเพ่ือ
ควบคุมกํากับดูแลคุณภาพ มาตรฐานและจรรยาบรรณ รวมทั้งมีมาตรการลงโทษเมื่อมีการกระทําที่
ผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
 กลาวโดยสรุป คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพจะตองเปนผูที่มีความรู
ความสามารถในการบริหารไดอยางยอดเย่ียม ทั้งการดานการบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณการบริหารงานบุคคล การประกันคุณภาพการศึกษา การประชาสัมพันธและ
ความสัมพันธชุมชน การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย
ทางการศึกษา และคุณธรรมจริยธรรม พรอมที่จะนําพาองคกร ไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว 
และมีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง สามารถสรางและพัฒนาทีมงานและการบริหารจัดการให
เกิดกระบวนการคิดและตัดสินใจรวมกันเพ่ือความสําเร็จของสถานศึกษา 
 1.3  บทบาทหนาที่ของผูบริหารมืออาชีพ  
  วันทนา  เมืองจันทร (2543: 11-15)  ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารที่มีผลตอ
ความสําเร็จทางการบริหารสถานศึกษา ดังนี ้
  1.  บทบาทผูบริหารในฐานะผูนํา ผูบริหารตองเปนผูมีอุดมการณในการทํางาน รูวิธีนํา
เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษามาใชพัฒนาการเรียนการสอนเปนผูนําทางวิชาการ 
  2.  บทบาทในดานดําเนินการ  ผูบริหารตองจัดดําเนินงานอยางเปนระบบและใหชุมชน
เขามามีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ จัดใหมีระบบสารสนเทศ การนิเทศ
ภายใน ตลอดจนการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกมีสวนชวยในการประเมินผลงาน 
  3.  บทบาทในการปรับปรุงเสริมแตงใหกาวหนา ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จในการ
บริหารทุกคน จะมีคุณธรรมประจําใจ ใจกวาง ใจดี ใจเย็น ย้ิมแยม แจมใส เปดโอกาสและสนับสนุน
ใหบุคลากรมีความกาวหนาทางวิชาชีพ ผูบริหารจะชวยแกปญหาตาง ๆ ในการปฏิบัติงานทุกดาน
รวมทั้งขจัดขอจํากัดตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการทํางานทั้งหมด 
  4.  บทบาทในฐานะนักพูดที่มีศิลปและนักฟงที่ดี ผูบริหารจะตองมีทักษะในการพูดเพ่ือ
ประสานงาน การพูดเพ่ือใหความรู  การบรรยาย การสอน การนิเทศ การใหคําปรึกษาแนะนําแกไข
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ปญหารวมทั้งทักษะการพูดเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ เพ่ือกํากับติดตามประเมินผลการทํางานและ
จําตองฝกการเปนนักฟงที่ดี 
  5.  บทบาทในฐานะผูเขาสังคมไดดี ผูบริหารที่มีประสบความสําเร็จจะเขาสังคมกับ
บุคลากร ครูอาจารย นักเรียน ประชาชน และชุมชน ตลอดจนผูนําทางศาสนาไดอยางเหมาะสม 
  6.  บทบาทในการชวยเหลือเก้ือกูลผูรวมงาน ผูบริหารที่ดีตองเปนผูใหตลอดกาล ตั้งแต
ใหความรัก ความหวังดี เมตตา กรุณา หวงใยตอสวัสดิภาพของบุคลากรในหนวยงาน รวมทั้งให
เกียรติยกยอง ความรู ความชํานาญตาง ๆ ของผูใตบังคับบัญชา 
  7.  บทบาทในการสรางศรัทธาคานิยม บทบาทนี้สัมพันธเก่ียวของกับการอุทิศเวลา
ใหแกทางราชการ เปนผูบุกเบิกและเริ่มงานใหม ๆ มีความสามารถในการทํางานไดทุกเรื่อง จน
ประสบผลสําเร็จและใชหลักมนุษยสัมพันธโดยเฉพาะการประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกคนรอบ
ขาง โดยยึดคุณธรรมประจําใจพรอมทั้งสรางคานิยมขององคกรใหแกครู อาจารย บุคลากรใน
โรงเรียน 
  8.  บทบาทนักริเริ่มและสรางสรรค ผูบริหารที่มีประสบความสําเร็จสวนมากจะเปนนัก
ริเริ่มสรางสรรค เพียรพยายามสรางบรรยากาศในโรงเรียนเพ่ือสงเสริมความคิดริเริ่มและมีการ
สรางสรรค ไดแก การสนับสนุนและสงเสริมสิ่งใหม ๆ ข้ึนภายในโรงเรียน ตลอดจนสรางสรรค
รูปแบบการจัดการ การบริหารการทํางานที่มีประสิทธิภาพโครงการ จึงจําเปนตองกําหนดการ
ติดตามผลงานนั้นเปนระยะสั้น ระยะยาว ตามความจําเปนเพ่ือผูบริหารจะไดสังเกตและดูความ
เคลื่อนไหวของงาน และยังเปนการใหผูปฏิบัติงานเกิดความรูสึกวาเขาไดทํางานภายใตความสนใจ
และดูแลอยางใกลชิดของผูบริหารอีกดวย 
  9.  การประเมินผลงาน เพ่ือสัมมนาประชาสัมพันธ และรายงานผูบริหารเปนผูกําหนด
รูปแบบแนวทางการประเมิน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาประชาสัมพันธและการรายงานผลตอประชาชน 
จังหวัด กรม กระทรวง 
 ถวิล  อรัญเวศ (2544: 15-19)  ไดกลาวถึงบทบาทของนักบริหารมืออาชีพในยุคเขตพ้ืนที่
การศึกษา ไวดังนี ้
 1.  บทบาทผูตัดสินใจนักบริหารมืออาชีพตองมีขอมูลเพียงพอในการตัดสินใจหรือวินิจฉัย
สั่งการเปนคนสุขุมรอบคอบ มีเหตุผลในการตัดสินใจ 
 2.  บทบาทผูไวตอขอมูลนักบริหารมืออาชีพจะตองไวตอขอมูลที่ทันสมัยอยูเสมอ 
 3.  บทบาทผูเพ่ิมพูนวิสัยทัศน นักบริหารมืออาชีพจะตองเปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล
สามารถสื่อวิสัยทัศนไดเปนอยางดี 
 4.  บทบาทผูซื่อสัตยและสรางสรรคผลงานนักบริหารมืออาชีพจะตองเปนผูสรางสรรค
ผลงาน มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 5.  บทบาทผูประสานสิทธินักบริหารมืออาชีพจะตองสามารถประสานกับหนวยงานและ
บุคคลไดเปนอยางดีสามารถไกลเกลี่ยขอพิพาทและขจัดปดเปาปญหาตาง ๆ ในหนวยงานได 



 22

 6. บทบาทเปนผูคิดสรางสรรควิธีการทํางานใหม นักบริหารมืออาชีพจะตองยึดหลักการ หา
วิธีทํางานใหม ๆ อยูเสมอ 
 7.  บทบาทผูจูงใจเพ่ือนรวมงาน นักบริหารมืออาชีพจะตองสามารถโนมนาวเพ่ือนรวมงาน
ใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางานและรับผิดชอบตองานสูง 
 8.  บทบาทผูทนทานตอปญหาอุปสรรค นักบริหารมืออาชีพตองอดทนอดกลั้นตออุปสรรค
พรอมที่จะเผชิญตอปญหาและสยบปญหาอยางสันติสุข 
 9.  บทบาทผูรูจักยืดหยุนตามสถานการณ นักบริหารมืออาชีพตองยึดทางสายกลางในการ
ดําเนินงาน 
 10.  บทบาทผูบริหารงานแบบมีสวนรวม นักบริหารมืออาชีพจะตองใหบุคลากรผูเก่ียวของ
ในการศึกษาได รวมคิด รวมวางแผน รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมรับผิดชอบตอผลงานที่เกิดข้ึน 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 33-37) ไดกลาวถึงบทบาท ภารกิจ และการจัดการใน
โรงเรียนของผูบริหารมืออาชีพ ไวดังนี ้
 1.  การบริหารงานวิชาการ  งานวิชาการเปนงานหลัก หรือเปนภารกิจหลักของ
สถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะ
ใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสยีทุกฝาย ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญ
ทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผลรวมทั้งการวัดปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ชุมชน ทองถิ่นไดอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
 2. การบริหารงบประมาณ การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปน
อิสระในการบริหารจัดการมีความคลองตัวโปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์
และการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของ
สถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายไดจากการบริการมาใชบริหารจัดการเพ่ือผลประโยชนทางการศึกษา
สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีข้ึนตอผูเรียน 
 3. การบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล
ใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน
เปนสําคัญ 
 4.  การบริหารทั่วไป เปนงานที่เก่ียวของกับการจัดระบบการบริหารองคกร ใหการ
บริหารงานอ่ืน บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการ
ประสานสงเสริมสนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการการศึกษาทุก
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รูปแบบมุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักบรหิารงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก โดยเนน
ความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดจนกระทั่งการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคกรที่
เก่ียวของเพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 สรุปไดวา บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ มีดังนี ้
 1.  วางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ และหาวิธีทํางานใหม ๆ อยูเสมอ 
 2   พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผลรวมทั้งการวัดปจจัย
เก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่นไดอยางมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
 3.  กระตุน จูงใจ และใหขวัญ กําลังใจผูรวมงาน และชวยเหลือเก้ือกูลผูรวมงาน 
 4.  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยูเสมอ 
 5.  มุงสงเสริมใหสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา 
 6.  การบริหารจัดการมีความคลองตัวโปรงใส ตรวจสอบได 
 7.  มีคุณธรรมประจําใจ และอดทนอดกลั้นตออุปสรรค 
                 
 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 กชกร  มิ่มกระโทก  (2546: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพยุค
ปฏิรูปการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานผูบริหารการศึกษาของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. 2540 
ในทัศนะผูบริหารและครูในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานชวงชั้นที่ 3-4 ในจังหวัดระยอง 
จันทบุรีและตราด ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพยุคปฏิรูป โดยรวม อยูในระดับ
มาก และผลการเปรียบเทียบทัศนะของผูบริหารการศกึษาของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 
พ.ศ. 2540 จําแนกตามสภานภาพ โดยรวม พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
จําแนกตามที่ตั้งของสถานศึกษา โดยรวม พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 บุญเพ็ง  พิลาล้ํา. (2547: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง คุณสมบัติของผูบริหารมืออาชีพ 
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย ผลการวิจัยพบวา
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย ที่มีตอคุณสมบัติของ
ผูบริหารการศึกษามืออาชีพทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงไปหาต่ํา คือ ดานเจตคติ ดานทักษะ ดานอ่ืน ๆ และดานความรู สวนผูบริหารสถานศึกษา
ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน และผูบริหารที่มี
ประสบการณในการบริหารแตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 ประสิทธิ์  ขุณิกากอน (2549: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่องคุณลักษณะผูบริหารโรงเรียน
มืออาชีพที่ชุมชนตองการในเขตพ้ืนที่การศึกษามุกดาหาร ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะผูบริหาร
โรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมากทุกกลุม โดยมีความตองการดานคุณลักษณะเฉพาะ/ ความสามารถ
และทักษะเฉพาะตัวมากที่สุด รองลงมาไดแก คุณลักษณะพ้ืนฐาน และคุณลักษณะเชิงบูรณาการ 
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สวนเพศชายและเพศหญิง มีความตองการคุณลักษณะผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพโดยรวมและราย
ดานไมแตกตางกัน สวนกลุมอาชีพตาง ๆ มีความตองการคุณลักษณะผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพ 
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมอาชีพขาราชการ/ผูไดรับเงินเดือน
จากรัฐและกลุมลูกจางและกรรมกร มีความตองการคุณลักษณะผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพมากกวา
กลุมอาชีพอ่ืน ๆ สวนประชาชนที่วุฒิการศึกษาตางกันตองการคุณลักษณะผูบริหารโรงเรียนแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาอนุปริญญา/เทียบเทาข้ึนไป 
มีความตองการคุณลักษณะผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพมากกวาประชาชนที่มีวุฒิการศึกษาอ่ืน ๆ สวน
ผูที่มีอายุ 60 ปข้ึนไปมีความตองการคุณลักษณะผูบริหารโรงเรียนมืออาชีพมากกวาประชาชนใน
กลุมอ่ืน  
 แฟร (Fair, 2001: Abstract) ทําวิจัยเรื่อง พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มี
ประสิทธิผลตามการรับรูของผูอํานวยการการศึกษารัฐนิวเจอรซี่ พบวา ผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ดีมีประสิทธิผล คือ สามารถติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางบรรยากาศที่ดี
ในโรงเรียน สามารถเปนผูนําในชุมชน เพ่ือสรางวิชาชีพทางสังคม เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
บริหารแบบมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด และมีความรูความสามารถเก่ียวกับหลักสูตร
และการสอน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร ตามความตองการของแตละบุคคล 
 บัลติโก และโรเบิรต เอส (Baldygo,Robert S. 2003: 190-A) ไดศึกษาการถายทอดภาวะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลงในวิทยาลัยชุมชนในอเมริกา การศึกษาพบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูนําระดับสูงจะมีมากกวาผูนําในระดับรองลงมาและการสนับสนุนตาง ๆ จากผูนําระดับสูงจะเปน
พ้ืนฐานในการถายทอดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับรองลงมา ซึ่งมีความสอดคลองกับ
งานวิจัยที่ผานมาที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธอยางดีระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับ
ผลสําเร็จของงาน ประสิทธิภาพของผูนําและความพึงพอใจในตัวผูนํา 
  
2.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548: 19-26) ไดกําหนดไวดังนี ้
 มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ 
 มาตรฐานความรู 

1. มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษาหรือเทียบเทาหรือคุณวุฒิอ่ืน 
ที่คุรุสภารับรอง โดยมีความรู ดังตอไปนี ้
  1.  หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
  2.  นโยบายและการวางแผนการศึกษา 
  3.  การบริหารดานวิชาการ 
  4.  การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุและอาคารสถานที ่
  5.  การบริหารงานบุคคล 
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  6.  การบริหารกิจการนักเรียน 
  7.  การประกันคุณภาพการศึกษา 
  8.  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  9.  การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 
  10.  คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 
 2. ผานการฝกอบรมหลักสูตรการบริหารสถานศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง 
มาตรฐานประสบการณวิชาชีพ 

 1.  มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนมาแลวไมนอยกวา 5 ป หรือ 
 2.  มีประสบการณดานปฏิบัติการสอนและตองมีประสบการณในตําแหนงหัวหนา 

หมวด/หัวหนาสาย/หัวหนางาน/ตําแหนงบริหารอ่ืน ๆ ในสถานศึกษามาแลวไมนอยกวา 2 ป 
                สาระความรู และสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา 

1.  หลักและกระบวนการบริหารการศึกษา 
 สาระความรู 

1) หลักและทฤษฎีทางการบริหารและการบริหารการศึกษา 
2) ระบบและกระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษายุคใหม 
3) การสรางวิสัยทัศนในการบริหารและจัดการการศึกษา 
4) บริบทและแนวโนมการจัดการการศึกษา 

   สมรรถนะ 
1)   สามารถนําความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีทางการบริหาร

การศึกษาไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษา 
2)  สามารถวิเคราะห สังเคราะห และสรางองคความรูในการบริหารจัดการ

การศึกษา 
3)   สามารถกําหนดวิสัยทัศนและเปาหมายของการศึกษา 
4)   สามารถจัดองคกร โครงสรางการบริหาร และกําหนดภารกิจของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาไดเหมาะสม 
2. นโยบายและการวางแผนการศึกษา 

สาระความรู 
1)   พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีที่มีผลตอการจัด

การศึกษา 
2)   ระบบและทฤษฎีการวางแผน 
3)   การวิเคราะหและการกําหนดนโยบายการศึกษา 
4)   การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5)   การพัฒนานโยบายการศึกษา 
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6)   การประเมินนโยบายการศึกษา 
   สมรรถนะ 

1)   สามารถวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทํานโยบายการศึกษา 
2)   สามารถกําหนดนโยบาย วางแผนการดําเนินงานและประเมินคุณภาพการ

จัดการศึกษา 
3)   สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มุงใหเกิดผลดี คุมคาตอ

การศึกษา สังคมและสิ่งแวดลอม 
4)   สามารถนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัต ิ
5)   สามารถติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน 

3.  การบริหารดานวิชาการ 
 สาระความรู 

1)   การบริหารจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
2)   หลักการและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
3)   การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
4)   หลักและแนวคิดเก่ียวกับการนิเทศ 
5)   กลยุทธการนิเทศการศึกษา 
6)   การวางแผนและการประเมินผลการนิเทศการศึกษา 
7)   ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา 
8)   หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา 
9)   สถิติและคอมพิวเตอรเพ่ือการวิจัย 

   สมรรถนะ 
1)  สามารถบริหารจัดการการเรียนรู 
2)  สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3)  สามารถนิเทศการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 
4)  สามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู 

4.  การบริหารดานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที ่
สาระความรู 

1)   กฎหมายที่เก่ียวของกับงานธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที ่
2)   การจัดวางระบบควบคุมภายใน 
3)   เทคนิคการบริหารจัดการสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษา 

   สมรรถนะ 
1)   สามารถจัดระบบงานสารบรรณไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2)   สามารถบริหารจัดการงบประมาณอยางถูกตองและเปนระบบ 
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3)   สามารถวางระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ 

4)   สามารถพัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพเพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนรู 
5.  การบริหารงานบุคคล 

สาระความรู 
 หลักการบริหารงานบุคคล 
สมรรถนะ 

1.  สามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน 
2.  สามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ที่รับผิดชอบ 
3.  สามารถพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ได

อยางมีประสิทธิภาพ 
4.  สามารถเสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
5.  สามารถใหคําปรึกษาและแกไขปญหาการทํางานใหแกครูและบุคลากรใน

สถานศึกษา 
  6.การบริหารกิจการนักเรียน 
   สาระความรู 

1)   คุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
2)   ระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
3)   การจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียน 

   สมรรถนะ 
1)   สามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมการพัฒนาผูเรียน 
2)   สามารถบริหารจัดการใหเกิดงานบริการผูเรียน 
3)   สามารถสงเสริมการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูเรียนในดาน

ตางๆ 
4)   สามารถสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและความสามัคคีในหมูคณะ 

  7.การประกันคุณภาพการศึกษา 
     สาระความรู 

1)   หลักการ และกระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา 
2)   องคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 
3)   มาตรฐานการศึกษา 
4)   การประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
5)   บทบาทของผูบริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา 
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  สมรรถนะ 
1)   สามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
2)   สามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
3)   สามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการ

ประเมินภายนอก 
 8.การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     สาระความรู 

1)   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
2)   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
3)   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนรู 

  สมรรถนะ 
1)   สามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการปฏิบัติงาน

ไดอยางเหมาะสม 
2)   สามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามาปรับปรุงการบริหาร 

จัดการ 
3)   สามารถสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

  9.การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 
   สาระความรู 

1)   หลักการประชาสัมพันธ 
2)   กลยุทธการสรางความสัมพันธกับชุมชน 

   สมรรถนะ 
1)   สามารถบริหารจัดการขอมูลขาวสารไปสูผูเรียนครูและบุคลากรใน

สถานศึกษา 
2)   สามารถเผยแพรขอมูล ขาวสารและกิจกรรมของสถานศึกษาไปสูชุมชน 
3)   สามารถใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ 
4)   สามารถสรางกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยมี

เปาหมายในการเขาไปชวยเหลือชุมชนและเปดโอกาสใหชุมชนเขามามี
สวนรวม 

5)   สามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการจัด
การศึกษา 

 10.คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา 
  สาระความรู 

1)   คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับผูบริหาร 
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2)   จรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
3)   การพัฒนาจริยธรรมผูบริหารใหปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม 
4)   การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good Governance) 

   สมรรถนะ 
1)   เปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
2)   ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา 
3)   สงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม 

 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  มาตรฐานที่ 1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา 
  คุณสมบัติเบ้ืองตนที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริหารมืออาชีพ คือ การเขารวมเปน
สมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ ดวยการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับการพัฒนาวิชาชีพ 
ไดแก การเปนผูริเริ่ม ผูรวมงาน ผูรวมจัดงานหรือกิจกรรม รวมทั้งการเปนผูเสนอผลงาน และ
เผยแพรผลงานขององคกร เพ่ือใหสมาชิกยอมรับและเห็นคุณประโยชนของผูบริหารที่มีตอการ
พัฒนาองคกรตลอดจนการนําองคกรใหเปนที่ยอมรับของสังคมโดยสวนรวม 
  มาตรฐานที่ 2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนกับการ
พัฒนาของบุคลากร ผูเรียน และชุมชน 
 ผูบริหารมืออาชีพแสดงความรัก ความเมตตา และความปรารถนาดีตอองคกร ผูรวมงาน 
ผูเรียน และชุมชน ดวยการตัดสินใจในการทํางานตาง ๆ เพ่ือผลการพัฒนาที่จะเกิดข้ึนกับทุกฝาย 
การตัดสินใจของผูบริหารตองผานกระบวนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการกระทํากับผลของ
การกระทํา เนื่องจากการตัดสินใจของผูบริหารมีผลตอองคกรโดยสวนรวม ผูบริหารจึงตองเลือกแต
กิจกรรมที่จะนําไปสูผลดี ผลทางบวก ผลตอการพัฒนาของทุกฝายที่เก่ียวของ และระมัดระวังไมให
เกิดผลทางลบโดยมิไดตั้งใจ ทั้งนี้เพ่ือนําไปสูความไววางใจ ความศรัทธาและความรูสึกเปนที่พ่ึงได
ของบุคคลทั้งปวง 
 มาตรฐานที่ 3  มุงมั่นพัฒนาผูรวมงานใหสามารถปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพ 
 ความสําเร็จของการบริหาร อยูที่การดําเนินการเพ่ือใหบุคลากรในองคกร หรือผูรวมงานได
มีการพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ ผูบริหารมืออาชีพตองหาวิธีพัฒนารวมงานโดยการศึกษา
จุดเดน จุดดอยของผูรวมงาน กําหนดจุดพัฒนาของแตละคน และเลือกใชวิธีการที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาดานนั้นๆ แลวใชเทคนิคการบริหารและการนิเทศภายในใหผูรวมงานไดลงมือปฏิบัติจริง 
ประเมิน ปรับปรุง ใหผูรวมงานรูศักยภาพ เลือกแนวทางที่เหมาะสมกับตนและลงมือปฏิบัติจนเปน
ผลใหศักยภาพของผูรวมงานเพ่ิมพูนพัฒนากาวหนาอยางไมหยุดย้ังนําไปสูการเปนบุคคลแหงการ
เรียนรู 
 มาตรฐานที่ 4 พัฒนาแผนงานขององคกรใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง 
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 ผูบริหารมืออาชีพวางแผนงานขององคกรไดอยางมียุทธศาสตรเหมาะสมกับเงื่อนไข
ขอจํากัดของผูเรียน  ครู  ผูรวมงาน  ชุมชน  ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  สอดคลองกับนโยบาย
แนวทาง  เปาหมายของการพัฒนา  เมื่อนําไปปฏิบัติจนเกิดผลตอการพัฒนาอยางแทจริง  แผนงาน
ตองมีกิจกรรมสําคัญที่นําไปสูผลของการพัฒนา    ความสอดคลองของเปาหมาย  กิจกรรม และ
ผลงานถือเปนคุณภาพสําคัญที่นําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคุมคาและเกิดผล
อยางแทจริง  
   มาตรฐานที ่5 พัฒนาและใชนวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูง  
ข้ึนเปนลําดับ นวัตกรรมการบริหาร เปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารในการนําไปสูผลงานที่ม ี
คุณภาพและประสิทธิภาพสูงข้ึนเปนลําดับ    ผูบริหารมืออาชีพตองมีความรูในการบริหารแนวใหมๆ  
เลือกและปรับปรุง    ใชนวัตกรรมไดหลากหลาย    ตรงกับสภาพการณ    เงื่อนไข ขอจํากัดของงาน
และองคกร    จนนําไปสูผลไดจริง    เพ่ือใหองคกรกาวหนาพัฒนาอยางไมหยุดย้ัง    ผูรวมงานทุก
คนไดใชศักยภาพของตนอยางเต็มที ่   มีความภาคภูมิใจในผลงานรวมกัน  
   มาตรฐานที ่6 ปฏิบัติงานขององคกรโดยเนนผลถาวร 
 ผูบริหารมืออาชีพเลือกและใชกิจกรรมการบริหารที่จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนของ
บุคลากรและองคกร  จนบุคลากรมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ  ผูบริหารตองมีความเพียร
พยายาม  กระตุน  ย่ัวยุ  ทาทาย  ใหบุคลากรมีความรูสึกเปนเจาของ  และชื่นชมผลสําเร็จเปน
ระยะๆ จึงควรเริ่มจากการริเริ่ม  การรวมพัฒนา  การสนับสนุนขอมูล  และใหกําลังใจใหบุคลากร
ศึกษา  คนควา  ปฏิบัติ  และปรับปรุงงานตางๆ ไดดวยตนเอง  จนเกิดเปนคานิยมในการพัฒนางาน
ตามภาวะปกติ    อันเปนบุคลิกภาพที่พึงปรารถนาของบุคลากรและองคกร รวมทั้งบุคลากรทุกคน
ชื่นชมและศรัทธาในความสามารถของตน  
    มาตรฐานที ่7 รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเปนระบบ  
 ผูบริหารมืออาชีพสามารถนําเสนอผลงานที่ไดทําสําเร็จแลว  ดวยการรายงานผลที่แสดงถึง
การวิเคราะหงานอยางรอบคอบ  ครอบคลุมการกําหนดงานที่จะนําไปสูผลแหงการพัฒนาการลงมือ
ปฏิบัติจริง    และผลที่ปรากฏมีหลักฐานยืนยันชัดเจน    การนําเสนอรายงานเปนโอกาสที่ผูบริหาร
จะไดคิดทบทวนถึงงานที่ไดทําไปแลววามีขอจํากัด    ผลดี    ผลเสีย และผลกระทบที่มิไดระวังไว
อยางไร  ถาผลงานเปนผลดี  จะชื่นชม  ภาคภูมิใจไดในสวนใด นําเสนอใหเปนประโยชนตอผูอ่ืนได
อยางไร  ถาผลงานยังไมสมบูรณจะปรับปรุงเพ่ิมเติมไดอยางไร  และจะนําประสบการณที่ไดพบไป
ใชประโยชนในการทํางานตอไปอยางไร คุณประโยชนอีกประการหนึ่งของรายงานที่ดี    คือ    การ
นําผลการประเมินไปใชในการประเมินตนเอง    รวมทั้งการทําใหเกิดความรูสึกชื่นชมของผูรวม
ปฏิบัติงานทุกคนการที่ผูปฏิบัติงานไดเรียนรูเก่ียวกับความสามารถและศักยภาพของตนเปนข้ันตอน
สําคัญอยางหนึ่งที่จะนําไปสูการรูคุณคาแหงตน 
   มาตรฐานที ่8 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  
   ผูบริหารมีหนาที่แนะนํา ตักเตือน ควบคุม กํากับดูแลบุคลากรในองคกร การที่จะ ปฏิบัติ
หนาที่ดังกลาวใหไดผลดี ผูบริหารตองประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดี มิฉะนั้นคํา แนะนําตักเตือน 



 31

หรือการกํากับดูแลของผูบริหารจะขาดความสําคัญ ไมเปนที่ยอมรับของ บุคลากรในองคกร  
ผูบริหารที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในทุก  ๆดาน  เชน  ดานคุณธรรม  จริยธรรม    ความยุติธรรม
และบุคลิกภาพจะมีผลสูงตอการยอมรับของบุคลากร    ทําใหเกิดความเชื่อถือศรัทธาตอการ
บริหารงาน จนสามารถปฏิบัติตามไดดวยความพึงพอใจ  
   มาตรฐานที ่9 รวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค  
   หนวยงานการศึกษาเปนองคกรหนึ่งที่อยูในชุมชน   และเปนสวนหนึ่งของระบบสังคมซึ่งมี
องคกรอ่ืนๆ เปนองคประกอบ  ทุกหนวยงานมีหนาที่รวมมือกันพัฒนาสังคมตามบทบาทหนาที ่ 
ผูบริหารสถานศึกษา/ผูบริหารการศึกษาเปนบุคลากรสําคัญของสังคมหรือชุมชนที่จะชี้นําแนว
ทางการพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาตามทิศทางที่ตองการ  ผูบริหารมืออาชีพตองรวมมือกับชุมชน
และหนวยงานอ่ืนในการเสนอแนวทางปฏิบัต ิ แนะนํา  ปรับปรุงการปฏิบัต ิ   และแกปญหาของ
ชุมชนหรือหนวยงานอ่ืน    เพ่ือใหเกิดผลดีตอสังคมสวนรวม ในลักษณะรวมคิดรวมวางแผน  และ
รวมปฏิบัติดวยความเต็มใจ  เต็มความสามารถ  พรอมทั้งยอมรับความสามารถ  รับฟงความคิดเห็น
และเปดโอกาสใหผูอ่ืนไดใชความสามารถของตนอยางเต็มศักยภาพ    เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศ
ประชาธิปไตยและการรวมมือกันในสังคม นําไปสูการยอมรับและศรัทธาอยางภาคภูมิใจ  
   มาตรฐานที ่10 แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  
   ความประทับใจของผูรวมงานที่มีตอผูบริหารองคกรอยางหนึ่ง คือความเปนผูรอบรูทันสมัย
รูอยางกวางขวางและมองไกลผูบริหารมืออาชีพจึงตองติดตามการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดข้ึนในโลกทุก  
ๆ  ดาน    จนสามารถสนทนากับผูอ่ืนดวยขอมูลขาวสารที่ทันสมัย และนําขอมูลขาวสารตางๆ  ที่
ไดรับ    มาใชในการพัฒนางานและผูรวมงาน    การตื่นตัว   การรับรู    และการมีขอมูลขาวสาร    
สารสนเทศเหลานี ้   นอกจากเปนประโยชนตองาน  พัฒนาแลว    ยังนํามาซึ่งการยอมรับและ
ความรูสึกเชื่อถือของผูรวมงาน    อันเปนเงื่อนไขเบ้ืองตนที่จะนําไปสูการพัฒนาที่ลึกซึ้งตอเนื่อง
ตอไป  

มาตรฐานที ่11 เปนผูนําและสรางผูนํา  
   ผูบริหารมืออาชีพสรางวัฒนธรรมขององคกรดวยการพูดนํา  ปฏิบัตินํา  และจัดระบบงาน
ใหสอดคลองกับวัฒนธรรม    โดยการใหรางวัลแกผูที่ทํางานไดสําเร็จแลว จนนําไปสูการพัฒนา
ตนเอง    คิดไดเอง    ตัดสินใจไดเอง    พัฒนาไดเองของผูรวมงานทุกคน ผูบริหารมืออาชีพจึงตอง
แสดงออกอยางชัดเจน และสม่ําเสมอเก่ียวกับวัฒนธรรมขององคกร เพ่ือใหผูรวมงานมีความมั่นใจใน
การปฏิบัติ  จนสามารถเลือกการกระทําที่สอดคลองกับวัฒนธรรม    แสดงออกและชื่นชมไดดวย
ตนเอง    ผูบริหารจึงตองสรางความรูสึกประสบความสําเร็จใหแกบุคลากรแตละคนและทุกคนจน
เกิดภาพความเปนผูนําในทุกระดับนําไปสู องคกรแหงการเรียนรูอยางแทจริง 

มาตรฐานที ่12 สรางโอกาสในการพัฒนาไดทุกสถานการณ  
  การพัฒนาองคกรใหกาวหนาอยางย่ังยืนสอดคลองกับความกาวหนาของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางไมหยุดย้ัง  ผูบริหารจําเปนตองรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถปรับงานใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงตางๆ  ไดสอดคลอง สมดุลและเสริมสรางซึ่งกัน
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และกัน    ผูบริหารมืออาชีพจึงตองตื่นตัวอยูเสมอ    มองเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางรอบดาน  
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในอนาคต    และกลาที่จะตัดสินใจดําเนินการเพ่ือผลในอนาคต    อยางไรก็
ตามการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงนี ้   ยอมเปนสิ่งประกันไดวา    การเสี่ยงในอนาคตจะมีโอกาส
ผิดพลาดนอยลง    การที่องคกรปรับไดทันตอการเปลี่ยนแปลงนี ้   ยอมเปนผลใหองคกรพัฒนา
อยางย่ังยืน    สอดคลองกับความกาวหนาของโลกตลอดไป  

 
มาตรฐานการปฏิบัติตน  
จรรยาบรรณตอตนเอง  

    1.  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา      ตองมีวินัยในตนเอง      พัฒนาตนเองดาน
วิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน ใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
อยูเสมอ  

จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 
    2.  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา      ตองรัก    ศรัทธา    ซื่อสัตยสุจริต    และ
รับผิดชอบตอวิชาชีพ  และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพ  

จรรยาบรรณตอผูรับบริการ 
  3.  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองรัก เมตตา เอาใจใส  ชวยเหลือ สงเสริม ให

กําลังใจแกศิษย และผูรับบริการตามบทบาทหนาที่โดยเสมอหนา   
    4.  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู  ทักษะ และนิสัย 
ที่ถูกตองดีงามแกศิษย  และผูรับบริการ  ตามบทบาทหนาที่อยางเต็มความสามารถดวยความ
บริสุทธิ์ใจ  

   5.  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี    
ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ  

  6.  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญ 
ทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมของศิษย และผูรับบริการ  
       7.   ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตองใหบริการดวยความจริงใจและเสมอภาค  
โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบ  

จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ  
   8.  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันอยางสรางสรรค

โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สรางความสามัคคีในหมูคณะ  
จรรยาบรรณตอสังคม  

    9.  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการอนุรักษ และ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอม  รักษาผลประโยชน   
ของสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 สุริยา  มนตรีภักด์ิ (2550: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ในการพัฒนาบุคลบุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติของขอบังคับคุรุสภา 2548 ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพชรบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาใน
การพัฒนาบุคลบุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติของขอบังคับคุรุสภา 2548 ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพชรบุรี เขต 1โดยภาพรวมและรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
สวนการเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผูปฏิบัติการสอน 
โดยจําแนกตามตําแหนงวิทยฐานะ วุฒิการศึกษาและประสบการณในตําแหนง พบวา บทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาบุคลากร ไมแตกตางกัน สวนการเปรียบเทียบบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผูปฏิบัติการสอน โดยจําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาบุคลากรแตกตางกัน 
 
3.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต 
     9 ดาน  
 3.1  การบริหารงานวิชาการ 
 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
 งานวิชาการเปนงานที่สําคัญของการบริหารการศึกษาทุกระดับ ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองรับผิดชอบ และตองมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตร ประมวลการสอน อุปกรณการ
สอน การจัดตารางสอน แบบเรียน หองสมุดโรงเรียน การวัดผลการศึกษา การสอนตางๆ ที่ทันสมัย
อยูเสมอ  มีนักวิชาการใหความหมายของการบริหารงานวิชาการ หลายทานดังนี ้
 พิชัย  เสงี่ยมจิตต (2542: 3) ไดสรุปความหมายการบริหารงานวิชาการไว 3 ประเด็น ดังนี ้
  1. การบริหารงานวิชาการ หมายถึง  การใชศาสตรและศิลปที่จะนําทรัพยากรในการ
บริหารมาประกอบการตามกระบวนการการบริหารในการจัดกิจกรรม การพัฒนา หรือปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 
  2.  การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การที่ผูบริหารใชอํานาจที่มีอยูในการดําเนินงาน
กิจกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 
  3.  การบริหารงานวิชาการ หมายถึง ศิลปะในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสงูสุดกับผูเรียน 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2543: 2)  ไดใหความหมายของการบริหารงานวิชาการไววา 
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางที่
เก่ียวกับการเรียนการสอนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 
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 สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ คือ การที่ผูบริหารสถานศึกษาและผูที่เก่ียวของกับการ
ดําเนินงานใชความสามารถในการนําเอาทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยูมาบริหารจัดการเก่ียวกับการ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนใหดีข้ึนเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน  
 หลักสูตร 
 ความหมายของหลักสูตร 
 กรมวิชาการ (2540: 6)  ไดใหความหมายของหลักสูตรไววา  หมายถึง ขอกําหนดแผนการ
เรียนการสอนเพ่ือนําไปสูความมุงหมายตามแผนการศึกษาแหงชาติ หลักสูตรประกอบดวย 
จุดหมาย หลักการ โครงสราง จุดประสงคการเรียนรู (แตละรายวิชา) เนื้อหาของรายวิชา สื่อการ
เรียนการสอน วิธีสอนและการประเมินผล 
 สรุปไดวา หลักสูตร คือ แผนการ หรือแนวทางตางๆ ที่จัดกระทําใหกับผูเรียน ซึ่ง
ประกอบดวยกลุมวิชา ขอบขายเนื้อหา จุดหมายโครงสราง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให
ผูเรียนมีพัฒนาการดานตางๆ ตามที่หลักสูตรกําหนดไว 
 หลักสูตรทองถิ่น 
 ความหมายของหลักสูตรทองถิ่น 
 ใจทิพย  เชื้อรัตนพงษ (2539 : 107)  ไดใหความหมายของหลักสูตรทองถิ่นไววา หมายถึง 
มวลประสบการณที่สถานศึกษาหรือหนวยงานและบุคคลในทองถิ่นจัดใหแกผูเรียน ตามสภาพและ
ความตองการของทองถิ่นนั้น  ๆ
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 8) ไดกลาววา หลักสูตรทองถิ่น 
หมายถึง หลักสูตรที่ทองถิ่นเพ่ิมขยายหรือเพ่ิมรายละเอียด เนื้อหาสาระ แผนการสอน สื่อการเรียน 
การสอน กิจกรรมใหเหมาะสมกับความตองการเฉพาะทองถิ่น โดยยึดหลักสูตรแกนกลางเปนแมบท 
ไมขัดตอเจตนารมณ และจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง เพ่ือใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพความ
เปนจริงและความตองการของทองถิ่น 
 สรุปไดวา หลักสูตรทองถิ่น หมายถึง ประสบการณทั้งมวลที่โรงเรียนหรือชุมชนทองถิ่น
นั้นๆ จัดทําเพ่ิมเติมจากหลักสูตรแกนกลาง เพ่ือใหตรงกับความตองการและสอดคลองกับสภาพการ
ดําเนินชีวิตของคนในสังคมนั้น โดยยึดสาระของหลักสูตรแกนกลางไว และไมทําใหจุดหมายของ
หลักสูตรแกนกลางเปลี่ยนไป 
 กระบวนการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
 มีผูกลาวถึงกระบวนการบริหารงานทางวิชาการ ดังนี ้
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2543: 5-6)  กลาววา กระบวนการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษาโดยทั่วไปมีขอบขายคอนขางกวางขวาง หลักการบริหารงานวิชาการ จะแบงเปนข้ันตอน
ของกระบวนการบริหารงานวิชาการดังนี ้
 1.  ข้ันกอนดําเนินการจะเปนการกําหนดนโยบายและวางแผนงานดานวิชาการโดยมีงาน
ตอไปนี ้
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  1.1  จัดทํางานวิชาการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  1.2  จัดสภาพงานวิชาการและวิธีการทํางาน 
  1.3  จัดครูอาจารยเขาสอน 
  1.4  จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  1.5  จัดทําโครงการสอน 
  1.6  จัดตารางสอน 
  1.7  ปฐมนิเทศนักเรียน 
  1.8  การลงทะเบียนนักเรียน 
 2.  ข้ันการดําเนินงานเปนข้ันที่จัดและดําเนินงานรวมทั้งการควบคุมดูแลใหปฏิบัติตามแผน
ที่วางไวโดยมีข้ันตอนดังนี ้
  2.1  การดําเนินงานการสอนตามหลักสูตรโดยการดูแลใหการสอนเปนไปตามโครงการ
สอนในแตละรายวิชา เปนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัต ิ
  2.2  การดําเนินงานเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางดานวิชาการ ไดแก การจัด
โครงการสอนซอมเสริม โครงการสงเสริมเด็กเรียนดี โครงการสงเสริมการคนควาดวยตนเอง การจัด
ชุมชนตางๆ ลูกเสือและเนตรนารี มีการแนะแนวการศึกษาและอาชีพตลอดจนการใหคําปรึกษาใน
การแกปญหาตางๆ จัดใหมีหองสมุดโรงเรียนเพ่ือเปนแหลงคนควา 
  2.3  งานที่เก่ียวกับการบริหารสงเสริมใหมีการบริการเก่ียวกับสื่อการสอนเพ่ือ
ชวยเหลือครูในดานการสอนและอุปกรณตางๆ มีการจัดรวบรวมเอกสาร คําสอน คูมือครูรวมทั้งการ
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน อาคารสถานที่ การจัดหาวัสดุอุปกรณ เปนตน 
 3.  ข้ันสงเสริมและติดตามผลในดานวิชาการเพ่ือใหไดมาตรฐาน ของงานวิชาการ ผูบริหาร
ควรมีการสงเสริม ปรับปรุง พัฒนา และประเมินผลงานดานวิชาการ ดังนี ้
 3.1  สงเสริมใหครูอาจารยไดปรับปรุงตนเองดานวิชาการ 
 3.2  สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาการ ไดแก การกําหนดจุดมุงหมายและ
นโยบายที่เหมาะสมกับโรงเรียนและสามารถนําไปสูการปฏิบัติได 
 3.3  ริเริ่มและสรางสรรคในการปรับปรุงงานดานวิชาการ 
 3.4  จัดบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา เชน การจัดกิจกรรมที่สงเสริมทางดาน
วิชาการ 
 3.5  จัดใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ 
 3.6  จัดตั้งคณะทํางานทางวิชาการข้ึน ลักษณะของคณะทํางาน อาจจัดรวมกันเปนคณะครู
ในแผนกเดียวกันมารวมกันทํางานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 3.7  สงเสริมใหจัดตั้งชุมนุมหรือชมรมทางวิชาการเพ่ือจัดกิจกรรมและเผยแพรงานดาน
วิชาการ 
 3.8  สงเสริมใหมีการเขารวมประชุมสัมมนาฝกอบรม เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความรูและ
เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ 
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 3.9  สงเสริมใหศึกษาตอเพ่ือความกาวหนาทางวิชาการ 
 สรุปไดวา กระบวนการบริหารงานทางวิชาการ มีข้ันตอน ดังนี ้
 1.  ข้ันกอนดําเนินการ ไดแก จัดทํางานวิชาการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร   
จัดสภาพงานวิชาการและวิธีการทํางาน  จัดครูอาจารยเขาสอน  จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน  จัดทํา
โครงการสอน  จัดตารางสอน  ปฐมนิเทศนักเรียน  การลงทะเบียนนักเรียน 
 2.  ข้ันการดําเนินงาน  ไดแก ดําเนินงานการสอนตามหลักสูตร ดําเนินงานเก่ียวกับ
กิจกรรมเสริมหลักสตูรทางดานวิชาการ การบริหารสงเสริม ใหมีการบริการเก่ียวกับสื่อการสอน 
 3.  ข้ันสงเสริมและติดตามผล ไดแก สงเสริมใหครูอาจารยไดปรับปรุงตนเองดานวิชาการ 
สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาการ  จัดบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา สงเสริม
ใหมีการเขารวมประชุมสัมมนาฝกอบรม 
 
  แนวคิดการบริหารงานวิชาการ 
  กิติมา  ปรีดีดิลก (2532: 48)  ไดกลาวถึงงานวิชาการสรุปไดวา งานวิชาการเปน 
สิ่งสําคัญ โรงเรียนจะดีหรือเลวข้ึนอยูกับการบริหารงานวิชาการทั้งสิ้น งานวิชาการมีจุดมุงหมายที่จะ
สรางผูเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม การที่จะทําใหจุดมุงหมายดังกลาวสําเร็จผูบริหาร
จะตองวางแนวทางปฏิบัติใหถูกตองและเหมาะสม เพ่ือการพัฒนาของโรงเรียน 
  บรรจง  พงษศาสตร (2536: 2)  ไดกําหนดนโยบายในการบริหารงานวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยม โดยสรุปไดวา ผูบริหารควรกระตุนครู อาจารยใหสนใจบรรยากาศทาง
วิชาการมากข้ึน โดยผูบริหารตองเรงหามาตรการในการใหครูพัฒนาตนเอง รับผิดชอบตนเองและ
สังคม รูจักหาเทคนิคมาชวยเสริมการสอน เพ่ือใหนักเรียนมีประสบการณสูงข้ึน ซึ่งสิ่งเหลานี้คือ การ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียน 
  อุทัย  บุญประเสริฐ  ( 2540: 34)  ไดกลาววา การบริหารงานวิชาการเปนงานหลักของ
โรงเรียน มีความสําคัญอยางย่ิงตอการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว มาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาจะปรากฏเดนชัดเมื่อการบริหารงานวิชาการประสบผลสําเร็จ 
  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2542: 1)  ไดกลาววา งานวิชาการเปนงานหลักของการ
บริหารสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเปนประเภทใดมาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษา จะ
พิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเก่ียวของกับหลักสูตร การจัดโปรแกรม
การศึกษา และการจัดการเรียนการสอนซึ่งเปนหัวใจของสถานศึกษาและเก่ียวของกับผูบริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเก่ียวของทั้งทางตรงและทางออมก็อยูที่
ลักษณะของงานนั้น 
     สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2545: 111) เสนอวา งานดาน
วิชาการ เปนงานหลักที่สําคัญที่สุดในการบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษาผูบริหาร
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สถานศึกษาตองมีความรู ความเขาใจขอบขายเนื้อหาและหลักการบริหารงานดานวิชาการอยาง
ลึกซึ้ง ในขอบขายงานวิชาการ ตอไปนี ้
  1.  ดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 
  2.  ดานการจัดการเรียนการสอน 
  3.  ดานการนิเทศภายใน 
  4.  ดานการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  5.  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ เปนงานที่เก่ียวกับ ดานหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร  ดานการจัดการเรียนการสอน  ดานการนิเทศภายใน   ดานการวัดและประเมินผล
การศึกษา   ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งบงชี้ความสามารถของผูบรหิารในการที่จะ
สงเสริมใหการเรียนการสอนในสถานศึกษาประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  
 
 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 นัยนา  ตันติวิสุทธิ์ (2546: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับ
พฤติกรรมผูนําในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสวน
ใหญปฏิบัติงานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช งานการเรียนการสอน งานวัสดุประกอบหลักสูตร
และสื่อสารการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล และงานนิเทศภายใน อยูในระดับมาก สวน
สภาพปญหาการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารโรงเรียนบางคนขาดความรูความเขาใจในการ
บริหารงานวิชาการ ขาดการวางแผนและติดตามผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และขาดการ
สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานวิชาการของครู สวนแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ 
ผูบริหารโรงเรียนมีการวางแผนการดําเนินงานวิชาการรวมกับครู มีการสงเสริมและสนับสนุนใหครมูี
ความรูในการปฏิบัติงานวิชาการ และมีความตองการในการพัฒนางานวิชาการ สวนเรื่องพฤติกรรม
ผูบริหารในการบริหารงานวิชาการนั้น ผูบริหารโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง มีความเปน
ผูนําทางวิชาการมากกวาผูบริหารโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 
 ประวิทย  วงษแกว (2546: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวา ได
จําแนกตามขนาดของโรงเรียนและประสบการณในการบริหารงานโรงเรียน โดยรวมและทุกดานอยู
ในระดับปานกลาง ยกเวนโรงเรียนขนาดใหญ มีปญหาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
การเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนโดยโรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนขนาดใหญมีปญหาการบริหารงานวิชาการมากกวาโรงเรียนกลาง และจําแนกตาม
ประสบการณในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร โดยรวมและทุกดานแตกตางกัน 
 จารุวรรณ  ประทุมศรี (2547: บทคัดยอ) ซึ่งไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเพ่ิม
คุณภาพการจัดการศึกษา สําหรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต ใน
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มหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งผลการวิจัยพบวา ในข้ันตอนที่ 1 สามารถจําแนกเปนสมรรถนะ 4 ดาน คือ 
ดานการปฏิบัติงานข้ันสูง ดานการบริหารจัดการ ดานการวิจัย และดานการสอนและเปนที่ปรึกษา
วิชาการ องคประกอบคุณภาพจัดการศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก อาจารย หลักสูตร  นิสิต/ นักศึกษา กระบวนการ
เรียนการสอนและการประเมินผล ทรัพยากรสนับสนุน และการบริหาร ผลการวิจัยระยะที่ 2 การเก็บ
ขอมูลเชิงประจักษตามดัชนีพบจุดแข็ง จุดออนของการจัดการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ซึ่งไดนํามาเปนขอมูลสําหรับการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาในการวิจัยระยะที่ 
3 และผูวิจัยไดสรางเกณฑการเพ่ิมคุณภาพตามองคประกอบทั้ง 6 ดาน  และจากการสัมมนา
ผูเชี่ยวชาญ พบวา รูปแบบสามารถนําไปปรับใชไดใหเหมาะสมตามบริบทของแตละมหาวิทยาลัย 
ซึ่งจะทําใหคุณภาพในการจัดการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 สุณี  ทรัพยประเสริฐ (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินคุณลักษณะดาน
ความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการ ของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาราชบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามีคุณลักษณะดานความรู ความสามารถใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอยูในระดับมาก  และผูบริหารสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษา
ตางกันมีความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน สวนผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสบการณในการทํางานแตกตางกันมีคุณลักษณะความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการ
ทางดานหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร และดานการจัดการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 กนกรดา  ผงสูงเนิน (2549:  บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารกับประสิทธิผลในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารกับ
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
พฤติกรรมผูนําทางวิชาการและพฤติกรรมผูนําทางการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมากเชนกัน สวน
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานความสามารถในการปรับตัวของโรงเรียน ดานความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และดานความพึงพอใจอยูในระดับมาก สวนพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร
ในการจัดการศึกษา โดยรวมและรายดานทุกดาน มีความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิผลในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 มินูดิน (ทิพยากร  นิตยสมบูรณ. 2539: 32; อางอิงจาก Minudin. 1987: 2403) ไดทําการ
วิจัยบทบาทดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในรัฐซาบาห มาเลเซีย พบวา สวนใหญ
ผูบริหารมีหนาที่หลักในดานการประเมินโครงการของโรงเรียน สนับสนุนใหผูรวมงานมีการศึกษา
และประสบการณเพ่ิมข้ึน กําหนดวัตถุประสงคของโรงเรียนอยางชัดเจน ควบคุมโครงการและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ทั้งหมดของโรงเรียน สอนในระดับชั้น รูและเขาใจกฎขอบังคับในการเรียนรายวิชา
ตาง ๆ  
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  3.2  การบริหารงบประมาณ 
       ความหมายของงบประมาณ 
  มีผูใหความหมายไวหลายทาน ดังนี้  
  ไกรยุทธ  ธีรตยาคีนันท (2545: 15)  ใหความหมายของคําวา งบประมาณ หมายถึง 
แผนการใชเงินที่เปนรูปแบบ สําหรับการปฏิบัติการในอนาคต เปนเครื่องมือควบคุมการปฏิบัติการ
เหลานั้น อันเปนการคาดคะเนคาใชจาย และรายรับที่จะเกิดข้ึนในการขางหนา 
  ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์ (2547: 24) ใหความหมายของคําวา งบประมาณ หมายถึง แผน
เบ็ดเตล็ด ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดงการดําเนินงานทั้งหมดในระยะเวลาหนึ่ง แผนนี้จะรวมถึง
งบประมาณ บริการ กิจกรรม โครงการและคาใชจาย ตลอดจนทรัพยากรที่จําเปนในการสนับสนุนใน
การดําเนินงานใหบรรลุตามแผนนี้ ยอมประกอบดวยการกระทํา 3 ข้ันตอนดวยกันคือ (1) การ
จัดเตรียม (2) การอนุมัติ และ (3) การบริหาร 
 สรุปไดวา งบประมาณ หมายถึง แผนการบริหาร กิจกรรม โครงการที่แสดงใหเห็นรูปตัว
เงินของรายรับ รายจาย ซึ่งเปนการคาดคะเนการใชจายทรัพยากรที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค 
 การบริหารงานงบประมาณ  
 มีนักวิชาการไดกลาวถึงการบริหารงานงบประมาณ หลายทานดังนี ้
     ประชุม  รอดประเสริฐ ( 2539: 17) กลาวถึงการบริหารงบประมาณวา เปนวิธีทาง
การเงินที่ผูบริหารไดวางรูปแบบหรือแนวการดําเนินงานของตน หรือหนวยงานของตน โดยแสดงถึง
รายรับและรายจายของโครงการที่จะดําเนินการไว ทั้งเปนการควบคุมการดําเนินงานทางการเงิน
ของผูบริหารหรือหนวยงานดวย   
  รุง  แกวแดง (2546: 121-122)  ไดกลาวถึงการบริหารงบประมาณและเงินแบบใหมวา 
โรงเรียนจะตองใหความสําคัญกับการวางแผนและกําหนดเปาหมายและจัดลําดับความสําคัญของ
การใชเงินใหชัดเจน กลาวคือ ตองใหความสําคัญกับกิจกรรมการเรียนการสอนเปนอันดับแรก และ
ในการดําเนินงานก็ตองแสดงใหเห็นวา ไดใชงบประมาณที่สอดคลองกับแผน เปาหมาย และ
วิสัยทัศนของสถานศึกษา 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 39 - 47) ไดกลาวถึงการบริหารงบประมาณดังนี ้
  1. แนวคิดในการบริหารงบประมาณ 
      การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการ มี
ความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมทั้ง
จัดหารายไดจากการบริการมาใชบริหารจัดการเพ่ือประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดี
ข้ึนตอผูเรียน  
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  2. วัตถุประสงค 
   2.1  เพ่ือใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระคลองตัว 
โปรงใส ตรวจสอบได 
   2.2  เพ่ือใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 
   2.3  เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถบริหารทรัพยากรอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
  3.  ขอบขายการบริหารงานงบประมาณ ซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ คือ 
   3.1  การจัดทําและเสนอของบประมาณ     
   3.2  การจัดทําแผนกลยุทธ หรือแผนพัฒนาการศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนมีสวนรวม  
   3.3  การวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
   3.4  การจัดสรรงบประมาณ 
   3.5  การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ 
   3.6  การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
   3.7  การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
   3.8  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
   3.9  การระดมทรัพยากร 
   3.10  การจัดหารายไดและผลประโยชน 
   3.11  กองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
   3.12  กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา 
   3.13  การบริหารการเงิน การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
จายเงิน การนําสงเงิน การโอนเงิน การกันเงินไวเบิกเลื่อมป ใหเปนไปตามข้ันตอนและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
   3.14  การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
   3.15  การบริการพัสดุและสินทรัพย 
   3.16  การจัดหาพัสดุ   
 สรุปไดวาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา นั้นเปนภาระหนาที่ของผูบริหาร
สถานศึกษาที่จะตองกระทํา และวางรูปแบบหรือแนวการดําเนินงานของตน โดยแสดงถึงการทํา
เสนอของบ การจัดสรรงบประมาณ การระดมทรัพยากร การจัดหารายไดและผลประโยชน รวมถึง 
รายรับและรายจายของโครงการที่จะดําเนินการไว มาใชบริหารจัดการเพ่ือประโยชนทางการศึกษา 
สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีข้ึนตอผูเรียน ซึ่งผูบริหารควรมุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการ มี
ความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได 
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 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 รัตติกรณ  สุขดี  (2551: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่องการบริหารงบประมาณตามหลักธรร
มาภิบาลของผูบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 ผลการวิจัย
พบวา การปฏิบัติงานในการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารโรงเรียนตาม
ขอบขายงานดานงบประมาณ ไดแก ดานการจัดทําและเสนอของบประมาณดานการจัดสรร
งบประมาณ ดานการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน 
ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ดานการบริหารการเงิน ดานการบริหารบัญชี
และดานการบริหารพัสดุและสินทรัพย มีสภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมากทุก
ดาน โดยพบวา ผูบริหารใหความสําคัญตอการบริหารงานตามหลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลัก
ความโปรงใส มากกวาหลักอ่ืนๆ สภาพปญหาสําคัญที่พบไดแกปญหาเก่ียวกับความลาชาและความ
ไมเพียงพอในการจัดสรรงบประมาณ ปญหาการบริหารงบประมาณ ไมสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการของโรงเรียน ปญหาเก่ียวกับความคุมคาและการใชจายงบประมาณ ปญหาดาน
การขาดความพรอมในการระดมทรัพยากร และปญหาดานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การบริหารงบประมาณ สําหรับขอเสนอแนะสําคัญไดแก ควรมีการบริหารงบประมาณใหสอดคลอง
กับสภาพของโรงเรียน การใชจายงบประมาณควรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคามี
กระบวนการตรวจสอบประเมินผลอยางตอเนื่อง และรัฐควรสนับสนุนสงเสริมใหมีเจาหนาที่ที่มี
ความรูความสามารถเฉพาะมาปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนเพ่ือใหการบริหารงบประมาณในโรงเรียนเกิด
ประสิทธิภาพใหมากที่สุด 
 จุฑามาศ  พุมสวัสด์ิ (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผูบรหิารที่มี
ตอการบริหารการเงินในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดเพชรบุรี 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารเห็นดวยกับการบริหารการเงินในสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก สวนผูบริหารที่สังกัดขนาดของสถานศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารการเงิน
ในสถานศึกษาโดยรวมและดานการตรวจสอบภายใน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวน
ดานงบประมาณ ดานการรับ – จายและเก็บรักษาเงินและดานการบัญชี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ สวนผูบริหารที่เคยและไมเคยเขารับการเพ่ิมพูนความรู
ดานการเงิน มีความคิดเห็นตอการบริหารการเงินในสถานศึกษา โดยรวม ดานการบัญชี และดาน
การตรวจสอบภายใน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนดานการงบประมาณและดานการ
รับ – จายและเก็บรักษาเงินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จําเริญ  จันทรเพ็ญ (2549: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงานบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ดาน
การจัดทําและเสนอของบประมาณ ดานการจัดสรรงบประมาณ ดานการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนการรวบรวมปญหาและแนวทางแกไขการดําเนินงาน
บริหารงบประมาณ จากการประชุมกลุมสนทนาผูเชี่ยวชาญ พบวา มีปญหาในการมีสวนรวม การ



 42

เปดโอกาสใหมีการกําหนดผลผลิต ผลลัพธและตัวชี้วัดความสําเร็จการจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณ ของคณะกรรมการสถานศึกษามีนอย การจัดสรรงบประมาณบางโครงการไมสอดคลอง
กับความจําเปนของสถานศึกษา เนื่องจากถูกกําหนดโดยหนวยงานตนสังกัด การเก็บรักษาเงินสด
ของสถานศึกษาปฏิบัติยังไมถูกตองตามระเบียบ และการทําแผนตรวจสอบติดตามและประเมินผล
การใชงบประมาณ มีการปฏิบัติที่ยังไมชัดเจน 
 3.3  การบริหารงานบุคคล 
  มีผูใหความหมายของการบริหารงานบุคคลไวหลายทาน ดังนี ้
  อํานวย  แสงสวาง (2540:  2)  การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการที่ใชกล
ยุทธและศิลปะอยางมีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรมนุษยเพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายขององคการ 
  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541: 7) การบริหารงานบุคคล 
หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเก่ียวกับบุคลากรในหนวยงานในอันที่จะใหไดบุคลากรมา
ปฏิบัติงานตามความตองการ และเพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
มีขอบขายกวางขวางครอบคลุมตั้งแตการกําหนดนโยบายการจัดทําแผน อัตรากําลัง การกําหนด
คาตอบแทน การสรรหา บรรจุแตงตั้ง การพัฒนา การสรางขวัญและกําลังใจการดําเนินการทางวินัย 
ตลอดจนการใหพนจากหนวยงาน 
  ธงชัย  สันติวงษ (2540: 3)  ใหความหมายการบริหารงานบุคคลวา หมายถึง ภารกิจ
ของผูบริหารทุกคน (และของผูชํานาญการดานบุคลากรโดยเฉพาะ) ที่มุงปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่
เก่ียวกับบุคลากร เพ่ือใหปจจัยดานบุคคลขององคการเปนทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
ตลอดเวลา ซึ่งจะสงผลสําเร็จตอเปาหมายขององคการ 
  ปรียาพร  วงศนุตรโรจน (2542: 140)  กลาววา การบริหารงานบุคคล หมายถึง 
กระบวนการดําเนินงานที่ผูบริหารไดใชศาสตรและศิลปในการพิจารณาบุคคลเพ่ือสรรหา บรรจุ 
แตงตั้งใหบุคคลที่มีความสามารถ มีความเหมาะสมเขามาทํางานในหนวยงาน และขณะปฏิบัติงานก็
ไดมีการดําเนินการในการจัดทําประวัติ การพัฒนาและบํารุงรักษาบุคคลเพ่ือไดบุคคลสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มความสามารถ มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน รวมทั้งการใหผูที่พนจากงาน
สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข 
  พนัส  หันนาคินทร (2542: 7) ใหความหมายของการบริหารงานบุคคลวา เปน
กระบวนการดําเนินงาน เพ่ือใหองคการสามารถใชประโยชนจากบุคคลที่มารวมในกิจกรรมของ
องคการไดอยางเต็มที่และในขณะเดียวกันองคการก็จะเอ้ือประโยชนใหแกบุคคลเหลานั้นไดตาม
ตองการ 
  สรุปไดวา การบริหารงานบุคคล หมายถึง การเปนผูที่มีความสามารถสรรหาบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน สามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับหนาที่ที่รับผดิชอบ สามารถ
พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
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เสริมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา สามารถใหคําปรึกษาและแกไข
ปญหาการทํางานใหแกครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
           บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการพฒันาบุคคลากร 
     จากการศึกษาเอกสาร พบวา มีนักวิชาการกลาวถึงบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการ
พัฒนาบุคลากร ไวดังนี ้
  ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2540: 101-105) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา
ในการพัฒนาบุคลากร แบงเปน 5 ดาน ไดแก 
  1.  ดานวัตถุประสงค ผูบรหิารตองกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคทางการศึกษา
และจุดมุงหมายทางการบริหาร สงเสริมสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติงานตามเปาหมาย
ยอมรับเปาหมายรวมกัน สรางความรวมมือใหบุคลากรทางการศึกษาทุกคนทําใหเปาหมายบรรลุผล
สัมฤทธิ ์
  2.  ดานการวางแผน ตองมีการวางแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือสงผลตอการพัฒนางานให
ไดตามเปาหมาย เนนการปฏิบัติไดจริงแตสามารถยึดหยุนได 
  3.  ดานการจัดองคการ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือสงผลตอการพัฒนางานให
ไดตามเปาหมาย เนนการปฏิบัติไดจริงแตสามารถยึดหยุนได 
  4.  ดานการปฏิบัติงาน มีการแนะนําหรือสอนงานแกบุคลากร เคารพความรู 
บุคลิกภาพ และใหเกียรติบุคลากรทุกคน เปนผูประสานในภาพรวมในกิจกรรมการพัฒนาสัมฤทธิ์ 
ทั้งในเรื่องหลักสูตรวิธีสอน กฎระเบียบ ใชอํานาจหนาที่ตัดสินแบบมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรนอกจากนี้ตองทําใหบุคลากรเคารพตนเอง และมีความพึงพอใจในตัวเอง มีความรับผิดชอบ
เกิดสามัคคีในการทํางาน และรวมแกไขปญหาในการทํางาน 
  5.  ดานการประเมินผล  ประเมินผลทั้งทางดานคุณภาพและปริมาณ คนหาจุดออน จุด
แข็ง ประเมินผลเพ่ือปรับปรุงงาน โดยประเมินผลอยางตอเนื่องและนํามาปรับปรุงบุคลากร 
  วีรนาถ  มานะกิจ (2544: 15)  ไดกลาวถึงภาวะผูนําในการพัฒนาบุคลากรวา ตอง
รับผิดชอบในการบริหารดานการวางแผน การจัดองคการ การสั่งการผูใตบังคับบัญชา และควบคุม
สั่งการ ซึ่งเก่ียวกับอํานาจหนาที่และอํานาจในการจัดการ เชน การใหคุณใหโทษ การยกยองการ
บังคับบัญชา เปนตน โดยพฤติกรรมแบบตางๆ ของภาวะผูนํา ไดแก ภาวะผูนําที่มุงเนนคนและมุง
งาน ภาวะผูนําแบบใกลชิดและธรรมดา ภาวะผูนําแบบถือตนเองเปนใหญกับแบบประชาธิปไตย 
เปนตน 
  สรุปไดวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาบุคลากรนั้น ผูบริหารจะตอง
กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคทางการศึกษาและจุดมุงหมายทางการบริหาร สงเสริมสนับสนุน
บุคลากรทางการศึกษาใหปฏิบัติงานตามเปาหมาย วางแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือสงผลตอการพัฒนา
งาน  มีการกําหนดตําแหนงการสรรหาและการแตงตั้งเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 



 44

ตลอดจนวินัยและการรักษาวินัย เพ่ือใหบุคลากรไดปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบใหบรรลุ
วัตถุประสงค 
 ความสําคัญของการบริหารงานบุคคล 
 วิจิตร  อาวะกุล (2540: 27)  ไดกลาวความจําเปนที่องคการตองพัฒนาบุคลากรไววา 
บุคลากรใหมที่เขาทํางาน จะมีเพียงความรูกอนการทํางาน ซึ่งไดศึกษาเลาเรียนมาจากสถาบันทาง
การศึกษา แตยังไมอยูในสภาพที่จะปฏิบัติงานในองคการไดตองมีการสอนงานอบรม เพ่ือปรับปรุง
ความรูใหสามารถนํามาใชปฏิบัติงานในองคการได ขณะเดียวกันก็เปนการเพ่ิมพูนความรูใหกับ
บุคลากรเดิมใหเปนผูรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดาน และเพ่ือความกาวหนาขององคการ ทํา
ใหองคการมีความพรอมที่จะดํารงอยูทามกลางการแขงขัน 
 บัญชา  อ่ึงสกุล (2543: 6)  ไดกลาววา การบริหารงานบุคคลเปนหัวใจของการบริหาร ไม
วาจะเปนการบริหารของหนวยงานประเภทใด หนวยงานขนาดเล็กหรือขนาดใหญ จะดําเนินไปอยาง
มีประสิทธิภาพ และไดรับความสําเร็จตามเปาหมาย ตองไดรับความรวมมือของบุคคลทุกคน ใน
หนวยงานที่เก่ียวของ ถาการบริหารงานบุคคลไมดีเทาที่ควรหรือบกพรอง หนวยงานนั้นจะ
เจริญกาวหนาไดยาก 
 คนึงนิจ  กองผาพา (2543: 13)  สรุปความสําคัญและความจําเปนของการพัฒนาบุคลากร
วา การพัฒนาบุคลากรเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงตอหนวยงาน เพราะทําใหบุคคลไดเพ่ิมพูนความรู 
ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงาน ปรับตัวใหทันกับวิทยาการ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ยังชวยใหกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน 
ทั้งยังทําใหหนวยงานไดรับผลผลิตเพ่ิมข้ึน และลดความสิ้นเปลือง เมื่อไดรับการพัฒนาแลว 
ความสามารถและความประพฤติของบุคลากรจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่หนวยงานตองการ 
 สรุปไดวา การบริหารงานบุคคล เปนการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ
ทางดานทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงาน ไมวาจะอยูหนวยงานประเภทใด จะดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และไดรับความสําเร็จตามเปาหมาย  
 
 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 สุวัฒน วรวัฒน (2542: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาการบริหารงานบุคลากรของ
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลในเขตการศึกษา 9 ผลการวิจัยพบวา โดยสวนรวมและจําแนกตาม
ประสบการณในการบริหารงาน มีปญหาการบริหารงานบุคลากรในภาพรวม และในรายดานทั้ง 4 
ดาน อยูในระดับปานกลาง โดยมีรายขอที่เปนปญหาระดับปานกลางที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก การ
ไดรับการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานครูเทศบาลการโอน(ยาย) พนักงานของครูเทศบาลตรงตาม
ความตองการของโรงเรียน การใหความสําคัญกับปญหาความตองการของบุคลากร การไดรับการ
สนับสนุนดานงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร การศึกษาสภาพปญหาความตองการของบุคลากร
ทั้งดานสวนตัวและการปฏิบัติงาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานครูเทศบาล ใหเหมาะสม
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กับสภาพสังคมปจจุบัน การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ประจําป การพยายามปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรใหดีข้ึน สวนผูบริหารที่มีประสบการณใน
การทํางานต่ํากวา 10 ป มีปญหาการบริหารงานในภาพรวม สูงกวาผูบริหารที่มีประสบการณในการ
ทํางานตั้งแต 10 ปข้ึนไป 
 สมพร  เสรีวัลลภ (2545: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปญหาการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนประถมศึกษามี
การพัฒนาบุคคล ตามความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรโดยดูจากผลการเรียน และมีการวางแผน
พัฒนาบุคลากร เปนแบบปฏิบัติงานประจําป และกําหนดเปนโครงการเฉพาะกิจ การปฏิบัติพัฒนา
บุคลากร ไดแก การจัดประชุมหรืออบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน สัมมนาทางวิชาการ โดยมี
ผูบริหารเปนผูจัดกิจกรรมการพัฒนากับการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร จะดําเนินการภายหลัง
เสร็จสิ้นแผนงาน และประเมินระหวางดําเนินการ ผูทําหนาที่ประเมินคือ ผูบริหาร และมีการตั้ง
กรรมการเฉพาะกิจ และนําผลการประเมินไปใชในการแกปญหาตอไป ปญหาที่พบ คือ ขาดแคลน
งบประมาณในการดําเนินงาน ทําใหบุคลากรไมมีโอกาสพัฒนาอยางทั่วถึง ขาดผูเชี่ยวชาญในการ
วิเคราะหความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร การวางแผน ขาดการติดตามการประเมินผลอยางเปน
ระบบ ซึ่งเปนปญหาที่พบมากที่สุด 
 สุดหทัย  เบ็ญจศิริวรรณ (2548: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนประถมศึกษา 
สํานักงานเขตราชเทวี สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สํานักงานเขตราชเทวี สังกัดกรุงเทพมหานคร มีการบริหารงานบุคลากรโดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวาสวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวนดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร อยูในระดับปานกลาง สวนความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําดานมุงงานกับการกําหนด
ความตองการบุคลากรมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสมัพันธเทากับ .22 สวนพฤติกรรมผูนําดวยมุงสัมพันธ มีความสัมพันธกับการจัดบุคลากรเขา
ปฏิบัติงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สัมพันธเทากับ .34 และ
พฤติกรรมผูนําดานมุงประสิทธิผลมีความสัมพันธ กับการจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .24 
 สกุลรัตน  กมุทมาศ (2550: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษาในการสงเสริมการปฏิบัติงานของครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา ผลการวิจัยพบวา 
ครูผูสอนที่มีมากกวาครึ่ง มีความคิดเห็นเก่ียวกับผูบริหารสถานศึกษาวา ตนมีความใกลชิดกับ
ผูบริหาร ผูบริหารใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือ ตรวจเย่ียม สงไปอบรม จัดงบประมาณและ
คาใชจายในการอบรม และพอใจในความเพียงพอของอุปกรณการสอน หนังสือประกอบการสอน  
ซึ่งจํานวนครูผูสอนจํานวนเกือบครึ่งแสดงความคิดเห็นตรงขาม เชน ตนไมมีความใกลชิดกับ
ผูบริหาร ผูบริหารไมใหกําลังใจ ไมใหความชวยเหลือ ไมตรวจเย่ียม เปนตน ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ 
ควรใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับทราบเพ่ือเปนขอมูลในการแกไข และปรับปรุงตนเอง เพ่ือให
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ครูผูสอนซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาไดรับการตอบสนองในประเด็นตางๆ ดังกลาวขางตนมากข้ึน สวน
การวิจัยในชั้นเรียน มีครูเคยทําการวิจัยในชั้นเรียนจํานวนรอยละ 72.30 ผูบริหารสถานศึกษาควรมี
การสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนทุกคนไดทําวิจัยในชั้นเรียน โดยเชิญวิทยากรที่มีความรูดานการ  
 3. 4  การประกันคุณภาพการศึกษา  
 มีผูใหความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาไวหลายทาน ดังนี ้
 กษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา (2541: 16)  ไดใหความหมายการประกันคุณภาพการศึกษา  
หมายถึง ระบบประกันคุณภาพที่เกิดข้ึนในงานประถมศึกษา เพ่ือใหมั่นใจไดวา การจัดการศึกษาจะ
บรรลุจุดมุงหมายสําคัญ คือ เด็กไดรับการพัฒนาที่สมดุลทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา 
อยางนอยในระดับพ้ืนฐานที่เด็กไทยทุกคนพึงไดรับ และมีโอกาสพัฒนาไปจนเต็มตามศักยภาพของ
แตละคน 
 สุพัฒน  พรมวัง (2542: 24) ใหความหมายวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการ แผนงาน ยุทธศาสตรที่กําหนดข้ึนเพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมีคุณภาพ ผูที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
อยางเปนสุข 
 เกียรติศักด์ิ  ทันจันทร (2543: 9) ใหความหมายวา การประกันคุณภาพการศึกษาเปน
กระบวนการที่จะยกมาตรฐานของโรงเรียนใหไดคุณภาพมาตรฐาน โดยมุงเนนการพัฒนาผูเรียนเปน
สําคัญโดยใชขอมูลคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียน เพ่ือรายงานหนวยงานที่เก่ียวของและใหทุกฝาย
รวมกันสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน ใหไดผูเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กําหนดไว 
 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ( 2543: 7)  ใหความหมายวา การ
ประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหาร
จัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาผูเรียนโดยใชขอมูลคุณภาพ
มาตรฐานของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง และใหไดผูเรียนที่มีคุณภาพ
มาตรฐานตามที่กําหนดไว 
 แนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเรว็ อันเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี 
สงผลกระทบโดยตรงตอวิถีการดํารงชีวิตของคนทั่วไป การแขงขันเพ่ือความอยูรอดของประเทศ
ตางๆ มีอัตราสูงข้ึนทุกขณะ ความสําคัญของการพัฒนาประเทศจึงมิไดข้ึนอยูกับระบบทุนหรือ
ทรัพยากรอีกตอไป แตข้ึนอยูกับศักยภาพของคนเปนสําคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติ ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) จึงแสดงจุดเนนได “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” 
การศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญที่จะตองพัฒนาคนที่จะตองพัฒนาคนใหมีคุณภาพ เพ่ือเปนพลังการ
พัฒนาประเทศในอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2541: 1) 
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 สิปปนนท  เกตุทัต (2540: 208) ไดใหขอเสนอเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาไวหลาย
ประการ ดังตอไปนี ้

1.  สถานศึกษาทุกระดับจะตองมีกลไกควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีนับตั้งแต 
คุณภาพการสอนของครู คุณภาพของหองสมุด คุณภาพการบริการตางๆ ที่จัดใหนักเรยีนหรือ
นักศึกษาโดยกลไกดังกลาวตองเปนกลไกที่ชัดเจน ตรวจสอบได 

2. หนวยงานและสังคมภายนอก ตองเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบและดูแลคุณภาพ 
การศึกษาอยางจริงจัง 

3. ตองมีการนําขอมูลเก่ียวกับคุณภาพการศึกษาไปประกอบการพิจารณาจัดสรร 
งบประมาณใหสถาบัน เพ่ือสงเสริมประสิทธภิาพและความชอบธรรมในการนําเงินประชาชนมาใชใน
สถานศึกษา 

4. สื่อมวลชนตองเลนขาวการศึกษาในดานคุณภาพมากข้ึน เพ่ือสรางความตระหนักแก 
ประชาชนและกระตุนใหหนวยงานที่จัดการศึกษาสนใจ เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
จริงจัง 

5. การใหหนวยงานที่เปนกลางทําการประเมินคุณภาพ และจัดอันดับสถาบันการศึกษา  
(Ranking) เชน ที่มีการจัดในหลายประเทศ และใชประโยชนจากขอมูลการประเมินนี้เพ่ือผลักดัน
สถาบันการศึกษาดานคุณภาพตอไป 

เจษฎา  แชมประเสริฐ (2540: 3)  ไดใหแนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
ตามแนวของ ISO 9000 ไววา การประเมินคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการที่จะยกมาตรฐานของ
โรงเรียนตางๆ ที่ยังไมเขามาตรฐาน เครื่องชี้วัดเบ้ืองตนที่จะบงชี้ถึงคุณภาพจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในขณะนี้คือ 

1. การบริหารการใชหลักสูตร 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. ความศรัทธาของผูปกครองและชุมชน 

สรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา เปนแผนการควบคุมคุณภาพการเรียนการ 
สอนที่ดีนับตั้งแตคุณภาพการสอนของครู คุณภาพของหองสมุด คุณภาพการบริการตางๆ ที่จัดให
นักเรียนโดยกลไกดังกลาวตองเปนกลไกที่ชัดเจน ตรวจสอบได  

หลักการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา   พิจารณาดังนี ้ (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 
2546: 11) 

1. ระบบประกันคุณภาพ ไมใชเรื่องชี้ผิดชี้ถูกหรือการตรวจสอบ แตเปนเครื่องมือที ่
ตองใชควบคูกับการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา 

2. มาตรฐานการศึกษาจะตองสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัต ิ
การศึกษาแหงชาติที่เนนกระบวนการเรียนรู ใหมีความหลากหลายและยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

3. การประกันคุณภาพมีภารกิจหลัก 4 สวน ซึ่งตองแยกบทบาทหนาที่ใหชัดเจน 
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3.1  การกําหนดมาตรฐาน หรือหลักเกณฑของระบบการประกันคุณภาพ 
เปนหนาที่ของสวนกลางเชน กระทรวงศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    3.2  การประเมินภายในเปนหนาที่ของสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการ 
ประเมินภายในชุมชนและผูมีสวนเก่ียวของเขามามีสวนรวม 
    3.3  การประเมินภายนอก ใหองคกรอิสระในรูปองคการมหาชนทําหนาที ่
ในการประเมินภายนอก 
    3.4  การนําผลการประเมินไปใชเปนหนาที่ของฝายบริหารการศึกษา 
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  สรุปไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา เปนการรับรองหรือประกันวาการบริหาร
คุณภาพของโรงเรียนจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด 
 องคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 องคประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) ประกอบดวย (กรม
สามัญศึกษา. 2543: 6) 
  1.  การควบคุมคุณภาพ  (Quality Control = QC.) 
  2.  การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing = Qau.) 
  3.  การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment = Qas.) 
 การควบคุมคุณภาพ  (Quality Control) 
 เปนการดําเนินงานที่เริ่มจากการศึกษาความตองการของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และ
กําหนดมาตรฐานของผูเรียน วิธีการจัดการ ปจจัยมีการวางแผนยุทธศาสตร และดําเนินตามแผน
อยางเปนระบบ 
 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing)  
  ระหวางการดําเนินตามแผนจะมีการตรวจสอบคุณภาพ โดยตรวจสอบมาตรฐานตาง ๆ 
ของผลผลิต ตรวจสอบแผนยุทธศาสตร ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
แกไขจุดบกพรองตาง ๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
 การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
  เปนการประเมินคุณภาพโดยรวมทั้งองคกร ทั้งกระบวนการจัดการและผลผลิตเพ่ือ
รับรองคุณภาพ การประเมินคุณภาพนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดระบุไว 2 
ประเภทคือ 
  การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมิน และรับรองคุณภาพโดยคณะบุคคล
ในหนวยงานในสังกัด 
  การประเมินคุณภาพภายนอก  หมายถึง การประเมินและรับรองคุณภาพโดยคณะ
บุคคลภายนอก อาจเปนสํานักรับรองมาตรฐานหรือองคกรอิสระ 
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  การประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมถึงมวลกิจกรรมและภารกิจทางวิชาการและ
ทางการบริหารที่มีการวางแผนลวงหนา และมีการประสานสัมพันธอยางเปนระบบเพ่ือที่จะสราง
ความมั่นใจที่สมเหตุสมผลวาผูเรยีนจะมีความรู ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ไดกําหนดไว การออกแบบและการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาจะยึดหลักการดังตอไปนี้ (กรมวิชาการ. 2545: 14-15) 

1.  คุณภาพการศึกษาในบริบทของการประกันคุณภาพจะเนนการสรางความพึง 
พอใจใหกับผูบริโภคทั้งภายในและภายนอก 
         คุณภาพภายใน หมายถึง ความรูความสามารถและคุณลักษณะของผูเรียนที่สราง
ความพึงพอใจใหกับผูรับชวงตอในทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิต หรือทุกระดับชั้นเรียน 
         คุณภาพภายนอก หมายถึง ความพึงพอใจ ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมระดับ
มหัพภาค (Macro Socio-economic Level)  ซึ่งหมายถึง ความรูความสามารถและคุณลักษณะของ
ผูเรียนที่จําเปนตอความอยูรอด และการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมของ
ประเทศชาติในการแขงขันทางธุรกิจ การคาและทางเทคโนโลยี ระดับภูมิภาคและระดับโลก 

2.  การประกันคุณภาพการศึกษา เปนการจัดการศึกษาทั้งระบบและสถานศึกษา 
และเปนยุทธศาสตรเชิงรุกที่เนนการวางแผน และเตรียมการปองกันลวงหนากอนที่ปญหาจะเกิดข้ึน
ไมใชการแกสถานการณเฉพาะหนาเพ่ือตอบสนองตอปญหาที่ไดเกิดข้ึนแลว 

3. การประกันคุณภาพการศึกษา เปนการสรางความมั่นใจที่ตั้งอยูบนรากฐานของ 
หลักวิชา หลักฐานขอเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได กระบวนการวิเคราะหและประมวลผลที่เปน
วิทยาศาสตร หลักตรรกและความสมเหตุสมผล 

4. การตรวจสอบ  การวัดผลและประเมินผลในบริบทของการประกันคุณภาพม ี
จุดประสงคที่สําคัญซึ่งใหไดมาซึ่งขอมูลยอนกลับสําหรับใชในการวางแผนเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ
อยางตอเนื่อง มิใชการจับผิดหรือการตัดสินใหรางวัลหรือลงโทษ 

5.  คุณภาพของการออกแบบ (มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร และแผนการสอน )  
และกระบวนการทํางาน (การเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร ครูและบุคลากรทางการศึกษา )
เปนองคประกอบสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

6.  การประกันคุณภาพการศึกษาเนน ความสําคัญของการสราง ความรู ทักษะ  
และความมั่นใจแกบุคลากรที่เก่ียวของทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือสรางโอกาสใหเกิด
การมีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

7.  การประกันคุณภาพการศึกษา ใหความสําคัญตอการประสานสัมพันธภายใน 
ระหวางหนวยงานทางการศึกษาทุกระดับ และการมีสวนรวมของหนวยงานและองคกรตาง ๆในเขต
พ้ืนที่การศึกษาจังหวัด 

8.  ภาวะผูนําและความเอาจริงเอาจัง (Commitment) ของผูบริหารสถานศึกษา 
และการกระจายอํานาจความรับผิดชอบที่เหมาะสมเปนปจจัยสําคัญ ของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ปญญา  ปรางคทอง (2545: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการ 
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
อางทอง ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนโดยรวม
และรายดานทุกดาน ไดแก ดานการกําหนดมาตรฐานโรงเรียน และดานการพัฒนาโรงเรียนสู
มาตรฐาน อยูในระดับปานกลาง สวนปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ใน
โรงเรียน โดยรวมและรายดานการกําหนดมาตรฐานโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง สวนดานการ
พัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานมีปญหาการดําเนินงานอยูในระดับนอย สวนผลการเปรียบเทียบสภาพ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ที่มีผูบริหารมีวุฒิการศึกษาตางกัน 
โดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน สภาพการดําเนินงานในโรงเรียนที่ผูบริหารมี
ประสบการณการบริหารตางกัน โดยรวมและดานการพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐาน ไมแตกตางกัน 
สวนดานการกําหนดมาตรฐานโรงเรียนมีสภาพการดําเนินงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และสภาพการดําเนินงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน โดยรวมและดานการพัฒนา
โรงเรียนสูมาตรฐาน มีสภาพการดําเนินงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย
โรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการดําเนินงานมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญมีสภาพ
การดําเนินงานไมแตกตางกับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก สวนดานการกําหนดมาตรฐาน
โรงเรียนมีสภาพการดําเนินงานไมแตกตางกัน 
 ชาตรี  รัตนพิพิธชัย (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการใช
ทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีการใชทักษะการ
บริหารงานอยูในระดับมาก คือ ดานมนุษย ดานความรูความคิด ดานความคิดรวบยอด ดานเทคนิค 
และดานการศึกษาและการสอน สวนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน อยูในระดับมาก 
คือ ดานการเตรียมการ ดานการดําเนินการ และดานการรายงาน สวนความสัมพันธระหวางการใช
ทักษะการบริหารโรงเรียนทั้ง 5 ดาน กับการประกันคุณภาพภายใน เปนความสัมพันธทางบวก โดย
การใชทักษะการบริหารของผูบริหารโรงเรียนดานความคิดรวบยอด และดานมนุษยมีความสัมพันธ
ทางบวกอยูในระดับปานกลางกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และการใชทักษะการบริหาร
ดานการศึกษาและการสอน ดานเทคนิค และดานความรูความคิดมีความสัมพันธทางบวกอยูใน
ระดับสูงกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
 วุฒิชัย   บุญหล่ํา (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวาง
วิสัยทัศนของผูบริหารโรงเรียนกับการประกันคุณภาพภายในโรงเรยีนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนประถมศึกษา มีการประกันคุณภาพ
ภายใน อยูในระดับมาก สวนโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ มีการประกันคุณภาพ
ภายใน ไมแตกตางกัน และโรงเรียนที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกแลวกับโรงเรียนที่ยังไมได
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รับการประเมินคุณภาพภายนอก มีการประกันคุณภาพภายในแตกตางกัน สวนวิสัยทัศนของ
ผูบริหารโรงเรียนมีความสัมพันธในทางบวกกับการประกันคุณภาพภายใน 
 สมโภชน  หลักฐาน (2549: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกระบวนการมีสวนรวม ผลการวิจัยพบวา การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีความเหมาะสม มีคุณภาพและมีประโยชน
ในระดับมากที่สุดจากการประเมินของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนที่นําไปใช ทั้ง 6 เลม ไดแก 1.  
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 2. สภาพที่เปนจริงของ
สถานศึกษา 3. มาตรฐานการศึกษา 4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการตรวจสอบทบทวน
คุณภาพการศึกษา 5. วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 6. รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําป  
สวนความรูความเขาใจในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน หลังการับการนิเทศ และใชคูมือปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สูงกวาการรับการนิเทศและใชคูมือปฏิบัติการ การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน มีความพึงพอใจตอโครงการการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกระบวนการมีสวนรวม โดยรวมในระดับมากที่สุด 
  3.5  การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน 
  ความหมายชุมชน  
  ชูชาติ  พวงสมจิตร (2540: 31)  ไดใหความหมายของชุมชน หมายถึง กลุมคนที่อยู
รวมกันในอาณาบริเวณแหงหนึ่งมีลักษณะเปนสังคมขนาดเล็ก โดยบุคคลในชุมชนนั้นมีวัตถุประสงค
รวมกัน มีปฏิสัมพันธตอกัน มีการทํากิจกรรมรวมกัน และมีระเบียบสังคมของตน 
  ศิริวัตร  บุญประสพ (2541: 13)  ไดใหความหมายของชุมชน หมายถึง กลุมคนที่อาศัย
อยูรวมกันมีขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพูด และความเชื่อในทางเดียวกัน มีความ
สามัคคี รวมแรงรวมใจกัน ทํากิจกรรมอันหนึ่งอันใดใหสําเร็จลุลวงรวมกันได 
  พนิจดา  วีระชาติ (2542: 14)  กลาวไววา ชุมชนจะตองประกอบไปดวย 
  1.กลุมคนหรือประชาชนจํานวนหนึ่ง 
  2.  สถาบันทางสังคม เชน ครอบครัว เปนตน 
  3.  อาณาเขต 
  4.  มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีคลายกัน 
  5.  มีการกระทําตางๆ รวมกัน 
  สรุปไดวา ชุมชน หมายถึง ประชาชน หรือกลุมบุคคลจํานวนหนึ่งที่อาศัยอยูในบริเวณ
เดียวกัน มีขนบธรรมเนียม ประเพรี วัฒนธรรม ภาษาพูด และทํากิจกรรมอันหนึ่งอันใดใหสําเร็จ
ลุลวงรวมกันได 
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  ความหมายของการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
  มีผูสรุปถึงความสําคัญของการสรางความสัมพันธกับชุมชนไวหลายทาน ดังนี ้
  โกมล  ศิริผันแกว (2541: 22)  ไดสรุปวา โรงเรียนเปนศูนยกลางของชุมชน จึงตองมี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชนในทุกดาน โดยเฉพาะการใหความรูดานวิชาชีพแกชุมชน การเลือกสรร
คน รวมทั้งเปนแหลงถายทอดวัฒนธรรมใหกับสังคม และโรงเรียนจะตองไดรับการสนับสนุนจาก
ชุมชนในดานตาง ๆ โดยเฉพาะทรัพยากร แหลงวิทยาการ การแกไขปญหาความประพฤตินักเรียน
ทั้งการเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดข้ึน เพ่ือกอใหเกิดความเขาใจอัน
ดี ความรวมมือซึ่งกันและกัน  
  สุพจน  จันทราช (2541: 18)  ไดสรุปวา โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชน ที่ตองให
ความชวยเหลือและรวมมือกัน พ่ึงพาอาศัยกันและกันได ชวยสงเสริมหรือใหสิ่งที่อีกฝายหนึ่งขาดได 
ทําใหทั้งโรงเรียนและชุมชนสามารถพัฒนาใหเจริญกาวหนาดีกวาที่จะอาศัยพ่ึงพาตนเองเพียงอยาง
เดียว 
  สําเภา  บุญมาก (2544: 19)  ไดสรุปถึงความสําคัญของการบริหารงานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ไวดังนี ้
  1.  เปนการสงเสริมแหลงความรูวิทยาการตาง ๆ ในการศึกษาแกเยาวชนและ
ประชาชน 
  2.  เปนการรวมกันคัดสรรและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพการศึกษาใหกับ
สมาชิกของชุมชน 
  3.  เปนการดําเนินงานรวมกันในการใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเกิดประโยชนตอการจัด
การศึกษาและชุมชน 
  4.  เปนการสงเสริมใหโรงเรียนและชุมชนไดดําเนินกิจกรรมการพัฒนาทางสังคม
รวมกัน 
  5.  เปนการสรางสัมพันธภาพที่ดี และแกปญหาความขัดแยง พรอมทั้งเกิดความ
สามัคคีของทั้งโรงเรียนและชุมชน 
  6.  เปนการทําใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน เกิดทัศนคติที่ดีตอการรวมกันสรางสรรค
ความพรอมทุกๆ ดานของโรงเรียนและชุมชน 
  7.  เปนการสรางศูนยรวมกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน โดยโรงเรียนเปนอุทยานและ
แหลงวิทยาการตาง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชน 
  8.  เปนการดําเนินงานรวมกันเพ่ือสรางมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งแวดลอมและพลังงานธรรมชาติ ใหสืบทอดและพัฒนา
ตอเนื่องอยางถาวร และมีกระบวนการที่ถูกตองเหมาะสม และบรรลุเปาหมายขององคการ 
 สรุปไดวา ความสําคัญของการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  
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เปนการสงเสริมแหลงความรูวิทยาการตาง ๆ สงเสริมใหโรงเรียนและชุมชนไดดําเนินกิจกรรมการ
พัฒนาทางสังคมรวมกัน และบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาที่วางไว 
 บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสรางสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 มีผูสรุปถึงบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสรางสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนไว
หลายทาน ดังนี ้
 กัลยา   พลีรักษ (2539: 29)  ไดสรุปบทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนวา ผูบริหารโรงเรียนควรมีบทบาทในการสรางความสัมพันธ
กับชุมชน ตามหนาที่ในฐานะเปนผูบริหารโรงเรียน โดยเปนผูประสานงานในการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ทําหนาที่กําหนดแนวทางและรูปแบบของการดําเนินงานและในบางครั้งก็
ตองลงมือปฏิบัติงานดวยตนเองเพ่ือใหเกิดผลดีที่สุด นอกจากนี้ยังตองทําหนาที่เปนผูแกปญหาบาง
ประการแกชุมชนรวมทั้งนําวิธีการใหมๆ หรือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีสูสังคม บทบาทอีกประการ
หนึ่ง คือ บุคลิกภาพและการวางตัวของผูบริหารโรงเรียนในหมูประชาชน เชน ความจริงใจ ความ
เปนกันเอง การยกยองใหเกียรติชุมชน การเย่ียมเยียนชุมชน เปนสิ่งสําคัญในการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 พินิจดา  วีระชาติ (2542: 44) ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนในการสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนวา ผูบริหารจําเปนตองมีคุณสมบัติในดาน “ชอบสังคม” แม
จะชอบเก็บตัว จําเปนจะตองฝกฝนตนเองไว เปนคนชอบสังคม เรื่องนี้สามารถฝกฝนไดไมยากนัก 
เพราะนอกจากผูบริหารจะตองเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนแลวยังตองกระตุนใหบุคลากร
ในโรงเรียนเขาไปมีสวนรวมดวยเชนกัน ในทํานองเดียวกันผูบริหารจะตองหาทางกระตุนใหชุมชน 
เขามามีบทบาทและสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนดวย 
 สรุปไดวา ผูบริหารโรงเรียนจะตองศึกษาชุมชนและรูจักชุมชนไดโดยละเอียดเพ่ือวางแผน
ในการดําเนินงานระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดวยวิธีตางๆ เชน การสนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียน
เขาพบปะกับประชาชนในชุมชน หรือการเขารวมงานในชุมชนและเชิญชุมชนมามีสวนรวมการจัด
กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน  
 
 งานวิจัยที่เก่ียวของ  
 สาคร  จันทะเลิศ (2542: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การบริหารงานดานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตการศึกษา 9  
ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานดานความสัมพันธกับชุมชน โดยภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก  
ดานการวางแผนงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูในระดับมาก สวนดานการ
ประเมินผลงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดานการไดรับการสนับสนุนจากชุมชน 
และดานการวางแผนงานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน อยูในระดับปานกลาง สวน
ผูบริหารในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน มีการบริหารงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
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ชุมชนโดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตการบริหารงานดานการสรางและเผยแผเกียรติประวัติของ
โรงเรียนและดานการใหบริการชุมชน โรงเรียนขนาดใหญ และขนาดกลางมีการบริหารมากกวา
ผูบริหารในโรงเรียนขนาดเล็ก 
 สมชาย  อําพนธ (2546: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ปญหาการบริหารงานสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ดานการใหบริการชุมชน และดานบทบาทรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี
ปญหาอยูในระดับปานกลาง สวนดานการรับความชวยเหลือจากชุมชน ดานการสรางความสัมพันธ
กับชุมชนและหนวยงานอ่ืน และดานการประชาสัมพันธ มีปญหาอยูในระดับนอย 
 ลิขิต  การะภักดี (2546: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สระแกว ผลการวิจัยพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงจากมากไปนอย ไดแก 
งานการรวมกิจกรรมของชุมชน งานการใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน งาน
ประชาสัมพันธโรงเรียน งานการสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอ่ืน และงานการ
ใหบริการแกชุมชน  และมีการจําแนกสถานภาพตามบทบาทของผูบริหารโรงเรียน ครูผูสอน และ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไมแตกตางกัน ยกเวน ดานงานการใหชุมชนมีสวน
รวมในกิจกรรมของโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบริหารเห็นวา
โรงเรียนมีการใหชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนมากกวาครผููสอนและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ประไพพรรณ  ผองสวัสด์ิ (2549: บทคัดยอ ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาบทบาทของ
ผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการใชแหลงการเรียนรูในชุมชน สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
นนทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการใชแหลงเรียนรู
ในชุมชน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวนรายดานพบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงจาก
มากไปนอย ดังนี้ ประเภทบุคคล ประเภทสถานที่ ประเภทประวัติศาสตร วัฒนธรรมและประเพณี 
และประเภทอาชีพ ตามลําดับ สวนผูบริหารที่มีอายุตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน ประสบการณ
ทํางานตางกัน และผูบริหารที่มีระยะเวลาการอาศัยอยูในชุมชนตางกัน มีการสงเสริมการใชแหลง
เรียนรูในชุมชนไมแตกตางกัน สวนผูบริหารสถานศึกษาที่มีสถานที่ตั้งโรงเรียนตางกัน มีการสงเสริม
การใชแหลงการเรียนรูในชุมชนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05  โดยผูบริหารสถานศึกษา
ในเขตเมือง มีความคิดเห็นตอการสงเสริมการใชแหลงเรียนรูในชุมชน มากกวาผูบริหารสถานศึกษา
ที่มีสถานที่ตั้งโรงเรียนในเขตอําเภอบางกรวย 
 พงศศักด์ิ ศรีสมทรง (2552: ออนไลน) ไดทําวิจัยเรื่อง บทบาทการพัฒนางาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของผูบริหารโรงเรียนบานในเขียว 1 ตําบลทอนหงส อําเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา   ระดับบทบาทการพัฒนางานความสัมพันธ
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ระหวางโรงเรียนกับชุมชนของผูบริหารโรงเรียนในงานรวมกิจกรรมของชุมชน โดยรวมอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาในแตละขอ พบวาการจัดใหคณะครูและนักเรียนมีสวนรวมในการแขงขันกีฬา
ที่ประชาชนในชุมชนจัดข้ึน มีบทบาทในการพัฒนาในระดับมากที่สุด การจัดใหคณะครูและนักเรียน
เขารวมในกิจกรรมเก่ียวกับประเพณี และวัฒนธรรมที่ชุมชนจัดข้ึน มีบทบาทในการพัฒนาในระดับ
มาก สวนขออ่ืน ๆ มีบทบาทในการพัฒนาในระดับปานกลาง ระดับบทบาทการพัฒนางาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของผูบริหารโรงเรียนในงานใหชุมชนรวมกิจกรรมของ
โรงเรียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในแตละขอ พบวา สวนใหญ มีบทบาทใน
การพัฒนาในระดับปานกลาง ขอเสนอแนะในการปรับปรุงบทบาทการพัฒนางานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนของผูบริหารโรงเรียน คือ ควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหมากกวานี้ ควร
จัดงานบริการแกชุมชนใหมากกวาเดิม ควรใหความรวมมือกับชุมชนเมื่อชุมชนชนขอความรวมมือ
ในกิจกรรมตางๆ ควรมีกิจกรรมภายในโรงเรียนและใหชุมชนมีสวนรวม อยางสม่ําเสมอ ควรจัดใหมี
วิทยากรจากหนวยงานตางๆ มาสอนนักเรียน และควรประสานงานกับทุกองคกรและชุมชนเมื่อมี
การจัดกิจกรรม 
 ลอเรย (Lawey. 1998: 17) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาสังคมในทองถิ่น ผลการศึกษาพบวา 
การใหความสําคัญกับทองถิ่นโดยนําเอาภูมิปญญาระดับทองถิ่นที่มีความรูในศาสตรสาขาตางๆ เขา
มาสูโรงเรียน จะชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ ระหวางโรงเรียน กับ
ชุมชนไดใน 3 วัน แนวทางที่ใชในการศึกษา คือ 1) การใชพ้ืนที่ชุมชนเปนเครื่องมือในการศึกษา
คนควา 2) องคกรในระดับทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3) ชุมชนผูปกครองมีสวนรวมใน
การศึกษา 
  3.6  การบริหารกิจการนักเรียน 
  ความหมายของกิจการนักเรียน  
  อมรา  เล็กเริงสินธุ (2537: 229)  ไดใหความหมายกิจการนักเรียน หมายถึง กิจการ
ตางๆ ที่เก่ียวของกับนักเรียนที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียนปกต ิ
  พิชัย  เสงี่ยมจิต (2542: 60-61) ไดใหความหมายกิจการนักเรียน หมายถึง กิจการ
ตางๆ ที่เก่ียวของกับนักเรียนในสวนที่ไมเก่ียวของกับการเรียนการสอนปกติ ทั้งในและนอกโรงเรียน 
โดยเริ่มตั้งแตนักเรียนจะเขาเรียน ระหวางเรียน จนกระทั้งออกจากโรงเรียน 
  สรุปไดวา งานกิจการนักเรียน หมายถึง กิจการที่โรงเรียนจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาผูเรียน ที่ไม
เก่ียวของกับจัดการเรียนการสอนปกต ิ
  ความมุงหมายของงานกิจการนักเรียน  
  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2542: 148)  ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของงานกิจการ 
นักเรียน ไวดังนี ้
  1.  เพ่ือสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา จัดกิจกรรมตาง ๆ ใน
สถานศึกษาเพ่ือจะไดชวยพัฒนาทางดานสติปญญา เพ่ือความสําเร็จและกาวหนาทางวิชาการ 
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  2.  เพ่ือจัดใหบริการตาง ๆ ที่จะชวยใหนักศึกษาแตละคนไดพัฒนาตนเอง และชวยให
เขาใจความมุงหมายในการดําเนินชีวิตในสถานศึกษา 
  3.  เพ่ือเปดโอกาสใหใชชีวิตแบบประชาธิปไตยในรูปแบบของสภานักเรียน องคการ
นักเรียน รวมทั้งรูปแบบของกิจกรรมนักศึกษาอ่ืนๆ ทั้งนี้เพ่ือใหนักเรียนไดรูจักใชสิทธิและความ
รับผิดชอบ รวมทั้งการเรียนรูวิธีการทํางานกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ 
  4.  เพ่ือเปดโอกาสใหคณาจารย นักเรียน ไดมีโอกาสติดตอ พบปะซึ่งกันและกัน นอก
หองเรียนที่งานกิจการนักเรียนจะเปนตัวกลางชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรู และสรางความเขาใจ
เก่ียวกับวิธีแกไขปญหาชีวิต 
  5.  เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนไดรับความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียนทั้งนี้โดย
การใหความชวยเหลือในดานเงินทุนในกรณีที่จําเปน เชน การใหทุน การใหเงินยืม การจัดหางานให
ทํา เปนตน 
  6.  เพ่ือชวยใหนักเรียนแตละคนไดพัฒนาความรับผิดชอบและความมีวินัยในตัวเองให
สูงข้ึน 
  7.  เพ่ืออธิบายถึงจุดมุงหมาย นโยบาย กฎระเบียบ และการบริหารงานของ
สถานศึกษาแกนักเรียนและบุคคลทั่วไป 
  8.  เพ่ือชวยสรางบรรยากาศใหกับผูเก่ียวของกับงานกิจการนักเรียน มีขวัญในการ
ปฏิบัติงานสูงข้ึน และมีความรักใครผูกพันกับสถานศึกษา 
 สรุปไดวา จุดมุงหมายของงานกิจการนักเรียน คือ เปนการสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูใน
โรงเรียน โดยจัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนานักเรียน ใหเขาใจวิถีการดําเนินชีวิต 
รูจักตนเอง นําความสามารถของตนเองมาใชอยางถูกตอง สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุขความสําคัญและความจําเปนในการบริหารกิจการนักเรียน 
 ความสําคัญของการบริหารงานกิจการนักเรียน 
  พิชัย  เสงี่ยมจิต (2542: 61)  ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานกิจการนักเรียน 
ดังนี ้
 1.  สงเสริมและควบคุมนักเรียนใหเรียนรูการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
 2.  เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูกวางขวางย่ิงข้ึนโดยเรียนรูจากบุคคล เรียนรูซึ่งกันและ
กัน มีเฉพาะการเรียนรูในหองเรียนเทานั้น 
 3.  สงเสริมการใชและควบคุมพลังความคิด พลังกายสวนเกินที่นักเรียนมีอยูใหสามารถใช
ทิศทางที่ถูกตองและควรจะเปน 
 4.  สงเสริมใหนักเรียนเจริญงอกงามเปนคนที่สมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา สังคม และ
อารมณ 
 5.  สงเสริมใหนักเรียนมีความรูสึกมีสวนรวม มีความเปนเจาของในการบริหารสถาบัน 
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 6.  สงเสริมใหนักเรียนไดประสบการณเพ่ือนําไปสูงานอาชีพรองนอกเหนือจากงานอาชีพ
หลักที่เรียนในหองเรียน 
 7.  สงเสริมและกระตุนใหนักเรียนบูรณาการการเรียนรูในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปน
ทางการ 
 8.  สงเสริมความถนัดความสนใจ และความสามารถของนักเรียนแตละคน 
 9.  สงเสริมบรรยากาศความเทาเทียมกันในการที่จะไดรับการศึกษา 
 10.  ชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางครูและนักเรียน 
 11.  สงเสริมจรรยามารยาทอันดีในสังคมและเทิดทูนวัฒนธรรมอันดีงามของชาต ิ
 12.  ชวยประชาสัมพันธและสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถาบันและชุมชน 
 13.  สงเสริมการใชเวลาวางของนักเรียนใหเกิดประโยชน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน( 2552: ออนไลน) ไดกําหนดความสําคัญ 
ความสําคัญและความจําเปนในการบริหารกิจการนักเรียน ไววาการบริหารกิจการนักเรียนคืองาน
สงเสริม พัฒนา ควบคุม และแกไข ความประพฤติของนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัย กอใหเกิดความ
สงบเรียบรอยในการอยูรวมกัน เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของ
หลักสูตร 
          การดําเนินการบริหารกิจการนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพทําใหเกิดประโยชน 6 ประการ 
ดังนี ้
          1. ทําใหเกิดความสงบเรียบรอยในโรงเรียน 
          2. สงเสริมใหการเรียนการสอนผานเกณฑมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
          3. นักเรียนแตละคนไดรับการพัฒนาความรูความสามารถเฉพาะตนเต็มตามศักยภาพ 
          4. นักเรียนที่มีปญหาดานตางๆไดรับความชวยเหลือ และแกไขพฤติกรรมใหสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี ตามโครงการประกันคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
          5. บุคลากรในโรงเรียนรูจักควบคุมตนเองใหอยูรวมกันอยางสงบสุข รูจักการใหและการรับ 
มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของโรงเรียน เปนผูนําและผูตามที่ดี เขาใจและยอมรับกฎเกณฑ ระเบียบ
ขอบังคับ 
          6. บุคลากรในโรงเรียนเขาใจรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย รูจักใชสิทธิและทํา
หนาที่ของตนอยางถูกตอง  
 สรุปไดวา งานกิจการนักเรียนมีความสําคัญทั้งตอนักเรียน ครู และผูเก่ียวของ ในการ 
สรางกิจนิสัยที่ดีใหแกนักเรียน  และนักเรียนไดรับการพัฒนาความรูความสามารถเฉพาะตนเต็มตาม
ศักยภาพสงเสริมควบคุมนักเรียนใหอยูรวมกันอยางมีความสุข  
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 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 มนูญ  ชัยสูงเนิน (2549: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและ 
ปญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ผลการวิจัยพบวา 
การปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับมากและมีปญหาการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับนอย 
เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานงานปกครองและระเบียบวินัย และดานงานกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก มีปญหาการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย ดานงานสวัสดิการนักเรียน 
มีการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง มีปญหาการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย ดานงานกิจการ
นักเรียนประจํามีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก มีปญหาการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  
 กฤษณะ  คําสุวรรณ (2550: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารในการ
บริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนบูรณะศึกษา เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 
บทบาทของผูบริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตาม
ความคิดเห็นของครูผูสอน ทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง สวนผลการเปรียบเทียบ
ความแตกตาง ระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาและหัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียนพบวา  ครู
ที่มีระดับการศึกษาตางกันและประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวน
ครูที่ทําการสอนในระดับชวงชั้นที่ตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  
 3.7  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ความหมายของสารสนเทศ  
    การบริหารงานในยุคปจจุบัน เราจะพบวา มีการใชขอมูลและสารสนเทศกันเปน
จํานวนมาก ซึ่งมีผูใหความหมายของสารสนเทศ ดังนี ้
    ไพโรจน  คชชา (2542: 1) ไดใหความหมาย สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลตางๆ ที่ได
ผานการเปลี่ยนแปลงหรือมีการประมวลหรือวิเคราะหผลสรุปดวยวิธกีารตางๆ ใหอยูในรูปแบบที่มี
ความสัมพันธกัน มีความหมาย มีคุณคาเพ่ิมข้ึนและมีวัตถุประสงคในการใชงาน 
    วิเศษศักด์ิ  โคตรอาษา (2542: 1) ไดใหความหมายวา สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่
ไดถูกกระทําใหมีสัมพันธหรือความหมายนําไปใชประโยชนได เชน การเก็บขอมูล การขายรายวัน
แลวนําการประมวลผล เพ่ือหาวาสินคาใดมียอดขายสูงที่สุด เพ่ือจัดทําแผนการขายในเดือนตอไป 
ซึ่งสารสนเทศมีประโยชนคือ ใหความรูทําใหเกิดความคิดและความเขาใจทําใหเห็นสภาพปญหา 
สภาพการเปลี่ยนแปลงวากาวหนาหรือตกต่ําสามารถประเมินคาได 
     มนตรี  ดวงจิโน (2546: 1) ไดใหความหมายวา สารสนเทศ หมายถึง ความรูหรือ
ขอมูลและขอเท็จริงตาง ๆ ที่ไดรับการประมวลแลว และสามารถนําไปใชประโยชนได 
   สรุปไดวา สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่ผานกระบวนการประมวลผลแลว นําไปใช
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารได  
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 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นักวิชาการไดใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ไวหลายทาน ดังนี ้
         ครรชิต  มาลัยวงศ (2539: 17) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การ
ดําเนินการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดทําสารสนเทศไวใชงาน โดยใหความหมายเปนแบบแคบ 
และแบบกวาง ดังนี ้
 แบบแคบ หมายถึง เครื่องมือและอุปกรณตาง ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใช
สํานักงานและอุปกรณโทรคมนาคมทั้งหลาย คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่ชวยในการเก็บและบันทึก
ขอมูล เพ่ือนํามาใชในการประมวลผลใหเกิดเปนสารสนเทศสําหรับจัดสงไปใหผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานใช ซึ่งการจัดสงอาจใชระบบโทรคมนาคม เชน ระบบโทรสาร ระบบไปรษณีย 
อิเล็กทรอนิกส หรือระบบอ่ืน ๆ 
 แบบกวาง หมายถึง การประยุกตเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ในหนวยงาน หรือในธุรกิจ
ตาง ๆ มุงไปที่การคิดคนวิธีการจัดเก็บขอมูลจากแหลงขอมูล การจัดระบบขอมูลใหผูใชสามารถใช
ขอมูลรวมกันอยางสะดวก การจัดทํารายงาน ตลอดจนผลลัพธในรูปแบบกราฟก ที่ผูใชเขาใจงาย 
การจัดทําระบบตาง ๆ เพ่ือชวยสนับสนุนการบริหารของผูบริหาร 
 วาสนา  สุขกระสานติ (2541: 1-6) ไดใหความหมายไวสรุปไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่สาร หมายถึง กระบวนการตาง ๆ และระบบงานที่ชวยใหไดสารสนเทศที่ตองการโดยจะ
รวมถึงเครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ ซึ่งไดแก เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใชสํานักงาน อุปกรณ
โทรคมนาคมตาง ๆ รวมทั้งซอฟตแวร ทั้งแบบบทเรียนสําเร็จรูปและแบบพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชงาน
เฉพาะดาน และรวมถึงกระบวนการในการนําอุปกรณเครื่องมือตางๆ ขางตนมาใชงานเพ่ือรวบรวม 
จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลลัพธเปนสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ ที่สามารถนํามาใชประโยชน
ไดตอไป 
 สุชาดา  กีระนันท (2541: 2) ไดใหความหมายของ เทคโนโลยีสารสนเทศ วา หมายถึง 
เทคโนโลยีทุกดานที่เขามารวมกันในกระบวนการจัดเก็บ สรางและสื่อสารสนเทศ ซึ่งเปนทั้ง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล ระบบประยุกตสารสนเทศตาง ๆ การสื่อสารโทรคมนาคม 
และระบบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของในกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล การสรางสารสนเทศ และการนํา
สารสนเทศไปใชในงานตาง ๆ 
 สุเมธ  วงศพานิชเลิศ (2542: 11) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศวา หมายถึง 
เทคโนโลยีที่ใชในการเสาะแสวงหา และรวบรวมขอมูลขาวสารเพ่ือการประมวลวิเคราะหเพ่ือการ
จัดเก็บสะสม เพ่ือการสงแพรกระจาย และเพ่ือการนําสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ทั้งขอความเสียง 
ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ไปใชดวยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีสารสนเทศ จึง
ไดแก การรวมตัวของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีโทรคมนาคมเปนหลัก รวมถึง 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสที่สําคัญอ่ืนๆ เชน โทรศัพท โทรภาพ โทรสาร ดาวเทียม คอมพิวเตอร 
เคเบิลใยแกวนําแสง เปนตน 
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 พิมพพันธ  เดชะคุปต (2545: 229) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวยระบบ
หลัก 2 ระบบ คือ ระบบเทคโนโลยีโทรคมนาคมกับระบบคอมพิวเตอร ซึ่งหมายถึงการนําเอา
ขอมูลคอมพิวเตอรทุกรูปแบบเขามาใชรวมกับเทคโนโลยีโทรคมนาคม ขอมูลดังกลาวมีทั้งภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง ตัวเลข และตัวอักษร การเชื่อมตอดังกลาวตองอาศัยระบบและอุปกรณ
โทรคมนาคมเพ่ือสงขอมูลเขาถึงกันไมวาจะเปน สายเคเบิลใยแกวทั้งบนบก และใตน้ํา หรือผาน
ดาวเทียม  
 ประมูล  เสริมสุข (2546: 63) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไววา เทคโนโลยี
สารสนเทศ หมายถึง องคความรู วิธีการ รวมถึงเครื่องมืออุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสที่มนุษยสราง
ข้ึน เพ่ือนํามาใชดําเนินการ จัดการกับขอมูล เพ่ือใหขอมูลนั้นเปนสารสนเทศ การดําเนินการจัดการ
ขอมูล เรียกวา การประมวลผลขอมูล ซึ่งไดแก การจัดเก็บ การคนหา การเปรียบเทียบ การคํานวณ 
รวมถึงการรับสงขอมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ดังนั้น เครื่องมืออุปกรณที่จะนํามาใชจะเก่ียวของ
กับคอมพิวเตอรและเครื่องมือในการสื่อสารคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศก็คือ การรวมเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเขากับเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม โดยที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอรจะนํามาใชในการ
จัดเก็บและประมวลผลขอมูล เพ่ือการสงขอมูลและสงผลลัพธของการประมวลผลไปยังจุดตาง ๆ ซึ่ง
จะประกอบดวยเทคโนโลยี 2 สวน ดังนี ้
 1.  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวร และอุปกรณตอพวงอ่ืนๆ ที่ใช 
รวมกับคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรเปนเครื่องอิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติทําหนาที่เหมือนสมองกล 
ใชสําหรับการแกปญหาตาง ๆ หนาที่ของคอมพิวเตอร คือ รับขอมูลมาประมวลผล แสดงผล รวมทั้ง
ทําหนาที่ในการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบที่สะดวกตอการนําไปใชในภายหลัง 
 2.  เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ระบบสื่อสารใด ๆ ก็ตาม ใชในการสื่อสารขอมูลทั้ง 
แบบมีสาย เชน สายโทรศัพท สายเคเบิลและแบบไรสายผานทางอากาศ เชน สัญญาณไมโครเวฟ 
ดาวเทียม คลื่นวิทยุ 
 สรุปไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกตความรูทางดานวิทยาศาสตรมา
จัดการขอมูลใหเกิดประโยชน ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช ประกอบดวย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม  ซึ่งมีความจําเปนตอกระบวนการดําเนินงานสารสนเทศ เริ่มตั้งแต 
การแสวงหาขอมูล การวิเคราะห การประมวลผล การจัดเก็บ การเรียกใช การแลกเปลี่ยน การ
เผยแพร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในดานความถูกตอง แมนยํา รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ และสามารถ
เชื่อมตอสารสนเทศถึงกันได 
 บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สุนทร  แกวลาย (2532: 166) กลาววา ในการพัฒนาประเทศจะประสบผลสําเร็จอยางเต็ม
ประสิทธิภาพหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับความเขาใจที่ชัดเจนของผูบริหารและผูที่มีสวนเก่ียวของในการ
พัฒนาระบบความสําเร็จขององคการในยุคที่มีการแขงขันดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบขอมูล
ขาวสารจึงตองเริ่มตนจากการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถและความกลาในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ 
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โดยสามารถแยกแยะและเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเหมาะสมมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด สามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพตั้งแตการเก็บรวบรวม การ
ประมวลผล การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถแบงไดดังนี ้
 1.  ชวยในการจัดระบบขอมูลจํานวนมากในแตละวัน 
 2.  ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ เชน การคํานวณตัวเลข การจัดเรียงลําดับ 
 3.  ชวยใหเก็บสารสนเทศไวในรูปแบบที่สามารถเรียกใชไดสะดวก 
 4.  ชวยใหสามารถจัดระบบอัตโนมัติเพ่ือการประมวลผลและเรียกใชสารสนเทศ 
 5.  ชวยในการเขาถึงสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธภิาพมากข้ึน 
 6.  ชวยในการสื่อสารระหวางกันไดอยางสะดวกรวดเร็วโดยการใชระบบโทรศัพทและอ่ืน ๆ  
 กลาวโดยสรุปการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จะประสบผลสําเร็จอยางเต็มประสิทธิภาพ
หรือไมนั้น ข้ึนอยูกับความเขาใจที่ชัดเจนของผูบริหารและผูที่มีสวนเก่ียวของในการพัฒนาระบบ
ความสําเร็จขององคการ ซึ่งตองพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ และเลือก
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเหมาะสมมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  
  
 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 สมพร  กองสุข (2544: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพ ปญหาและความ
ตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
นครปฐม ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมัธยมมีสภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหาร
โรงเรียนในดานตางๆ อยูในระดับปานกลาง มีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานตางๆ อยู
ในระดับปานกลาง และมีความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารอยูในระดับมาก เมื่อ
เปรียบเทียบผูบริหารโรงเรียนมัธยมที่มี เพศ อายุ และประสบการณการทํางานของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา เก่ียวกับปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผูบริหารโรงเรียน พบวา ไมมีความแตกตางกัน 
 วิภวาศิน  แพทยานนท (2546: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนเอกชน ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน  สวนกลาง  กลุมที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในดานเอกสารและสิ่งพิมพ ดานกราฟกและสื่อประสมหลายทางมีความสําคัญ ในการ
บริหารระดับมาก สวนดานการสอนและการบริการทางการศึกษา ดานการจัดฐานขอมูล ดานการ
ติดตอสื่อสารและดานการใชโปรแกรมสําเร็จรูปและการพัฒนาโปรแกรมเฉพาะมีความจําเปนใน
ระดับปานกลาง สวนสภาพปญหาและอุปสรรค ของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร ใน
ดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานการดําเนินการ และดานการนําไปใชประโยชน ผูบริหารยังให
ความสําคัญในเรื่องเหลานี้ในระดับปานกลางและการทดสอบสมมติฐานระดับการใชเทคโนโลยี
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สารสนเทศของผูบริหาร จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา ในดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปญหาและอุปสรรค ไมมีความแตกตางกันทางสถิติในทุกๆ ดาน 
 เคน (Cain,Kevin Gail. 2001:  Abstract) ไดทําการวิจัยเรื่องการใชคอมพิวเตอรของ
ผูบริหารระดับสูงในเวอรจิเนียตะวันตก ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมักจะใชโปรแกรมประมวลผลคํา
และโปรแกรมประเภทสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสื่อสาร นอกจากนี้มีการใชโปรแกรม
ประเภทฐานขอมูลและตารางเพ่ือจัดการดานตัวเลข และมีการใชคอมพิวเตอรในการผลิตเอกสาร สื่อ 
สิ่งพิมพตาง ๆ  
 คารมาร (Casmar Stephen Paul. 2002: Abstract)  ไดทําการวิจัยเรื่องการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศคอมพิวเตอรมาใชเพ่ือการวิเคราะหและวางแผนของคณะศึกษาศาสตรในวิทยาลัยดาน
การศึกษา ซึ่งเปนการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบตอผูใช ซึ่งผลที่ออกมานั้นคือ เครื่องมือเครื่องใชใน
ดานดังกลาวมีความทันสมัย แตในดานทักษะการใชงานนั้นยังไมสามารถพัฒนาไดเทาทัน เครื่องมือ
เฉพาะงานบางอยางไมสามารถใชงานไดอยางเต็มที่ เนื่องจากผูใชขาดความชํานาญ และไดเสนอ
แนวคิดคือ การเนนไปที่การสอนใหนําเอาเทคโนโลยีมาใชอยางเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 พิสมัย  ชัยวิเศษ (2547: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารโรงเรียนในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่ทําหนาที่เก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ ยังขาดสถานที่สําหรับปฏิบัติการเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สวนสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  บุคลากรมีความรูความสามารถเหมาะสมกับการจัดระบบ
สารสนเทศพ้ืนฐานในงานขอมูลสารสนเทศ ผูบริหารนําขอมูลไปใชในงานบริหารทั่วไป และไดมีการ
จัดอํานวยความสะดวกในการใหบริการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน สวนปญหาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร พบวา งบประมาณที่ไดรับจากงบประมาณแผนดินมีไมเพียงพอ ทําใหมี
ปญหางบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือและชุดอุปกรณคอมพิวเตอร งบประมาณสนับสนุนในการ
สรางหองปฏิบัติการเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานวัสดุครุภัณฑสํานักงาน สวนความ
ตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ตองการใหมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถและทักษะ
ความชํานาญทําหนาที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีจํานวนเพียงพอตอปริมาณงาน
ในดานงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ 
 วิชิระ  ศิริสุนทร (2550: บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารโรงเรียนในศูนย เครือขายน้ําพองสะอาด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน เขต 4 
ผลการวิจัยพบวา สภาพการปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนอยูในระดับ
ปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดานการบริหารวิชาการ ดานบริหารงบประมาณ ดาน
บริหารทั่วไป และดานบริหารบุคคล ตามลําดับ สวนสภาพปญหาโดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง 
ทุกดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ ดานการบริหารบุคคล ดานการบริหารทั่วไป ดานการ
บริหารงบประมาณ และดานการบริหารวิชาการตามลําดับ 
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 3.8 การวิจัยทางการศึกษา 
  ความหมายของการวิจัย 
  สุชาติ  โสมประยูร และ วรรณี  โสมประยูร (2547: 8) ไดสรุปการวิจัย หมายถึง 
การศึกษาคนควาทางวิชาการอยางมีระเบียบแบบแผนและเปนระบบ เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลหรือ
หลักการบางอยางที่เปนองคความรูหรือขอเท็จจริงในมิติใหมที่ไมเหมือนกอน และเปนวิธีการหรือ
กระบวนการแกปญหาแบบใหมที่เชื่อถือได อันจะนําไปสูความกาวหนาทางวิชาการ ซึ่งสามารถจะ
นําเอาผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนไดทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต  
  สรุปไดวา การวิจัย หมายถึง การศึกษาทางวิชาการอยางเปนระบบ เพ่ือใหไดขอมูลใน
มิติที่ไมเหมือนกอน ซึ่งสามารถนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนได 
  ประเภทหรือรูปแบบของการวิจัย 
 การวิจัยอาจแบงออกไดหลายประเภท หรือหลายรูปแบบ ซึ่งมีผูสรุปไว ดังนี ้
 สุชาติ  โสมประยูร และ วรรณี  โสมประยูร (2547: 11-12) ไดสรุปรูปแบบการวิจัย 
ดังตอไปนี ้
 1.  การวิจัยพ้ืนฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์ (Basic Research หรือ Pure Research) เปนการ
วิจัยที่มุงสรางแนวคิดหรือทฤษฎีใหมๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการใหกวางขวางและสมบูรณ
ย่ิงข้ึน โดยไมไดมุงที่จะนําผลการวิจัยนั้นไปประยุกตใชในการแกไขปญหาโดยตรง 
 2.  การวิจัยประยุกต (Applied Research) เปนการวิจัยที่มุงศึกษาคนควาเพ่ือนําผลวิจัยไป
ใชประโยชนในทางปฏิบัติสําหรับการแกปญหาอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการนําเอาผลวิจัยของการ
วิจัยพ้ืนฐานไปประยุกตใชอีกตอหนึ่ง 
 3.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เปนการศึกษาคนควาหรือทดลองที่มุงจะนํา
ผลวิจัยไปแกปญหาหรือพัฒนาปรับปรุงกิจการงานที่กําลังดําเนินการอยูโดยเฉพาะ เชน การวิจัยเชิง
ปฎิบัติการในหองเรียน หรือ การวิจัยเชิงปฏิบัติการระดับโรงเรียนเปนตน ทั้งนี้เพ่ือผูวิจัยจะไดนําผล
วิจัยไปใชแกปญหาในขณะนั้นไดทันท ี
 4.  การวิจัยเชิงพัฒนาการ (Developmental Research) เปนการวิจัยที่มุงศึกษาคนควาถึง
พัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณในมิติตาง ๆ ของชวงระยะเวลาที่แตกตางกัน เชน 
การศึกษาความเจริญเติบโต (Growth Studies) การศึกษาแนวโนม (Trend Studies) หรือการศึกษา
อนาคต (Future Studies) เปนตน 
 5.  การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เปนการวิจัยที่นําองคความรูเดิม
จากผลการวิจัยประเภทตาง ๆ หรือนําสิ่งประดิษฐที่มีอยูแลวไปจัดทําตอเปนระบบอยางตอเนื่อง ทั้ง
ในกระบวนการวิจัยและกระบวนการพัฒนาที่เชื่อมโยงเขาดวยกันเปนชุดโครงการวิจัย ซึ่งเปนการ
ตอยอดของเดิมใหเพ่ิมผลผลิตที่มีคุณคาสูงสง เดนชัด แนนอน เปนประโยชนและเปนที่เชื่อถือหรือ
ยอมรับของผูที่จะนําผลการวิจัยไปใชในสังคมไดอยางแทจริง 
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 การวิจัยทางการศึกษา 
 สุชาติ  โสมประยูร และ วรรณี  โสมประยูร (2547: 12) ไดกลาวไววา การวิจัยทาง
การศกึษา (Educational Research) เปนการวิจัยรูปแบบหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปมีลักษณะเปนการวิจัย
ทางดานสังคมศาสตร ผูทําการวิจัยประเภทนี้ไดแก ครู อาจารย ศึกษานิเทศก ผูบริหารโรงเรียน 
ผูบริหารการศึกษา นักวิจัยทางการศึกษา ตลอดจนนิสิตบัณฑิตศึกษาที่ทําวิจัยในลักษณะของ
ปริญญานิพนธหรือวิทยานิพนธ ความมุงหมายของการวิจัยทางการศึกษาที่สําคัญที่สุดก็ไดแก การ
พัฒนาคุณภาพของผูเรียน ซึ่งเปนจุดมุงหมายปลายทางของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวย
การศึกษาคนควาหรือทดลองหาขอมูลความรูหรือองคความรูใหมๆ มาใชจัดการศึกษา เพ่ือใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูหรือสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพสูงและไดประสิทธิผล เต็ม
ตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน  
 ชนิดของการวิจัยทางการศึกษา 
 สุชาติ  โสมประยูร และ วรรณี  โสมประยูร (2547: 17-19) ไดอธิบายสรุปชนิดของการวิจัย
ทางการศึกษาไวดังนี ้
 1. งานวิจัยแบบไมเปนทางการ (Informal Research)  เปนงานวิจัยที่ใชระเบียบวิธีวิจัย
หรือกระบวนการวิจัยที่ไมเครงครัดนัก มุงเนนการคนหาคําตอบเพ่ือจะนําไปใชประโยชนในการ
แกไขปญหามากกวาการคํานึงถึงข้ันตอนหรือกระบวนการวิจัยหรือวิธีดําเนินการวิจัยตามรูปแบบที่
ถูกตอง  งานวิจัยประเภทนี้จึงสะดวกและเหมาะสมแก      ครูอาจารย หรือผูบริหารโรงเรียนที่อาจมี
ความรูทางดานสถิติและการวิจัยเพียงเล็กนอย ซึ่งยังแบงออกไดเปน 2 ประเภทคือ (1) งานวิจัยใน
ชั้นเรียน และ (2) งานวิจัยในโรงเรียน ซึ่งอาจกลาวสรุปไดดังนี ้
  งานวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) เปนงานวิจัยในชั้นเรียนหรือ
งานวิจัยในหองเรียน เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ดําเนินการโดยครูอาจารยผูสอนวิชาการหนึ่ง ๆ 
ซึ่งอาจจะเปนครูคนเดียวหรือครูหลายคนรวมกันทําการศึกษาคนควาหรือวิเคราะหและสังเคราะห
ปญหาตาง ๆ ของเด็กนักเรียนภายในหองเรียนของตน เพ่ือนําผลหรือคําตอบมาเปนแนวทางในการ
แกไขปญหาที่กําลังเผชิญอยู ไมวาจะเปนปญหาเก่ียวกับเรื่องการเรียนการสอน การปกครองชั้น
เรียน พฤติกรรม ความประพฤติ สุขภาพ สวัสดิภาพ ความรุนแรง การปรับตัว ความยากจน ฯลฯ 
เพ่ือใหนักเรียนซึ่งอาจจะเปนรายบุคคลหรือกลุมสามารถพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
  งานวิจัยในโรงเรียน (School Action Research)  งานวิจัยนี้มีลักษณะคลายกับงานวิจัย
ในชั้นเรียน เพราะตางก็เปนงานวิจัยแบบไมเปนทางการ และสวนใหญเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่
ประสงคจะนําผลไปใชเฉพาะเจาะจงไดทันทีแบบเดียวกัน แตแตกตางกันตรงจุดมุงหมายและตัว
ผูวิจัยโดยงานวิจัยในโรงเรียนนั้นผูวิจัยมักไดแกฝายบริหารโรงเรียน เปนตน ซึ่งอาจจะทําการวิจัย
คนเดียว หรือหลายคนรวมมือกันทําการศึกษาคนควา วิเคราะหและสังเคราะหปญหาของโรงเรียน
โดยรวม เพ่ือนําผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการแกไขปญหาการบริหารจั  ดการที่กําลังเผชิญหนา
อยูซึ่งอาจจะเปนปญหาใดๆ เก่ียวกับงานธุรการ งานบริการ งานวิชาการ อาคารสถานที่ บุคลากร 
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ประชาสัมพันธ กิจการนักเรียน หรืองานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ทั้งนี้เพ่ือใหโรงเรียนสามารถดําเนินงาน
ทางการศึกษาไปไดอยางสะดวกเรียบรอยและประสบความสําเร็จมากข้ึน 
 2.  งานวิจัยแบบเปนทางการ (Formal Research) 
 งานวิจัยแบบเปนทางการ หมายถึง การศึกษาคนควาอยางมีระบบและมีวัตถุประสงคที่
ชัดเจน เพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูล ความรู หลักการหรือขอสรุปรวมหรือทฤษฎีทีจ่ะนําไปสูความกาวหนา
ทางวิชาการหรือเอ้ือตอการนําวิชาการนั้นไปประยุกต  โดยการรายงานผลการวิจัยจะมีลักษณะเปน
เอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ หรือมีระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับธรรมชาติของ
วิชาในแตละสาขา โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 ความสําคัญของการวิจัยทางการศึกษา 
  สุวิมล  วองวานิช (2544: 14-15)  ไดกลาวถึงความสําคัญและความจําเปนของการวิจัยวา   
  1. ใหโอกาสครูในการสรางองคความรู ทักษะและการทําวิจัย การประยุกต การ
ตระหนักถึง เปนทางเลือกที่เปนไปไดที่จะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหดีข้ึน 
  2.  เปนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลง หรือสะทอนผล
การทํางาน  
  3.  เปนประโยชนตอผูปฏิบัติโดยตรง เนื่องจากชวยพัฒนาตนเองดานวิชาชีพ 
  4.  ชวยทําใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่อง และเกิดการเปลี่ยนแปลงผานกระบวนการวิจัย
ในที่ทํางาน ซึ่งเปนประโยชนตอองคกร เนื่องจากนําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและ
การแกไขปญหา 
  5.  ชวยตรวจสอบวิธีการทํางานของครูที่มีประสิทธิภาพ 
  6.  ทําใหครูเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
  วินัย  วีระวัฒนานนท (จารุวรรณ  ประทุมศรี.  2547: 42; อางอิงจากวินัย  วีระวัฒนา
นนท.  2543: ไมปรากฏเลขหนา) สรุปวา การสงเสริมการวิจัยในสภาพของสังคมไทยในปจจุบันที่
ประสบปญหาความลาหลังที่กอใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การศึกษา และ
คุณภาพชีวิตที่ทําใหเกิดความตองการพัฒนาในทุกๆ ดาน และปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะนําไปใช
ในการพัฒนาในดานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม ซึ่งจะตองเรงสรางบัณฑิตใหมีความรูและทักษะในการ
วิจัยข้ึนอยางเรงดวน โดยรัฐจะตองกําหนดเปนนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเพ่ือสงเสริมการวิจัย ทั้ง
เพ่ือการพัฒนาองคความรูในทางวิชาชีพ และการสรางสรรคงานวิชาการใหแกสังคม 
 สรุปไดวา ความสําคัญของการวิจัยทางการศึกษาจะชวยใหครูเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในทุกๆดาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอตนเองและองคกร    
 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู  
 ความหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
 ไดมีหนวยงานและนักการศึกษาที่เก่ียวของไดใหความหมายเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูในหลาย ๆ ทัศนะ ดังตอไปนี ้
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 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2544: 11)  ไดใหความหมายของการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูไวดังนี้ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู เปนการวิจัยที่ครูไดปฏิบัติในชั้น
เรียนกับนักเรียนที่ตนเองรับผิดชอบในการจัดการเรียนรู เพ่ือแกปญหาที่เกิดข้ึนขณะจัดการเรียนรูใน
ชั้นเรียน นําผลที่คนพบมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู โดยมุงหวังใหครูไดกระทําอยางรวดเร็วนํา
ผลประโยชนไปใชทันที เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูกับนักเรียนอยางเปนระบบและนาเชื่อถือ 
 กรมวิชาการ (2545: 4) ไดใหความหมายของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูไววา การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู มีความหมายที่สําคัญ คือ  
 1.  บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู 
 2.  การวิจัยเพ่ือมุงแกปญหาเฉพาะหนาเปนครั้งๆ ไป ผลการวิจัยใชไดเฉพาะกลุมที่
ทําการศึกษา เปนการวิจัยปญหาของเด็กในชั้นเรียนของตนเองเฉพาะชั้น 
 3.  การหาความรูหรือวิธีการใหมๆ รวมทั้งการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมและการดัดแปลง
อุปกรณประเภทอ่ืนมาใชในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือนํามาประยุกตใชกับสภาพการณของการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน เพ่ือแกปญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนเอง โดยอาศัย
วิธีการทางวิทยาศาสตร 
 ชัยพจน  รักงาม (2545: 25)  ไดใหความหมายของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูไววา การ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูเปนกระบวนการที่ครูศึกษาคนควา เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนาการเรียนการ
สอนที่ครูรับผิดชอบอยางมีระบบ ดวยการจัดการเรียนรูที่เริ่มตนจากความอยากรู และหากลวิธีใน
การหาคําตอบ โดยใชวิธีการสังเกต จดบันทึก และวิเคราะหจนไดขอมูลที่สรุปอยางมีเหตุผล ที่
ยืนยันไดวาเปนปญหาจริง เพ่ือนํามาดําเนินการพัฒนา เพ่ือแกไขปญหาหรือพัฒนาการเรียนการ
สอนใหนักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน และเปาหมายที่กําหนดไว 
  จากความหมายของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู สรุปไดวา การวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู หมายถึง การหาความรูหรือวิธีการใหมๆ รวมทั้งการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมและการดัดแปลง
อุปกรณประเภทอ่ืนมาใชในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ย่ังยืนและสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ 
 ประโยชนของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูมีประโยชนตอโรงเรียนโดยตรง เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
ผูเรียนใหเกิดการเรียนรู อีกทั้งยังเปนประโยชนตอครู นักเรียน ผูผูบริหารและบุคลากรที่เก่ียวของ
กับการศึกษา ดังมีผูกลาวถึงประโยชนของการวิจัยดังตอไปนี ้
 ชัยพจน  รักงาม (2545: 17) ไดกลาวถึงประโยชนของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูดังนี ้

1. ประโยชนตอผูเรียน นักเรียนในชั้นเรียนมีความรูความสามารถพ้ืนฐานแตกตางกัน  
หากครูยังใชรูปแบบการสอนแบบเดียวกันแลว จะทําใหนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรูเร็ว
กวากลุมเพ่ือน หรือกลุมที่มีการับรูชาจะมีปญหาในการเรียนรูได ครูจึงตองหาวิธีการแกไขโดยการ
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาอยางมีหลักการแลวคิดหาทางแกไขปญหาจนสามารถปรับเปลี่ยน
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พฤติกรรมนักเรียนใหดีข้ึน นักเรียนเกิดการใฝรู ใฝเรียน จนในที่สุดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใน
ระดับที่นาพอใจ 

2. ประโยชนตอครู ครูมีการวางแผนทํางานอยางเปนระบบ คือ การวางแผนในการทํางาน 
ประจํา เชน การวางแผนการสอน เลือกวิธีสอนที่เหมาะสม ประเมินผลการทํางานเปนระยะ โดยมี
เปาหมายที่ชัดเจน  การทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ชวยใหครูเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือ
หาทางแกปญหาไดอยางเหมาะสม ในการคิดแกปญหาบางครัง้วิธีการใชในตอนแรกอาจมี
ขอบกพรอง แตเมื่อไดมีการปรับปรุงอยูเสมอ ก็สามารถพัฒนาเปนผลงานที่มีประโยชนเปนที่ยอมรับ
ได 

3. ประโยชนตอโรงเรียน ความสัมพันธระหวางกลุมครูมีมากข้ึน ทั้งในรูปความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลภายในหมวดวิชา หรือระหวางหมวดวิชา ตั้งแตการรวมคิดแกปญหา การวิเคราะหหา
สาเหตุ การเขียนรายงาน เพราะครูในโรงเรียนมีความถนัดหรือความชํานาญตางๆ กัน ถาไดระดม
สรรพกําลังจากความถนัดของแตละบุคคล ก็จะทําใหงานมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน การที่ครูจะตองศึกษา
คนควาเนื้อหาวิชาที่ตนรับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่มากข้ึนจะชวยใหการปฏิบัติงานวิชาการของ
โรงเรียนเปนไปอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพสามารถกําหนดสาเหตุ และสามารถชี้ประเด็น
ปญหาไดชัดเจนเพ่ือที่จะสามารถแกปญหาไดตรงจุด ยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของโรงเรียนให
สูงข้ึน 

4. ประโยชนตอวงการศึกษา ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่ดี นอกจากจะไดรับการ 
เผยแพรโดยทั่วไปแลว ผลงานวิจัยในประเด็นปญหาที่เหมือนกันหรือใกลเคียงกัน หากนํามา
สังเคราะหจะไดองคความรูใหม และจะเปนการกระตุนใหมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการ อยางไม
หยุดย้ังเปนภาพลักษณที่ดีของวงการวิชาชีพครูใหเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการทํางาน
อยางเปนระบบโดยตอเนื่อง 
 สรุปไดวา ประโยชนของการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  ชวยใหเกิดความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และหาทางแกปญหาไดอยางเหมาะสม ผูบริหารสามารถนํางานวิจัยมาเผยแพร เพ่ือ
กระตุนใหมีการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ใหเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 
 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 สจีวรรณ  ทรรพวสุ (2540: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง  ปจจัยที่สัมพันธกับการทําวิจัย
ทางดานการศึกษาของอาจารยในสถาบันราชภัฎ เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา อาจารยที่
เคยทําวิจัย และไมเคยทําวิจัยทางดานการศึกษา มีความคิดเห็นตอปจจัยที่สัมพันธกับการทําวิจัย
ทางดานการศึกษาวามีสภาพของปจจัยโดยรวมหาดานอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ปจจัยที่สงเสริมการทําวิจัยอยูในระดับมาก คือ ปจจัยดานคุณลักษณะของอาจารย
ทางการวิจัย สงเสริมตอการทําวิจัยอยูในระดับปานกลาง ไดแก ปจจัยดานการสนับสนุนของ
ผูบริหาร และปจจัยดานแรงจูงใจ สวนปจจัยดานสภาพของหนวยงาน และการพัฒนาตนเองของ
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อาจารยทางการวิจัยมีสภาพที่สงเสริมตอการทําวิจัยอยูในระดับนอย  สวนสภาพการทําวิจัยทางดาน
การศึกษาเชิงปริมาณ อาจารยสวนใหญดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนของระเบียบวิธีวิจัย  สวนดาน
คุณลักษณะของอาจารยทางการวิจัย ปจจัยดานการสนับสนุนของผูบริหาร ปจจัยดานสภาพของ
หนวยงาน ปจจัยดานแรงจูงใจ และปจจัยดานการพัฒนาตนเองของอาจารยทางการวิจัยมี
ความสัมพันธกับการทําวิจัยทางดานการศึกษาของอาจารย โดยปจจัยดานสภาพของหนวยงานมี
ความสัมพันธทางบวกกับการทําวิจัย อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนปจจัยดานคุณลักษณะของ
อาจารยทางการวิจัย และปจจัยดานการพัฒนาตนเองของอาจารยทางการวิจัยมีความสัมพันธทางลบ
กับการทําวิจัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปจจัยทั้ง 5 ปจจัยสามารถทํานายพฤติกรรม
การทําวิจัยของอาจารยไดถูกตองรอยละ 72.99 
 พฤทธิ์  พงษสีดา (2546: บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
นครราชสมีา ผลการวิจัยพบวา  1) การบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูบริหาร
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวม และรายดานอยูใน
ระดับปานกลาง โดยการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ดานการวางแผนมากที่สุด รองลงมา
คือ ดานการปฏิบัติตามแผน ดานการนําผลการประเมินมาปรับปรุง และดานการตรวจสอบ
ประเมินผลตามลําดับ 2) การบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยภาพรวม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพียง 1 ดาน คือ 
ดานการวางแผนการบริหารงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา ที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ํากวา สูงกวาปริญญาตรีและกําลังศึกษาปริญญาโท แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยภาพรวมและรายดานทุกดาน 
 เพลินพิศ  ดาศักด์ิ (2546: บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเรื่อง บทบาทในการสงเสริมการทําวิจัยใน
ชั้นเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน มีความคิดเห็นวา ผูบริหาร
โรงเรียนมีการปฏิบัติโดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับ ปานกลาง ยกเวน ดานการนํา
ผลการวิจัยไปใช มีการปฏิบัติอยูในระดับ มาก สวนผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นวา ผูบริหาร
โรงเรียนมีการปฏิบัติโดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง ยกเวน ดานการกําหนดแผน
ในการทําวิจัยในชั้นเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
  3.9  คุณธรรม จริยธรรม 
        ความหมายของคุณธรรม 
        มีผูใหความหมายของคําวา คุณธรรม (Moral) ไวหลายทาน ดังนี ้
                เจริญ ไวรวัจนกุล (2531: 144) ไดกลาวถึงคุณธรรม หมายถึง มโนธรรมอันเปน
สํานึกแหงความดี ซึ่งเกิดจากการไตรตรองดวยเหตุผล จนสามารถตัดสินใจไดวาสิ่งใดดี สิ่งใดงาม 
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แลวมุงมั่นอยูกับสิ่งดีงามเคยชิน อยูกับความดีงาม ทนไมไดที่จะอยูใกลกับความชั่วเปนกิจนิสัยและ
ลักษณะนิสัย เห็นการกระทําดีเปนสิ่งปกติ เห็นความชั่วเปนสิ่งประหลาดและนาขยะแขยง 
   มลิวัลย  บํารุงการ (2531: 11) ไดสรุปคุณธรรม หมายถึง คุณงามความดีที่สั่งสมอ
ยูในจิตใจมนุษย โดยผานประสบการณจากการไดสัมผัสซึ่งแสดงออกมาจากการกระทําทางกาย 
วาจา และใจของแตละบุคคล เปนสิ่งที่มีคุณประโยชนตอตนเอง ตอผูอ่ืน และสังคม เปนผลในการ
ประพฤติปฏิบัติและคิดในทางที่ถูกตองดีงาม 
   บรรจง  ชูสกุลชาติ (2533: 252) ไดกลาววา คุณธรรมสําหรับผูบริหาร คือ การ
กระทําทุกอยางใหเกิดคุณแกคน และแกกิจการงาน การกระทําทั้งกาย วาจา ใจ ใหบังเกิดคุณให
บันดาลคุณ ในการบริหารงานของผูบริหาร 
   ประวีณ  ณ นคร (2539: 768-771) กลาววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานพระบรมราโชวาทแกคณะครูอาวุโส ซึ่งเขาเฝา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2518 วา “ครู
ตามแบบฉบับ มักจะมิไดเปนผูบริบูรณดวยทรัพย ดวยศักด์ิ อํานาจ และอิทธิพลนกั หากแตบริบูรณ
ดวยสมบัติทางคุณธรรม” ผูบริหารการศึกษา เปนครูที่เหนือกวาครูธรรม เพราะ เปนครูใหญ 
อาจารยใหญ หรือผูอํานวยการโรงเรียนซึ่งมีความหมายอยูในตัววาใหญกวาครูธรรมดา หรือเปน
ศึกษาธิการ ซึ่งหมายถึง เปนใหญในวงการศึกษา ผูบริหารการศึกษาจึงควรจะเปนครูตามแบบฉบับ
ที่บริบูรณดวยสมบัติทางคุณธรรม ตามนัยพระบรมราโชวาทดังกลาวนั้นโดยแทจริง 
  ครูตามแบบฉบับนั้น กระทรวงศึกษาธิการเคยอบรมครูบรรจุใหม เมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2509 วา ครูเปนกัลยาณมิตร จะตองประกอบดวยคุณสมบัติ คือ  
 1. เปนผูนารัก 
 2. เปนผูนาเคารพ 
 3. เปนผูนาสรรเสริญ 
 4. เปนผูสอน 
 5. เปนผูสามารถในการสอน 
 6. เปนผูสอนขอความที่ลึกซึ้งได 
 7. เปนผูไมชักชวนในทางที่ไมควร 
 นอกจากนี้ เพ่ือจะใหเปนผูที่นารัก นาเคารพ นาสรรเสริญ ตามคุณสมบัติของ 
กัลยาณมิตรครูจะตองยึดถือปฏิบัตติามคุณธรรมอีก 3 หมวด ดังตอไปนี ้
 1. สังคหวัตถุ (คุณธรรมอันเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจผูอ่ืน) ไดแก 
  1)  ทาน คือ การสละใหปนสิ่งของ ของตนแกคนที่ควรใหปน 
  2)  ปยวาจา คือ การพูดจาออนหวาน 
  3)  อัตถจริยา คือ การทําสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอ่ืน 
  4)  สมานตัตตา คือ ความเปนคนมีตนเสมอ วางตัวเหมาะสมเสมอตนเสมอปลาย
หรือไมถือตัว 
             2.  ฆราวาสธรรม (คุณธรรมสําหรับผูที่ไมใชนักบวช) ไดแก 
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  1)  สัจจะ คือ ความซื่อสัตยตอกัน 
                2)  ทมะ คือ การรูจักขมจิตของตนเอง (เชน ยับย้ังใจไมใหทําชั่ว ไมใหโกรธเปนตน) 
  3)  ขันติ  คือ ความอดกลั้น (เชนทนตอความอยากในทางที่ไมดี ทนตอความเยายวน 
เยนหยัน หรือลวงเกินของคนอ่ืน เปนตน 
  4)  จาคะ คือ การสละใหปนแกคนที่ควรให 
 3.  สัปปุริสธรรม (คุณธรรมของสัตบุรุษ) คือ คนที่นานับถือ ไดแก 
  1)  ความเปนผูรูจักเหตุ รูวาสิ่งใดเปนเหตุแหงสุข สิ่งใดเปนเหตุแหงทุกข 
  2)  ความเปนผูรูจักผล  รูวาสุขเปนผลจากเหตุนี้ ทุกขเปนผลจากเหตุนั้น 
  3)  ความเปนผูรูจักตน รูวาตนเปนใคร อยูในฐานะใดและประพฤติตนใหควรแกฐานะ
เปนอยูอยางไร 
  4)  ความรูจักประมาณ เชน รูจักประมาณในการหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบและรูจัก
ประมาณในการบริโภค 
  5)  ความรูจักกาลเวลาอันสมควรในการประกอบกิจตาง ๆ  
  6)  ความรูจักเลือกบุคคลวาใครเปนคนดี ควรคบ ใครเปนคนไมดีไมควรคบ 
 อนึ่ง ครูก็เปนขาราชการของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวย จึงตองยึดถือปฏิบัติตาม
ทศพิธราชธรรม เจริญรอยตามพระองคทานโดยถือเปนคุณธรรมสําหรับขาราชการดวย ซึ่งไดแก 
   1)  ทาน คือ การให ซึ่งอาจเปนการใหทรัพยสินหรือใหความชวยเหลือ หรือให
ความรูดวยความเสียสละ เปนการใหที่แสดงน้ําใจโดยไมหวังผลตอบแทน 
   2)  ศลี คือ ความประพฤติที่ดีงาม ทั้งกาย วาจา และใจ ใหปราศจากโทษ ทั้งในการ
ปกครอง อันไดแก กฎหมาย และนิติราชประเพณี และในทางศาสนา 
   3)  บริจาคะ คือ การบริจาค ไดแก การสละเพ่ือประโยชนที่ย่ิงใหญกวา หรือการ
สละประโยชนสวนตัวเพ่ือประโยชนสวนรวม 
   4)  อาชวะ คือ ความเปนคนตรงไมติดตามทรยศตอประเทศชาติ และประชาชน 
   5)  มัทวะ คือ ความสุภาพออนโยน ตอคนทั้งปวง 
   6)  ตปะ  คือ ความเพียรปฏิบัติภาระหนาที่ตาง ๆ โดยไมลดละเบ่ือหนาย 
   7)  อโกธะ คือ ความไมโกรธ ไมลุอํานาจของความโกรธ ไมกระทําไปดวยอํานาจ
ของความโกรธ 
   8)  อวิหิงสา คือ ความไมเบียดเบียนอาณาประชาราษฎร 
   9)  ขันติ คือ ความอดทนเชนอดทนตอคําจาบจวงลวงเกินและอดทนตอความเยา
ยวนชักชวนไปในทางเสียหายทั้งหลาย 
   10)  อวิโรธนะ คือ ความไมผิด หมายถึง การระวังไมใหทําอะไรผิดพลาดจะทํา
อะไรก็ศึกษาพิจารณาไตรตรองใหรอบคอบใหรูทั่วถึงแนนอนถึงทางดีทางเสีย ทางถูกทางผิด ทาง
ควรทางไมควรเสียกอน แลวจึงตัดสินใจทําโดยไมใหผิดพลาด 
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  สําหรับผูบริหารการศึกษานั้น นอกจากจะเปนครูและขาราชการทั่วไปแลวยังเปน
ผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนผูใหญ เปนผูปกครองโรงเรียนหรือหนวยงานทางการศึกษาอีกดวย จึงจําเปน
ที่จะตองมี พรหมวิหาร ซึ่งเปนคุณธรรมสําหรับผูใหญอีก 4 ประการ คือ 
 1.  เมตตา คือ ความคิดปรารถนาจะใหผูอ่ืนเปนสุข 
 2.  กรุณา คือ ความคิดปรารถนาจะใหผูอ่ืนพนทุกข 
 3.  มุทิตา  คือ การยินดี เมื่อผูอ่ืนไดดี 
 4.  อุเบกขา คือ การวางเฉยไมดีใจ เสียใจเมื่อผูอ่ืนวิบัต ิ
     นภาจรี  นําเบญจพล (มปป: 82) ไดสรุปถึงคุณธรรมของผูบริหาร 10 ประการ ดังนี ้

1. การให  คือ ชวยเหลือผูใตบังคับบัญชา 
2. มีศีล คือ ประพฤติดีงาม เปนตัวอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา 
3. บริจาค  คือ บริจาคทาน เสียสละเพ่ือสวนรวม 
4. ซื่อตรง  คือ สุจริต จริงใจ ไมหลอกลวง 
5. อัธยาศัยออนโยน คือ ไมเยอหย่ิง สุภาพ 
6. มีความพากเพียร คือ ขยันหมั่นเพียร เขมแข็ง ไมมัวเมาในความสุขสําราญ 
7. ไมโกรธ คือ มีเมตตาธรรม จิตนิ่ง 
8. ไมเบียดเบียน คือ ผูใตบังคับบัญชาทั้งใจ กาย 
9. มีขันติ คือ อดทนตอความยากลําบากของงานที่ทํา ไมทอถอย 
10. มีสติตั้งมั่นในธรรม ยุติธรรม เที่ยงธรรม นิติธรรม เคารพระเบียบประเพณีอันดีงาม  
      รักษวินัยขององคกรที่ตนเองอยู 

 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2542: 73) ไดกลาวถึงคุณธรรม 
สําหรับผูบริหารโรงเรียนวา คุณธรรมสําหรับผูบริหารโรงเรียน แมจะไมมีการกําหนดไวอยางชัดเจน
วา จะตองยึดถือหรือมีคุณธรรมดานใดบาง แตลักษณะที่แสดงคุณธรรมของผูบริหารมีปรากฏในหลัก
ของศาสนา ระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง จรรยา และวินัยของขาราชการครูโดยสรุปแลว ผูบริหาร
โรงเรียนควรยึดหลักธรรมในเรื่องตอไปนี้เปนพ้ืนฐาน คือ 

1. มีเมตตา กรุณา ตอผูรวมงานและผูอ่ืน 
2. มีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว 
3. ไมเอารัดเอาเปรียบผูรวมงาน 
4. มีความยุติธรรมมีเหตุผล วางตัวเปนกลาง 
5. มีความรักหวงใยผูรวมงาน 
6. ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี 
7. ซื่อสัตยตอตนเอง ตอหนวยงานและผูอ่ืน 
8. มองโลกในแงดี 
9. ยึดระบบคุณธรรมในการบริหารงาน 
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  สรุปไดวา คุณธรรม หมายถึง สํานึกอันดีงาม ธรรมชาติอันดีงาม หรือสภาพของความดี
ที่มีอยูในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการไตรตรองดวยเหตุผล ผานประสบการณจากการ
กระทํา มีคุณประโยชนตอตนเอง และสังคม ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจ โดยไมหวังผลตอบแทน 
 ความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหาร 
มีผูใหความสําคัญของคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหาร ไวหลายทาน ดังนี ้
 สุทธิวงศ  ตันตยาพิศาลสุทธิ์  (2542: 2) คุณธรรมจริยธรรมเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอสังคม
อยางมากในการกําหนดความสงบสขุของสังคม สังคมที่คนในสังคมเปนผูเพียบพรอมดวยคุณธรรม
จริยธรรม สังคมนั้นจะมีแตความสงบสุข ในทํานองเดียวกัน 
 ภาวัฒน  พันธุแพ (2546: 61) ไดกลาวถึงคุณธรรมจริยธรรม เปนสิ่งสําคัญสําหรับทุกคน 
โดยเฉพาะผูที่ไดชื่อวาเปนผูนําหรือผูบริหาร หากบุคคลธรรมดาขาดคุณธรรมจริยธรรม ผลตามมา
อาจไมมากเทากับบุคคลผูนั้นเปนผูนําหรือผูบริหาร อาจทําใหองคกร สังคม ประเทศชาติเกิดความ
เสียหาย ซึ่งคุณสมบัติของผูบริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
 อัญชลี  โพธิ์ทอง และ สมศักด์ิ  คงเที่ยง (2552:  ออนไลน) ไดกลาววา ผูบริหารโรงเรียน
ตองมีคุณธรรมหรือมีธรรมะประจําใจสําหรับผูบริหาร ซึ่งเปนเครื่องหมายสําหรับกํากับความ
ประพฤติ เรียกวาพรหมวิหาร 4 ไดแก    เมตตา คือความรักใคร ปรารถนาใหเปนสุข  กรุณา คือ 
ความสงสารคิดใหชวยพนทุกข     มุทิตา คือความยินดีเมื่อผูอ่ืนเปนสุข และอุเบกขา คือความวางใจ
เปนกลาง อันจะใหธํารงอยูในธรรมตามที่พิจารณา เห็นดวยปญญา      เที่ยงธรรมไมเอนเอียงดวย
รักและชัง  ผูบริหารนอกจากจะมีธรรมะประจําตนแลวตองมีจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหาร
ดวย  เพราะการเปนแบบอยางที่ดีบงบอกถึงคุณลักษณะของผูบริหาร  ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนที่เห็น
ความสําคัญของคุณธรรมมาเปนหลักในการบริหารนั้น จะเปนที่ยอมรับนับถือเคารพยกยองแก
ผูรวมงานและคนทั่วไป ทําใหผูรวมงานมีขวัญและกําลังใจในการปฎิบัติงาน การบริหารงานของ
โรงเรียนสามารถดําเนินงานไดอยางราบรื่นผูรวมงานในโรงเรียนอยูรวมกันอยางสงบสุข โรงเรียนมี
ความมั่นคง  ครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครูในการปฎิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เกิด
ประสิทธิภาพทําใหโรงเรียนไดรับการไววางใจจากชุมชนในการจัดการศึกษา  
    
 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 เพียงดาว มีนมณี (2546: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบ
คุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การวิเคราะหองคประกอบคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนเอกชน 
ทั้งที่มีประสบการณการบริหารงานนอยกวา 5 ป,มากกวา 5 ป และแตละกลุม มีองคประกอบ 3 
องคประกอบ คือ ความเมตตากรุณา ความยุติธรรม และความซื่อสัตยตรงกัน สวนการเปรียบเทียบ
คุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนเอกชนในแตละดาน พบวา ผูบริหารโรงเรียนที่มีประสบการณในการ
บริหารงานมากกวา 5 ป มีคุณธรรมดานความเมตตากรุณา และความซื่อสัตยมากกวาผูบริหาร
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โรงเรียนเอกชนที่มีประสบการณในการบริหารงานนอยกวา 5 ป สวนดานที่เหลือ คือ ความ
รับผิดชอบ ความยุติธรรม และความอดทนอดกลั้น ไมพบความแตกตาง 
 ชนิษฐภัค  สิงหลกะ (2549: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเอกชน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวม และรายดาน 
อยูในระดับมาก สวนการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
ตามความมีคิดเห็นของครู จําแนกตามวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี หรือปริญญาตรี กับวุฒิสูง
กวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นโดยรวมตอการบริหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานหลักคุณธรรม และดานหลักความรับผิดชอบ ครูมี
ความคิดเห็นแตกตางกัน สวนดานหลักความโปรงใส และดานการมีสวนรวม ครูมีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน เมื่อเปรียบระดับการปฏิบัติการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา
จําแนกตามประสบการณการสอนแตกตางกัน และจําแนกชวงชั้นที่สอนตางกัน  มีความคิดเห็น
โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 สถาพร   รามสูต (2550: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณธรรมของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณธรรมของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร  ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการครองตนมีคุณธรรมสูงสุด
อยูในระดับมาก  รองลงมาดานการครองคน และดานการครองงานมีคุณธรรมอยูในระดับปานกลาง 
ตามลําดับ  สวนความคิดเห็นของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาเก่ียวกับคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร  จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมมีความแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน   พบวา ทุกดานมีความแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05และการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
เก่ียวกับคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร  จําแนกตามขนาดโรงเรียน
โดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  
ทุกดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาเก่ียวกับคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร  
จําแนกตามประสบการณสอนในโรงเรียนโดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 รัชนีวรรณ  วรรณพิรุณ  (2546: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง  คุณธรรมของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตพ้ืนที่พัฒนาชายฝงทะเล
ตะวันออก ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนและกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตามระดับ
การศึกษา ประสบการณในการทํางาน ขนาดของโรงเรียน และสถานที่ตั้งโรงเรียน มีความคิดเห็นตอ
การปฏิบัติตามหลักคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก และมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติ
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ตามหลักคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนแตกตางกัน สวนครูผูสอนที่มีระดับการศึกษา ตางกัน มี
ความคิดเห็นแตกตางกันทั้งโดยรวม และทุกดาน ยกเวน ความออนโยน และความไมโกรธ สวนครูที่
มีประสบการณในการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นแตกตางกันยกเวนดานความออนโยนและความ
อดทน 
 จากการศึกษางานวิจัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศที่เก่ียวกับการความเปนผูบริหาร
มืออาชีพ จะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในการบรหิาร มีการผลิตผลงานที่โดดเดนมีความ
รับผิดชอบ พรอมที่จะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว ใน 9 ดาน ไดแก   ดานการ
บริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  ดานการบริหาร
กิจการนักเรียน  ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานการวิจัยทางการศึกษา  ดาน
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดตอผูบริหาร ตอผูรวมงาน ตอผูเรียนและสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปการศึกษา 2549 - 2551 
เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของมหาบัณฑิต และผูรวมงานของมหาบัณฑิต  ในเรื่องความเปนผูบริหาร
มืออาชีพใน 9 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงาน
บุคคล ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธ
ชุมชน  ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิจัย
ทางการศึกษา ดานคุณธรรมและจริยธรรม  ตามข้ันตอน ดังตอไปนี ้
 1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ ไดแก 
 1.  มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2549 - 2551 ดํารงตําแหนงเปน ผูอํานวยการสถานศึกษา 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของรัฐ จํานวน 30 คน  และเอกชน จํานวน 
25 คน   กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่ และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางเปน
มหาบัณฑิตที่สําเร็จตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  ที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาของรัฐ จํานวน 28 คน  และเอกชน จํานวน  24 คน 
 2.  ผูรวมงานของมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของรัฐ จํานวน 56 คน  และเอกชน จํานวน 48 คน
 ซึ่งเปนกลุมผูใหความคิดเห็นเก่ียวกับความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต  โดยใช
สัดสวนมหาบัณฑิตตอผูรวมงานของมหาบัณฑิต เปน 1 : 2 และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ตามมหาบัณฑิตที่เปนกลุมตัวอยาง 
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2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย    
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเก่ียวมหาบัณฑิต 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของมหาบัณฑิต และผูรวมงานมหาบัณฑิต 
เก่ียวกับความเปนผูบริหารมืออาชีพ ใน 9 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหาร
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการบริหารการ
ประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดานการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานคุณธรรมและจริยธรรม   
 
3.  ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
 การสรางเครื่องมือผูวิจัยดําเนินการดังนี ้
  1.  ศึกษาเอกสารหลักสูตร เกณฑมาตรฐานวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา  
เอกสารตําราและงานวิจัยที่เก่ียวของทั้งในประเทศและตางประเทศ เก่ียวกับความเปนผูบริหารมือ
อาชีพ เพ่ือนําสาระที่ไดมาเปนกรอบความคิดเบ้ืองตน 
  2.  ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของตางๆ เพ่ือใช
เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามโดยใหครอบคลุมเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของการศึกษา
คนควาทั้ง  9 ดาน 
  3.  นําเสนอแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธเพ่ือตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหาตามกรอบแนวคิด แลวนําไปปรบัปรุงแกไขเพ่ือดําเนินการในลําดับตอไป 
  4.  นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจแกไขของอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธไป
ใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5 ทาน  พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ จากนั้นนําผลการ
พิจารณาของผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC โดยคา IOC ที่คํานวณไดมากกวาหรือ
เทากับ 0.50 แสดงวาเนื้อหาของคําถามในแบบสอบถามมีความสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะแต
ถาไดคะแนนนอยกวา 0.50 ตองปรับปรุงแกไขตอไป (พวงรัตน  ทวีรัตน 2540: 117) ผลจากการ
วิเคราะหแบบสอบถามความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลองอยูระหวาง 0.6-
1.0   
  5.  นําแบบสอบถามเสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธพิจารณาความ
เหมาะสม ความถูกตองและความชัดเจนของสํานวนภาษา และทําการปรับแกตามคําแนะนํา เพ่ือให
แบบสอบถามมีความสมบูรณมากที่สุด  
  6.  นําแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
(Rating scale) ไปทดลองใชกับนิสิตที่ดํารงตําแหนงเปนผูบริหารสถานศึกษา รองผูอํานวยการ
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สถานศึกษา จํานวน 10 คน เพ่ือพิจารณาความชัดเจนของภาษาที่ใชใหสื่อความหมายไดตรงกัน
ระหวางผูวิจัย และผูตอบแบบสอบถาม  
  7.  ผูวิจัยทําการปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม แลวนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใช จากนั้นผูวิจัยนําไปปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 
จากนั้นก็วิเคราะหหาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach) เก่ียวกับความเปนผูบริหารมือ
อาชีพของมหาบัณฑิต ทั้ง ใน 9 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ 
ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดาน
การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ไดคาความเชื่อมั่นรวมทุกดานเทากับ 0.98 
                        
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของ มหาบัณฑิต และผูรวมงานของ
มหาบัณฑิต ในความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวม ดังนี ้
  1.  ขอหนังสือแนะนําตัว และหนังสืออนุญาตเก็บขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความอนเุคราะหและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ถึงผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย  มหาบัณฑิต  ผูรวมงานของมหาบัณฑิต  
  2. นําหนังสือแนะนําตัวและหนังสืออนุญาตเก็บขอมูล เพ่ือขอความรวมมือในการ
เก็บขอมูลถึง มหาบัณฑิต  ผูรวมงานของมหาบัณฑิตในการตอบแบบสอบถาม 
  3.  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามประกอบดวย 
       3.1  แบบสอบถามมหาบัณฑิต  
       3.2  แบบสอบถาม ผูรวมงานของมหาบัณฑิต  
                        4.  ทําการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลักษณะของเครื่องมือ โดยวิธีพบผูตอบเปน
การสวนตัว และสงทางไปรษณีย สําหรับมหาบัณฑิต และผูรวมงานของมหาบัณฑิต จํานวน 156 
ฉบับ ไดกลับคืนมา 150 ฉบับ แบงเปนมหาบัณฑิต 50 ฉบับ และผูรวมงานของมหาบัณฑิต 100 
ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.15 
 
5.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลที่เปนความคิดเห็นเก่ียวกับการความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่รวบรวมไดจาก มหาบัณฑิต  ผูรวมงานของมหาบัณฑิต ผูวิจัย จัด
กระทําและดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี ้
 1.  ตรวจความสมบูรณของแบบสอบถาม นําขอมูลจากแบบสอบถาม มาทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป มีลําดับข้ัน ดังนี ้
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  1.1  แบบสอบถามในสวนที่มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ ( Checklist )  
วิเคราะหโดยการหาความถี่และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 
  1.2   แบบสอบถามในสวนที่เปนมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale )  5 
ระดับ  จะใหคะแนนตามเกณฑ ดังนี ้
   คําตอบ    คะแนน 
   มากที่สุด           5 
   มาก        4 
   ปานกลาง       3 
   นอย        2 
   นอยที่สุด          1 
  นําคะแนนที่ไดไปดําเนินการวิเคราะหทางสถิติโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Windows เพ่ือวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของ
มหาบัณฑติ โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) แลวนําคาเฉลี่ยที่ไดไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2543: 100) 
  คาเฉลี่ย     ระดับความคิดเห็น 
  4.51 - 5.00    มากที่สุด 
  3.21 - 4.50    มาก 
  2.51 - 3.50    ปานกลาง 
  1.51 - 2.50    นอย  
  1.00 - 1.50    นอยที่สุด  
 1.3  ทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 “มหาบัณฑิตและผูรวมงานของมหาบัณฑิต มีความคิดเห็น
เก่ียวกับความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาของ ใน 9 ดาน 
คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  ดานการ
บริหารกิจการนักเรียน ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิจัยทางการศึกษา 
ดานคุณธรรมและจริยธรรม ไมแตกตางกัน” โดยใชการทดสอบแบบ t-test (บุญชม  ศรีสะอาด.  
2541:  274) 
 1.4 ทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 “มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่สังกัด
หนวยงานที่แตกตางกัน มีความเปนผูบริหารมืออาชีพ ใน 9 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ 
ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการประกันคุณภาพการศกึษา ดานการ
บริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดานการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ไมแตกตาง
กัน” โดยใชการทดสอบแบบ t-test (บุญชม  ศรีสะอาด.  2541:  274) 
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 1.5 ทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 “มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่สําเร็จ
การศึกษาในปการศึกษาที่แตกตางกัน มีความเปนผูบริหารมืออาชีพ ใน 9 ดาน คือ ดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  ดานการบริหารกิจการ
นักเรียน ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม  ไมแตกตางกัน” โดยใชสถิติ One - Way ANOVA 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
 1.  สถิติพ้ืนฐาน 
  1.1  คารอยละ (Percentage) 
  1.2  คาเฉลี่ย (mean) 
  1.3  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 2.  สถิติเพ่ือใชหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.1  หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity ) ดวยการหาดัชนีความ
สอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence,IOC)  
   2.2  คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  
 3. สถิตทิี่ใชทดสอบสมมติฐาน 
               3.1  สมมติฐานขอ 1 มหาบัณฑิตและผูรวมงานของมหาบัณฑิต มีความคิดเห็น
เก่ียวกับความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑติสาขาวิชาการบริหารการศึกษาของ ใน 9 ดาน 
ไมแตกตางกัน  โดยใชการทดสอบแบบ t - test  
  3.2  สมมติฐานขอ 2 มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่สังกัดหนวยงานที่
แตกตางกัน มีความเปนผูบริหารมืออาชีพ ใน 9 ดาน ไมแตกตางกัน โดยใชการทดสอบแบบ 
t – test 
      3.3  สมมติฐานขอ 3 มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่สําเร็จการศึกษาใน
ปการศึกษาที่แตกตางกัน มีความเปนผูบริหารมืออาชีพ ใน 9 ดาน ไมแตกตางกัน โดยใชสถิต ิ
 One - Way ANOVA 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยใชสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล และผล
การวิเคราะหขอมูล ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญและข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี ้
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง    
 X   แทน คาเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.  แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t  แทน  คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน t-distribution 
 F  แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน F-distribution 
 SS  แทน คาผลรวมกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS  แทน คาเฉลี่ยของผลรวมกําลังสองของคะแนน (Mean Squares) 
 df  แทน ระดับความเปนอิสระ (Degree of Freedom)  
 p   แทน ความนาจะเปนในการปฏิเสธสมมติฐาน 
   *  แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหและการนําเสนอขอมูล ผูวิจัยไดแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก สถานภาพ  
หนวยงานที่สังกัด ปที่สําเร็จการศึกษา โดยวิเคราะหหาคาความถี่และรอยละ 
 ตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความเปนผูบริหารมืออาชีพ ใน 9 ดาน คือ ดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  ดานการบริหารกิจการ
นักเรียน ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานคุณธรรมและ
จริยธรรม วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอ รายดาน 
และโดยรวม 
 ตอนที่ 3 วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของมหาบัณฑิตเก่ียวกับความเปนผูบริหาร
มืออาชีพ ใน 9 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการ
บริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานคุณธรรมและจริยธรรม จําแนกตามสถานภาพ หนวยงานที่สังกัด 
และปที่สําเร็จการศึกษาเพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว โดยหาคา t-test และวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1  วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยวิเคราะหหาคาความถี่
และรอยละ ผลปรากฏดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตัวแปร สถานภาพ หนวยงาน 
      ทีส่ังกัด  
 

            ตัวแปร                                                 จํานวน          รอยละ 

สถานภาพ 
 มหาบัณฑิต        50    33.33 
    ผูรวมงานของมหาบัณฑิต      100    66.67 
  รวม       150    100.00 
หนวยงานที่สังกัด 
 สถานศึกษาในหนวยงานของรัฐ      81    54 
 สถานศึกษาในหนวยงานของเอกชน       69    46 
  รวม                  150    100.00 
 
 จากตาราง 1 ผูใหขอมูล เปนมหาบัณฑิต จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และเปน
ผูรวมงานของมหาบัณฑิต จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 66.67 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาใน
หนวยงานของรัฐ จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 54  และปฏิบัติงานในสถานศึกษาเอกชน จํานวน 
69 คน คิดเปนรอยละ 46   
 
 
 
 
 
 
 



 82

ตาราง 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม ปที่สําเร็จการศึกษา 
 

ปที่สําเร็จการศึกษา 
   
        มหาบัณฑิต                      ผูรวมงาน 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ปการศึกษา 2549   20 13.33 40 26.67 
ปการศึกษา 2550   22 14.67 44 29.33 
ปการศึกษา 2551                              8 5.33 16 10.67 

รวม 50 33.33 100 66.67 
  
 จากตาราง 2 ผูใหขอมูลเปนมหาบัณฑิตที่สําเร็จในปการศึกษา 2549  จํานวน 20 คน คิด
เปนรอยละ 13.33  และเปนผูรวมงานของมหาบัณฑิต จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 26.67 
มหาบัณฑิตที่สําเร็จในปการศึกษา 2550  จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 14.67  และเปนผูรวมงาน
ของมหาบัณฑิต จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 29.33 และมหาบัณฑิตที่สําเร็จในปการศึกษา 2551 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 5.33  และเปนผูรวมงานของมหาบัณฑิต จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 
10.67 
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ตอนที ่2  วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความเปนผูบริหารมืออาชีพ ใน 9 ดาน วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย  
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  เปนรายขอ รายดาน และโดยรวม แสดงไวในตาราง 3 -15 
 
ตาราง 3  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง ดานการบริหารงานวิชาการโดยรวม 
     และรายขอ 
 

 
ขอ 

 
การบริหารงานวิชาการ 

ระดับ 
     X    S.D.          แปลผล 

1. ผูบริหารสามารถบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลอง 
กับชุมชน ทองถิ่น และสงเสริมใหครูนําหลักสูตรไปใช
อยางไดผลดี 

 
 

4.33 

 
 

0.57 

 
 

มาก 
2. ผูบริหารสนับสนุนโครงการใหมๆ ที่เก่ียวกับการ

ประชุมอบรม สัมมนา หรือบรรยายทางวิชาการ 
 

4.49 
 

0.50 
 

มาก 
3. ผูบริหารใหคําปรึกษาแนะนํา และสรางพลังความ

รวมมือของทุกฝายที่เก่ียวของเพ่ือการปฏิรูปการ
เรียนรู 

 
 

4.47 

 
 

0.55 

 
 

มาก 
4. ผูบริหารสนับสนุนใหครูมีสวนรวมในการกําหนด

เปาหมายของการนิเทศการเรียนการสอน 
 

4.49 
 

0.54 
 

มาก 
5. ผูบริหารมีการกํากับติดตามผลการจัดการศึกษาให

เปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

4.50 
 

0.56 
 

มาก 
6. ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดหาและผลิตสื่อการ

เรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู 
 

4.49 
 

0.62 
 

มาก 
 รวม 4.46          0.43   มาก 

 
 จากตาราง 3 แสดงวา  ความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ดานการบริหารงานวิชาการ โดยรวม
อยูในระดับมาก ( X  = 4.46, S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ 
โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ขอที่ 5  ผูบริหารมีการกํากับติดตาม
ผลการจัดการศึกษาใหเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษา ( X  =  4.50, S.D. =   0.56)  รองลงมามี
คาเฉลี่ยเทากัน 3 ขอคือ ขอที่ 2    ผูบริหารสนับสนุนโครงการใหมๆ ที่เก่ียวกับการประชุมอบรม 
สัมมนา หรือบรรยายทางวิชาการ ( X = 4.49, S.D. = 0.50) ขอที ่4  ผูบริหารสนับสนุนใหครูมีสวน
รวมในการกําหนดเปาหมาย ของการนิเทศการเรียนการสอน ( X = 4.49, S.D. = 0.54) และขอที่ 6  
ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการเรียนรู  ( X = 4.49, 
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S.D. = 0.62) และลําดับที่ 3 คือขอที ่3  ผูบริหารใหคําปรึกษาแนะนํา และสรางพลังความรวมมือ
ของทุกฝายที่เก่ียวของเพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู ( X = 4.47, S.D. = 0.55) 
 
ตาราง 4 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง ดานงบประมาณ โดยรวม และรายขอ 
 

 
ขอ 

 
งบประมาณ 

ระดับ 
X  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารจัดสรรงบประมาณแตละงานอยางคุมคาตาม
สภาพความตองการที่จําเปน   

 
4.31        

 
0.62        

 
มาก 

2. ผูบริหารมีการสงเสริมใหบุคลากรฝายตางๆ   แสดง
ความคิดเห็นและวิเคราะหขอมูลในการวางแผนการ
ใชงบประมาณตามความจําเปน       

 
 

4.33        

 
 

0.61        

 
 

มาก 
3. ผูบริหารมีการวางแผนการทํานุบํารุง รักษาและ

ซอมแซม อุปกรณตลอดจนอาคาร สถานที่ตาง ๆ ใน
บริเวณโรงเรียนใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ                

 
 
 

4.48       

 
 
 

0.55         

 
 
 

มาก 
4. ผูบริหารมีการเสนอของบประมาณเปนไปดวยความ

โปรงใสตรวจสอบได 
 

4.49       
 

0.54        
 

มาก 
5. ผูบริหารสามารถวางระบบการบริหารและจัดการ

ทรัพยากรภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4.43       
 

0.54     
 

มาก 
6. ผูบริหารสามารถจัดทําแผนตรวจสอบ ติดตามการใช

เงิน งบประมาณ                   
 

4.40      
 

0.53         
 

มาก 
 รวม 4.40          0.46     มาก 

 
 จากตาราง 4  แสดงวา  ความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ดานงบประมาณ โดยรวมอยูในระดับ
มาก ( X  = 4.40, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยมีคาเฉลี่ย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ขอที่ 4  ผูบริหารมีการเสนอของบประมาณเปนไป
ดวยความโปรงใสตรวจสอบได   ( X  =  4.49, S.D. =   0.54)  รองลงมาคือ ขอที ่3  ผูบริหารมีการ
วางแผนการทํานุบํารุงรักษาและซอมแซมอุปกรณตลอดจนอาคาร สถานที่ตาง ๆ ในบริเวณโรงเรียน
ใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  ( X = 4.48, S.D. = 0.55) และลําดับที่ 3 คือ ขอที่ 5  
ผูบริหารสามารถวางระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรภายในสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ( X = 4.43, S.D. = 0.54) 
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ตาราง 5 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง ดานการบริหารงานบุคคล โดยรวม  
      และรายขอ 
 

 
ขอ 

 
การบริหารงานบุคคล 

ระดับ 
X  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารสามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขา
มาปฏิบัติงาน   

 
4.25        

 
0.65      

 
มาก 

2. ผูบริหารเปนผูมีความสามารถเสริมสรางขวัญและ
กําลังใจสําหรับ ครูและบุคลากรในสถานศึกษา  

 
4.37        

 
0.67      

 
มาก 

3. ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรเขารวมอบรมสัมมนาตาม
โครงการตางๆ        

 
4.48         

 
0.53      

 
มาก 

4. ผูบริหารสับเปลี่ยนหนาที่เพ่ือใหบุคลากรมี
ความสามารถหลายๆ ดาน       

 
4.25        

 
0.75      

 
มาก 

5. ผูบริหารสามารถใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ
ความกาวหนา ในอาชีพของผูรวมงาน 

 
4.40        

 
0.68      

 
มาก 

6. ผูบริหารใหคําปรึกษาและแกปญหาการทํางานใหแก
ครูและ บุคลากรในสถานศึกษานโยบาย      

 
4.39        

 
0.68      

 
มาก 

 รวม 4.35       0.53      มาก 
 
 จากตาราง 5 แสดงวา  ความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ดานการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู
ในระดับมาก ( X  = 4.35, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยมี
คาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือขอที่ 3 ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรเขารวม
อบรมสัมมนาตามโครงการ ตางๆ   ( X  =  4.48, S.D. =   0.53)  รองลงมาคือ ขอที่ 5  ผูบริหาร
สามารถใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอความกาวหนาในอาชีพของผูรวมงาน    ( X  =  4.40, 
S.D. =   0.68) และลําดับที่ 3 คือขอที่   6 ผูบริหารใหคําปรึกษาและแกปญหาการทํางานใหแกครู
และบุคลากรในสถานศึกษา   ( X = 4.39, S.D. = 0.68)     
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ตาราง 6 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง ดานการประกันคุณภาพการศึกษา   
      โดยรวมและรายขอ 
 

 
ขอ 

 
การประกันคุณภาพการศึกษา   

ระดับ 
X  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารสามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา           

 
4.42           

 
0.69        

 
มาก 

2. ผูบริหารสามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินภายนอก 

 
4.37            

 
0.70        

 
มาก 

3. ผูบริหารจัดใหมีระบบสารสนเทศที่มีขอมูลเพียงพอตอ
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

 
4.37            

 
0.71       

 
มาก 

4. ผูบริหารมีการสงเสริมใหคณะครูมีสวนรวมในการ
ทํางานดานการประกันคุณภาพ โดยการใหแสดง
ขอเสนอแนะวิธีการทํางานหรือขอคิดเห็นเพ่ือแกปญหา 

 
 

4.44             

 
 

0.69     

 
 

มาก 
5. ผูบริหารสามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

4.41             
 

0.60     
 

มาก 
6. ผูบริหารสามารถพัฒนาผูเรียนโดยใชขอมูลคุณภาพ

มาตรฐานของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
อยางตอเนื่อง 

 
4.37            

 
0.70      

 
มาก 

 รวม 4.39         0.60      มาก 
 
 จากตาราง 6 แสดงวา  ความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.39, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือขอที่ 4 ผูบริหารมีการสงเสริมให
คณะครูมีสวนรวมในการทํางานดานการประกันคุณภาพ โดยการใหแสดงขอเสนอแนะวิธีการทํางาน
หรือขอคิดเห็นเพ่ือแกปญหา  ( X  =  4.44, S.D. =   0.69)  รองลงมาคือ ขอที ่1 ผูบริหารสามารถ
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ( X  =  4.42, S.D. =   0.69)  และลําดับที่ 3 คือขอที่   
5 ผูบริหารสามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ( X = 4.41, S.D. = 0.60)     
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ตาราง 7 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง ดานการบริหารการประชาสัมพันธและ 
      ความสัมพันธชมุชน  โดยรวมและรายขอ 
 

 
ขอ 

 
การบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธ

ชุมชน   

ระดับ 
X  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารเผยแพรขอมูลขาวสารไปสูผูเรียนครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา           

 
4.45           

 
0.56        

 
มาก 

2. ผูบริหารสามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น
เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษา 

 
4.27            

 
0.67        

 
มาก 

3. ผูบริหารสามารถสรางกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ
อันดีกับ ชุมชน โดยมีเปาหมายในการเขาไปชวยเหลือ
ชุมชนและเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม       

 
 

4.33            

 
 

0.66       

 
 

มาก 
4. ผูบริหารจัดใหมีการประชุมผูปกครองนักเรียนหรือ

ประชาชนเพ่ือชี้แจงนโยบาย หรือความกาวหนาของ
โรงเรียน 

 
 

4.43             

 
 

0.71      

 
 

มาก 
5. ผูบริหารนําความรูและเทคนิคใหมๆ ที่เปนประโยชนแก

การดํารงชีวิตมาเผยแพรใหแกชุมชน   
 

4.28             
 

0.68     
 

มาก 
6. ผูบริหารสนับสนุนใหครูประจําชั้นออกไปพบปะ

ผูปกครองนักเรียนและประชาชนในชุมชน 
 

4.33            
 

0.75      
 

มาก 
 รวม 4.34          0.56      มาก 

 
 จากตาราง 7 แสดงวา  ความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  การบริหารการประชาสัมพันธและ
ความสัมพันธชุมชน  โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.34, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ขอที่ 1 
ผูบริหารเผยแพรขอมูลขาวสารไปสูผูเรียนคร ูและบุคลากรในสถานศึกษา  ( X  =  4.45, S.D. =   
0.56)    รองลงมาคือ ขอที ่4  ผูบริหารจัดใหมีการประชุมผูปกครองนักเรียนหรือประชาชนเพ่ือชี้แจง
นโยบาย หรือความกาวหนาของโรงเรียน  ( X  =  4.43, S.D. =   0.71)  และลําดับที่ 3 มีคาเฉลี่ย
เทากัน 2 ขอ คือขอที่  3  ผูบริหารสามารถสรางกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสัมพันธอันดีกับชุมชน 
โดยมีเปาหมายในการเขาไปชวยเหลือชุมชนและเปดโอกาส ใหชุมชนเขามามีสวนรวม  ( X = 4.33, 
S.D. = 0.66) และขอที่ 6  ผูบริหารสนับสนุนใหครูประจําชั้นออกไปพบปะผูปกครองนักเรียนและ
ประชาชนในชุมชน    ( X = 4.33, S.D. = 0.75)     
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ตาราง  8 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง ดานการบริหารกิจการนักเรียน  
    โดยรวมและรายขอ 
 

 
ขอ 

 
        การบริหารกิจการนักเรียน 

 

ระดับ 
X  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารสามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมการ
พัฒนาผูเรียน      

 
4.43     

 
0.64        

 
มาก 

2. ผูบริหารจัดใหมีการตรวจสุขภาพของนักเรียน 4.38      0.74       มาก 
3. ผูบริหารมีการประสานงานในการปองกันแกไขปญหา

ยาเสพติดกับหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ 
 

4.49      
 

0.62         
 

มาก 
4. ผูบริหารใหคําปรึกษาแกนักเรียนและผูปกครองที่มี

ปญหา ในดานตางๆ 
 

4.39      
 

0.59          
 

มาก 
5. ผูบริหารจัดใหมีงานสวัสดิการทั่วไปภายในโรงเรียน 

เชน สถานที่พักผอน รถรับสง โทรศัพท เพ่ือบริการ
ผูเรียนใหไดรับความสะดวกสบายและไดรับการพัฒนา
ในทุกๆ ดาน 

 
 
 

4.30       

 
 
 

0.68         

 
 
 

มาก 
6. ผูบริหารสงเสริมใหครูอาจารย เขารวมกิจกรรมนักเรียน

นักศึกษา       
 

4.38       
 

0.58        
 

มาก 
 รวม 4.39        0.53      มาก 

 
 จากตาราง 8  แสดงวา  ความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานการบริหารกิจการนกัเรียน 
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.39, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก
ทุกขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ขอที่ 3  ผูบริหารมีการ
ประสานงานในการปองกันแกไขปญหายาเสพติดกับหนวยงานตางๆ  ที่เก่ียวของ  ( X  =  4.49, 
S.D. =   0.62)    รองลงมาคือ ขอที ่1  ผูบริหารสามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมการพัฒนา
ผูเรียน   ( X  =  4.43, S.D. =   0.64)  และลําดับที่ 3 คือขอที่ 4 ผูบริหารใหคําปรึกษาแกนักเรียน
และผูปกครองที่มีปญหาในดานตางๆ  ( X = 4.39, S.D. = 0.59)     
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ตาราง 9 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     โดยรวมและรายขอ 
 

 
ขอ 

 
        การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ระดับ 
X  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารสามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาและการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

 
4.38          

 
0.56      

 
มาก 

2. ผูบริหารสามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือนํามาปรับปรุงการบริหาร จัดการ 

 
4.31       

 
0.63      

 
มาก 

3. ผูบริหารสามารถเลือกใชนวัตกรรมเทคโนโลยีมา
จัดระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

4.35           

 
 

0.64     

 
 

มาก 
4. ผูบริหารมีทักษะการสืบคนขอมูลทาง INTERNET                             4.34      0.67      มาก 
5. ผูบริหารนําระบบเครือขายคอมพิวเตอรมาใชในการ 

เผยแพรประชาสัมพันธขาวสารของสถานศึกษาเชน ใช
ระบบ  World Wide Web (WWW) 

 
 

4.33          

 
 

0.60      

 
 

มาก 
6. ผูบริหารสงเสริม สนับสนุน และสรางแนวปฏิบัติในการ

รับสงหนังสือราชการผานระบบอินเตอรเน็ต                              
 

4.29          
 

0.63     
 

มาก 
 รวม  4.33          0.50      มาก 

 
 จากตาราง 9 แสดงวา  ความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานการบรหิารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.33, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยู
ในระดับมากทุกขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ขอที่ 1  ผูบริหาร
สามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม   
( X  =  4.38, S.D. =   0.56)    รองลงมาคือ ขอที ่3  ผูบริหารสามารถเลือกใชนวัตกรรม
เทคโนโลยีมาจัดระบบ ขอมูลสารสนเทศเพ่ือใชในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ( X  =  
4.35, S.D. =   0.64)  และลําดับที่ 3 คือ ขอที่ 4 ผูบริหารมีทักษะการสืบคนขอมูลทาง INTERNET   
( X = 4.34, S.D. = 0.67)     
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ตาราง 10  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง ดานการวิจัยทางการศึกษาโดยรวม 
     และรายขอ 
 

 
ขอ 

 
        การวิจัยทางการศึกษา 

ระดับ 
X  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารสามารถใฝหาความรู ในการคนควา ทดลองสิ่ง
ใหมๆอยูเสมอ           

 
4.26        

 
0.62              

 
มาก 

2. ผูบริหารสามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู 

 
4.27        

 
0.60              

 
มาก 

3. ผูบริหารมีความรูทางดานการวิจัยทางการศึกษา              4.21        0.65           มาก 
4. ผูบริหารสรางผลงานเปนเอกสาร บทความงานวิจัย

เผยแพรเปนระยะๆ                        
 

3.95         
 

0.75             
 

มาก 
5. ผูบริหารจัดใหมีการศึกษาดูงานเก่ียวกับการพัฒนาครู

ดานการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูตาม
สถาบันการศึกษาตางๆ 

 
 

4.13         

 
 

0.56             

 
 

มาก 
6. ผูบริหารสงเสริมใหครูที่มีผลงานวิจัยใหไดรับการ

คัดเลือกเปนผูนําทางวิชาการ 
 

4.17          
 

0.64             
 

มาก 
 รวม 4.17        0.51            มาก 

 
 จากตาราง 10  แสดงวา  ความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานการวิจัยทางการศึกษาโดย
รวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.17, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุก
ขอ โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ขอที ่2  ผูบริหารสามารถสงเสริม
ใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู  ( X  =  4.27, S.D. =   0.60)    รองลงมาคือ ขอ
ที่ 1  ผูบริหารสามารถใฝหาความรู ในการคนควา ทดลองสิ่งใหม  ๆอยูเสมอ ( X  =  4.26, S.D. =   
0.62)    และลําดับที่ 3 คือขอที่ 3  ผูบริหารมีความรูทางดานการวิจัยทางการศึกษา   ( X = 4.21, 
S.D. = 0.65)   
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ตาราง 11 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง ดานคุณธรรม จริยธรรมโดยรวมและ 
     รายขอ 
 

 
ขอ 

 
       คุณธรรม จริยธรรม   

ระดับ 
X  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารเปนผูนําเชิงคุณธรรม จรยิธรรม และปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดี                   

4.55         0.56        มากที่สุด 

2. ผูบริหาร เปนผูมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย                           4.57          0.54         มากที่สุด 
3. ผูบริหารสรรเสริญ ยกยอง มอบความดีความชอบตอ

เพ่ือนรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา เมื่อองคกรไดรับ
ความสําเร็จ                 

 4.58          0.57          มากที่สุด 

4. ในสภาวะที่เกิดความเครียด ผูบริหารสามารถที่จะใช
เทคนิค คลี่คลายบรรยากาศใหแจมใสได           

4.38          0.63          มาก 

5. ผูบริหารยอมรับการถูกวิพากษวิจารณจากผูที่เก่ียวของ 4.43          0.61          มาก 
6. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรม 

จริยธรรมที่เหมาะสม 
 

4.52          
 

0.60          
 

มากที่สุด 
 รวม 4.51        0.49          มากที่สุด 

 
 จากตาราง 11 แสดงวา  ความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานคุณธรรม จริยธรรม โดยรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด ( X  = 4.51, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากที่สุด 4 ขอ  
โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 4 ลําดับแรก คือ ขอที ่3 ผูบริหารสรรเสริญ ยกยอง 
มอบความดีความชอบตอเพ่ือนรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา เมื่อองคกรไดรับความสําเร็จ  
 ( X  =  4.58, S.D. =   0.57)    รองลงมาคือ ขอที ่2  ผูบริหาร เปนผูมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รู
อภัย ( X  =  4.57, S.D. =   0.54) และลําดับที่ 3 คือขอที่ 1  ผูบริหารเปนผูนําเชิงคุณธรรม 
จริยธรรม และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  ( X = 4.55, S.D. = 0.56)  และลําดับที่ 4 คือ ขอที่ 6   
ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม ( X = 4.52, S.D. = 0.60)   
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ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม 
     สถานภาพ โดยรวมและรายดาน  
 

ความเปนผูบริหารมืออาชีพ 
ระดับความคิดเห็น   

มหาบัณฑิต ผูรวมงาน t p 
X  S.D. X  S.D.   

1.  ดานการบริหารงานวิชาการ 4.44      0.37 4.47    0.46   0.42 0.68 
2.  ดานการบริหารงานงบประมาณ 4.40   0.40       4.40       0.49    0.02 0.98 
3.  ดานการบริหารงานบุคคล 4.34      0.49        4.36        0.55       0.24 0.81 
4.  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  4.39      0.53       4.40        0.64      0.08 0.94 
5.  ดานบริหารการประชาสัมพันธ 
     และความสัมพันธชุมชน 

 
4.35      

 
0.49      

 
4.35        

 
0.58      

 
0.03 

 
0.97 

6.  ดานการบริหารกิจการนักเรียน 4.39      0.52       4.39        0.54      0.05 0.96 
7.  ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 

 
4.35     

 
0.45    

 
4.33        

 
0.52    

 
0.33 

 
0.74 

8.  ดานการวิจัยทางการศึกษา 4.10      0.43     4.20      0.55     1.19 0.23 
9.  ดานคุณธรรม จริยธรรม                  4.49      0.44        4.52        0.51      0.36 0.72 
               รวม                                        4.36      0.37      4.38      0.46     0.27 0.79 

 
 จากตาราง 12 แสดงวา ความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามความคิดเห็นของมหาบัณฑิต
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ( X  = 4.36, S.D = 0.37) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยู
ในระดับมากทุกดาน และตามความคิดเห็นของผูรวมงาน โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.38, S.D 
= 0.46) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคุณธรรม จริยธรรม อยูในระดับมากที่สุด  ( X  = 4.52, 
S.D = 0.51) 
 ความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จําแนกตามสถานภาพ โดยรวม และรายดาน พบวา 
ไมแตกตางกัน 
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ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม 
     หนวยงานที่สังกัด โดยรวมและรายดาน  
 

ความเปนผูบริหารมืออาชีพ 
ระดับความคิดเห็น   
รัฐ เอกชน t p 

X  S.D. X  S.D.   
1.  ดานการบริหารงานวิชาการ 4.51 0.42 4.39        0.44 1.78 0.08 
2.  ดานการบริหารงานงบประมาณ 4.46 0.43         4.34        0.48 1.68 0.09 
3.  ดานการบริหารงานบุคคล 4.43 0.52          4.26        0.52      1.90      0.06 
4.  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  4.46 0.60    4.43       0.59       1.35       0.18 
5.  ดานบริหารการประชาสัมพันธ 
     และความสัมพันธชุมชน 

 
4.44     

 
0.56         

 
4.24        

 
0.54       

 
2.25*     

 
0.03     

6.  ดานการบริหารกิจการนักเรียน 4.44       0.52        4.34       0.54 1.11        0.27 
7.  ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 

 
4.35        

 
0.50    

 
4.32        

 
0.50      

 
0.35       

 
0.73 

8.  ดานการวิจัยทางการศึกษา 4.23        0.49     4.09        0.53      1.74      0.09 
9.  ดานคุณธรรม จริยธรรม                  4.59               0.45 4.40        0.51       2.50*      0.01 
               รวม                                        4.44      0.41   4.30       0.44       1.96       0.05    

 
       * หมายถึง ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 13 แสดงวา ความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในสถานศึกษาของรัฐ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( X  = 4.44, S.D = 0.41) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากที่สุด 2 ดาน 
โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือดานที่ 9 ดานคุณธรรม จริยธรรม ( X  = 4.59,  
S.D = 0.45)  รองลงมาคือดานที่ 1 ดานการบริหารงานวิชาการ ( X  = 4.51, S.D = 0.42)  และใน
สถานศึกษาของเอกชน โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.30, S.D = 0.44) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ
ดานที่ 4  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ( X  = 4.43, S.D = 0.59) รองลงมาคือ ดานที่ 9 ดาน
คุณธรรม จริยธรรม ( X  = 4.40, S.D = 0.51) และลําดับที่ 3 คือ ดานที่ 1 ดานการบริหารงาน
วิชาการ  ( X  = 4.39, S.D = 0.44)  
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 ความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวม พบวา ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน และดานคุณธรรมจริยธรรม ใน
สถานศึกษาของรัฐมีความเปนผูบริหารมืออาชีพมากกวาในสถานศึกษาเอกชน อยางมนีัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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ตาราง 14 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง โดยรวมและรายดาน จําแนกตามป 
     ที่สําเร็จการศึกษา  
 

 
ความเปนผูบริหารมืออาชีพ 

ปที่สําเร็จการศึกษา 
2549 2550 2551 

 X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1.1  ดานการบริหารงานวิชาการ             4.42 0.41 4.52 0.44 4.43 0.46 
1.2  ดานการบริหารงานงบประมาณ       4.43 0.41 4.43 0.47 4.41 0.48 
1.3  ดานการบริหารงานบุคคล               4.31 0.46 4.42 0.45 4.33 0.65 
1.4  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา   4.36 0.44 4.46 0.57 4.36 0.75 
1.5  ดานบริหารการประชาสัมพันธและ         
       ความสัมพันธชุมชน 4.35 0.49 4.44 0.53 4.26 0.66 
1.6  ดานการบริหารกิจการนักเรียน        4.38 0.44 4.40 0.51 4.39 0.63 
1.7 ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยี    

สารสนเทศ 
 

4.39 
 

0.46 
 

4.32 
 

0.52 
 

4.29 
 

0.52 
1.8   ดานการวิจัยทางการศึกษา            4.26 0.43 4.18 0.41 4.06 0.65 
1.9   ดานคุณธรรม จริยธรรม                 4.51 0.45 4.52 0.43 4.48 0.56 

รวม 4.37       0.35           4.41     0.38              4.33       0.52 
 
  จากตาราง 14 แสดงวา ความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในปที่สําเร็จการศึกษา 2549  
โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 4.37,S.D. = 0.35) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคุณธรรม 
จริยธรรม อยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.51,S.D. = 0.45) สวนความเปนผูบริหารมืออาชีพที่อยูใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานการบริหารงานงบประมาณ ( X  = 4.43, 
S.D = 0.41) รองลงมาคือ ดานการบริหารงานวิชาการ ( X  = 4.42, S.D = 0.41) และลําดับที่ 3 คือ 
ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ( X  = 4.39, S.D = 0.46)   
 ความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปที่สําเร็จการศึกษา 2550 โดยรวมอยูในระดับมาก 
( X  = 4.41, S.D = 0.38) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ความเปนผูบริหารมืออาชีพที่อยูในระดับ
มากที่สุด 2 ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ( X  = 4.52,S.D. = 0.43) และดานการบริหารงาน
วิชาการ ( X  = 4.52, S.D = 0.44)  สวนความเปนผูบริหารมืออาชีพที่อยูในระดับมาก โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานการประกันคุณภาพการศกึษา ( X  = 4.46,S.D. = 0.57) 
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รองลงมา คือ ดานการบริหารงานงบประมาณ ( X  = 4.43, S.D = 0.47) และลําดับที่ 3 คือ ดานการ
บริหารงานบุคคล ( X  = 4.42, S.D = 0.45)  
 ความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปที่สําเร็จการศึกษา 2551 โดยรวมอยูในระดับมาก 
( X  = 4.33,S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
มากไปหานอย คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ( X  = 4.48,S.D. = 0.56) รองลงมา คือ ดานการ
บริหารงานวิชาการ ( X  = 4.43, S.D = 0.46) และลําดับที่ 3 คือ ดานการบริหารงานงบประมาณ 
( X  = 4.41, S.D = 0.48)  
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ตาราง 15 วิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับความเปนผูบริหารมืออาชีพของ 
      กลุมตัวอยาง โดยรวมและรายดาน จําแนกตามปที่สําเร็จการศึกษา 
 

ความเปนผูบริหาร
มืออาชีพ 

แหลงของ
ความ

แปรปรวน 

ผลรวม 
ความ 

แปรปรวน 
(SS) 

ระดับขั้น
ความ
อิสระ 
(df) 

คาเฉลี่ย
ความ 

แปรปรวน 
(MS) 

F p 

1. ดานการบริหาร ระหวางกลุม   0.36 2                  0.16           0.83     0.42 
    งานวิชาการ ภายในกลุม 27.88         147 0.19   
 รวม 28.19         149    
2. ดานการบริหาร ระหวางกลุม   0.83                                   2 0.04            0.2       0.82 
    งานงบประมาณ ภายในกลุม 31.10                           147   0.21   
 รวม 31.19                        149       
3. ดานการบริหาร ระหวางกลุม   0.35 2 0.18            0.62        0.54 
    งานบุคคล ภายในกลุม 41.55         147   0.28   
 รวม 41.91         149       
4. ดานการประกัน     ระหวางกลุม   0.35            2 0.18 0.48       0.62 
  คุณภาพการศึกษา ภายในกลุม 53.75           147   0.37   
 รวม 54.11        149       
5. ดานการบริหาร ระหวางกลุม   0.85           2 0.43              1.38        0.26 
ประชาสัมพันธและ ภายในกลุม 45.50       147   0.31   
ความสัมพันธชุมชน รวม 46.35       149       
6. ดานการบริหาร ระหวางกลุม   0.01         2 0.01 0.02         0.98 
    กิจการนักเรียน ภายในกลุม 41.56       147   0.28   
 รวม 41.57       149      

                             ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ตาราง 15 (ตอ) 
 

ความเปนผูบริหาร
มืออาชีพ 

แหลงของ
ความ

แปรปรวน 

ผลรวม 
ความ 

แปรปรวน 
(SS) 

ระดับขั้น
ความ
อิสระ 
(df) 

คาเฉลี่ย
ความ 

แปรปรวน 
(MS) 

F p 

7. ดานการบริหาร ระหวางกลุม   0.25 2 0.12        0.49      0.61 
   จัดการเทคโนโลยี ภายในกลุม 36.78 147   0.25   
    สารสนเทศ รวม 37.03 149       
8. ดานการวิจัย ระหวางกลุม   0.99 2 0.49          1.90      0.15 
    ทางการศึกษา ภายในกลุม 38.48              147   0.26   
 รวม 39.47 149       
9. ดานคุณธรรม ระหวางกลุม   0.06                 2 0.03          0.12        0.89 
    จริยธรรม ภายในกลุม 35.16            147   0.24   
 รวม 35.22              149       

รวม ระหวางกลุม  0.14 2 0.07             0.39       0.68 
 ภายในกลุม 26.92 147   0.18   
 รวม 27.07 149       

 
 จากตาราง 15 แสดงวา ผลการเปรียบเทียบความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยรวม และราย
ดาน จําแนกตามปที่สําเร็จการศึกษา ทั้ง 9 ดานคือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหาร
งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  ดานการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานคุณธรรมและจริยธรรม พบวาไมแตกตางกัน 



บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งผูวิจัยไดสรุปผล อภิปรายผลและใหขอเสนอแนะ
โดยนําเสนอตามประเด็นดังตอไปนี ้

1. ความมุงหมายของการวิจัย 
2. ประชากร 
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
6. สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
7. อภิปรายผล 
8. ขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยฉบับนี้ผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมายไวดังนี ้
 1.  เพ่ือศึกษาความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ใน 9 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดาน
การบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  ดานการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ตามความ
คิดเห็นของมหาบัณฑิต และผูรวมงานของมหาบัณฑิต 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของมหาบัณฑิต และผูรวมงานของมหาบัณฑิตในความ
เปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จําแนกตามสถานภาพ  หนวยงานที่สังกัด และปที่สําเร็จการศึกษา 
 
ประชากร 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ ไดแก 
 1.  มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริน 
ทรวิโรฒ ที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2549 - 2551 ดํารงตําแหนงเปน ผูอํานวยการสถานศึกษา 
รองผูอํานวยการสถานศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของรัฐ จํานวน 30 คน  และเอกชน จํานวน 
25 คน   กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่ และมอรแกน ไดกลุมตัวอยางเปน



 100

มหาบัณฑิตที่สําเร็จตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  ที่ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาของรัฐ จํานวน 28 คน  และเอกชน จํานวน  24 คน 
 2.  ผูรวมงานของมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของรัฐ จํานวน 56 คน  และเอกชน จํานวน 48 คน
 ซึ่งเปนกลุมผูใหความคิดเห็นเก่ียวกับความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต  โดยใช
สัดสวนมหาบัณฑิตตอผูรวมงานของมหาบัณฑิต เปน 1 : 2 และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ตามมหาบัณฑิตที่เปนกลุมตัวอยาง 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดวย สถานภาพ หนวยงานที่สังกัด ปที่สําเร็จการศึกษา 
 ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 9 ดาน คือ ดานการบริหารงาน
วิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  ดานการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับดังนี ้
 1.  ขอหนังสือแนะนําตัว และหนังสืออนุญาตเก็บขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอความอนุเคราะหและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลถึงผูตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดวย  มหาบัณฑิต  ผูรวมงานของมหาบัณฑิต  
 2.  ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยวิธีพบผูตอบเปนการสวนตัว และสงทางไปรษณีย 
สําหรับมหาบัณฑิต และผูรวมงานของมหาบัณฑิต 
 3.  ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปจํานวนทั้งสิ้น 156 ฉบับ และติดตามแบบสอบถามกลับคืนมา
ไดจํานวน 150 ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.15 ของแบบสอบถามที่สงไปทั้งหมด 
 
การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 การจัดกระทํา 
  1.  นําแบบสอบถามตอนที่ 1 ที่ตรวจใหคะแนนมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
คอมพิวเตอร ดวยการหาความถี่ และคารอยละ  
  2.  ใสรหัสลงในแบบสอบถามทุกฉบับและตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว 
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 การวิเคราะหขอมูล 
1.  นําแบบสอบถามตอนที่ 1 ที่ตรวจใหคะแนนมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

คอมพิวเตอร ดวยการหาความถี่ และคารอยละ  
2.  นําแบบสอบถามตอนที่ 2 ที่ตรวจใหคะแนนมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

คอมพิวเตอร ดวยการหาคาคะแนนเฉลี่ย ( X ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นความเปนผูบริหารมืออาชีพ จําแนกตามสถานภาพ และ

หนวยงานที่สังกัด โดยใชการทดสอบคา t (t-test) 
4. วิเคราะหเปรียบเทียบความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 

บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จําแนกตามปที่สําเร็จการศึกษา  สถิติที่ใชคือ 
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 จากการศึกษาวิจัยความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยสรุปผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี ้

1.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนมหาบัณฑิตที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของรัฐ และ 
สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550 

2.  ผลการศึกษาความคิดเห็นของมหาบัณฑิตและเพ่ือนรวมงานในความเปนผูบริหารมือ 
อาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้ง 9 ดาน คือ 
ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดานการบริหารการประชาสัมพันธชุมชน ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดาน
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานคุณธรรม จริยธรรม 
โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคุณธรรม จริยธรรมมีความเปน
ผูบริหารมืออาชีพอยูในระดับมากที่สุด  

3. การเปรียบเทียบความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จําแนกตามสถานภาพ หนวยงานที่สังกัด และปที่สําเร็จ
การศึกษาดังนี ้   

3.1  จําแนกตามสถานภาพ ผลการเปรียบเทียบความเปนผูบริหารมืออาชีพของ 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมทุกดาน มีความ
เปนผูบริหารมืออาชีพไมแตกตางกัน  

3.2  จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด ผลการเปรียบเทียบความเปนผูบริหารมืออาชีพของ 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมทุกดาน มีความ
เปนผูบริหารมืออาชีพไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานบริหารการประชาสัมพันธ
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และความสัมพันธชุมชน และดานคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษาของรัฐมีความเปนผูบริหารมือ
อาชีพมากกวาในสถานศึกษาเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.3 จําแนกตามปที่สําเร็จการศึกษา ผลการเปรียบเทียบความเปนผูบริหารมืออาชีพ
ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมทุกดาน มี
ความเปนผูบริหารมืออาชีพไมแตกตางกัน  
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึง ความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 9 ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดาน
การบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  ดานการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้เพ่ือเปน
ขอมูลในการพัฒนาตนเองของมหาบัณฑิต และทางภาควิชาสามารถใชเปนขอมูลงานวิจัยในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอันสงผลตอการนิสิตรุนตอๆ ไป  ซึ่งมปีระเด็นสําคัญที่สมควรนํามา
อภิปรายผล โดยจําแนกเปนดานตางๆ ไดดังนี ้

1. ความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานการบริหารงานวิชาการ มีความเปนผูบริหารมืออาชีพอยูใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นัยนา  ตันติวิสุทธิ์ (2546: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
การสังเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมผูนําในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสวนใหญปฏิบัติงานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช งานการเรียนการ
สอน งานวัสดุประกอบหลักสูตรและสือ่สารการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล และงาน
นิเทศภายใน อยูในระดับมากและงานวิจัยของสุณี  ทรัพยประเสริฐ (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย
เรื่อง การประเมินคุณลักษณะดานความรูความสามารถในการบริหารงานวิชาการ ของผูบริหาร
สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษามี
คุณลักษณะดานความรู ความสามารถในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาอยูในระดับมาก  
และ กนกรดา  ผงสูงเนิน (2549:  บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ศึกษาความสัมพันธระหวาง
พฤติกรรมผูนําของผูบริหารกับประสิทธิผลในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนเอกชน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหารกับ
ประสิทธิผลในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
พฤติกรรมผูนําทางวิชาการและพฤติกรรมผูนําทางการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับมาก 

2. ความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานการบริหารงบประมาณ มีความเปนผูบริหารมืออาชีพอยูในระดับ
มาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจุฑามาศ  พุมสวัสด์ิ (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความ
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คิดเห็นของผูบริหารที่มีตอการบริหารการเงินในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารเห็นดวยกับการบริหารการเงินในสถานศึกษา โดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก และ จําเริญ  จันทรเพ็ญ (2549: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การ
ดําเนินงานบริหารงบประมาณในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา ดานการจัดทําและเสนอของบประมาณ ดานการจัดสรรงบประมาณ ดานการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผลมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

3. ความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานการบริหารงานบุคคล มีความเปนผูบริหารมืออาชีพอยูในระดับ
มาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุดหทัย  เบ็ญจศิริวรรณ (2548: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
การศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารโรงเรียนกับการบริหารงานบุคคล ใน
โรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตราชเทวี สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตราชเทวี สังกัดกรุงเทพมหานคร มกีารบริหารงานบุคลากรโดย
รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาสวนใหญอยูในระดับมาก ยกเวนดานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร อยูในระดับปานกลาง สวนความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
ผูนําดานมุงงานกับการกําหนดความตองการบุคลากรมีความสัมพันธกัน 

4. ความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา มีความเปนผูบริหารมืออาชีพอยู
ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชาตรี  รัตนพิพิธชัย (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
ความสัมพันธระหวางการใชทักษะการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนกับการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผูบริหาร
โรงเรียนมีการใชทักษะการบริหารงานอยูในระดับมาก คือ ดานมนุษย ดานความรูความคิด ดาน
ความคิดรวบยอด ดานเทคนิค และดานการศึกษาและการสอน สวนการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน อยูในระดับมาก คือ ดานการเตรียมการ ดานการดําเนินการ และดานการรายงาน 
สวนความสัมพันธระหวางการใชทักษะการบริหารโรงเรียนทั้ง 5 ดาน กับการประกันคุณภาพภายใน 
เปนความสัมพันธทางบวก 

5. ความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน มีความ
เปนผูบริหารมืออาชีพอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พงศศักด์ิ ศรีสมทรง (2552: 
ออนไลน) ไดทําวิจัยเรือ่ง บทบาทการพัฒนางานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
ผูบริหารโรงเรียนบานในเขียว 1 ตําบลทอนหงส อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ผลการวิจัยพบวา   ระดับบทบาทการพัฒนางานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของ
ผูบริหารโรงเรียนในงานรวมกิจกรรมของชุมชน โดยรวมอยูในระดับมาก 

6. ความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานกิจการนักเรียน มีความเปนผูบริหารมืออาชีพอยูในระดับมาก 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤษณะ  คําสุวรรณ (2550: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง บทบาท
ของผูบริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน โรงเรียนบูรณะศึกษา เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารในการบริหารกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในการบริหารกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนตามความคิดเห็นของครูผูสอน ทั้งโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 

7. ความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเปนผูบริหารมือ
อาชีพอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภวาศิน  แพทยานนท (2546: บทคัดยอ) ได
ทําการวิจัยเรื่อง สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนเอกชน ระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนสวนกลาง  กลุมที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในดานเอกสารและสิ่งพิมพ ดานกราฟก
และสื่อประสมหลายทางมีความสําคัญ ในการบริหารระดับมาก 

8. ความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานการวิจัยทางการศึกษา  มีความเปนผูบริหารมืออาชีพอยูใน
ระดับมาก ซึ่งตางกับงานวิจัยของเพลินพิศ  ดาศักด์ิ (2546: บทคัดยอ)  ไดทําวิจัยเรื่อง บทบาทใน
การสงเสริมการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน มี
ความคิดเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติโดยภาพรวมและรายดาน อยูในระดับ ปานกลาง 
ยกเวน ดานการนําผลการวิจัยไปใช มีการปฏิบัติอยูในระดับ มาก 

9. ความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนผูบริหารมืออาชีพอยูในระดับ
มาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชนิษฐภัค  สิงหลกะ (2549: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
การศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเอกชน เขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยรวม และรายดาน อยูในระดับมาก และ รัชนีวรรณ  วรรณพิรุณ  (2546: บทคัดยอ) 
ไดทําการวิจัยเรื่อง  คุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดในเขตพ้ืนที่พัฒนาชายฝงทะเลตะวันออก ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอนและกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตามระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ขนาดของโรงเรียน 
และสถานที่ตั้งโรงเรียน มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมของผูบริหารโรงเรียนอยูใน
ระดับมาก 
 สรุปภาพรวม ความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติภัช  กนกธาดา
สกุล (2548: บทคัดยอ) ที่พบวา ลักษณะผูบริหารมืออาชีพ ตามทัศนะของผูบริหารและครูใน
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โรงเรียนเครือขายการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยความเปนผูบริหารมืออาชีพ ของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยขอเสนอแนะโดยแบงเปนขอเสนอแนะทั่วไปและ
ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป ดังนี ้

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1  ความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต ตามความคิดเห็นของมหาบัณฑิต 
และผูรวมงานของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศร ี
นครินทวิโรฒ โดยศึกษา 9 ดาน ดังนี ้
      1.1.1  ดานการบริหารงานวิชาการ ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการบูรณาการ
หลักสูตรใหสอดคลองกับชุมชน ทองถิ่น และสงเสริมใหครนูําหลักสูตรไปใชใหมากข้ึน เพ่ือใหได
หลักสูตรที่มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน  
      1.1.2  ดานงบประมาณ  ผูบริหารควรจัดสรรงบประมาณแตละงานอยางคุมคาตาม
สภาพความตองการที่จําเปน  เพ่ือจะไดใชจายงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาที่สุด 
      1.1.3  ดานการบริหารงานบุคคล ผูบริหารควรใหความสําคัญเรื่องการสรรหาบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพเขามาปฏิบัติงาน และการสับเปลี่ยนหนาที่เพ่ือใหบุคลากรมีความสามารถหลายๆ 
ดานเพ่ือใหบุคลากรมีความรอบรูการทํางานที่หลากหลาย  
  1.1.4  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ผูบริหารควรใหความสําคัญและจัดหาขอมูล
สารสนเทศใหเพียงพอตอการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.1.5  ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน ผูบริหารควรให
ความสําคัญและควรสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือใชในการจัดการศึกษา และควรเปดโอกาสให
ชุมชนโดยเฉพาะองคกรเอกชนที่มีศักยภาพในการสนับสนุนแหลงการเรียนรู และการใหความ
ชวยเหลือในดานตางๆ เขามามีบทบาทในการบริหารสถานศึกษา และเขามาเปนเครือขายการ
เรียนรูในชุมชน เชน การสงวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาใหความรูแกบุคลากรของสถานศึกษา 
หรือ นักเรียน รวมถึงการสนับสนุนในการพัฒนาการเรียนการสอนการฝกทักษะอาชีพ เปนตน 
  1.1.6  ดานการบริหารกิจการนักเรียน ผูบริหารควรสงเสริมงานสวัสดิการทั่วไปภายใน
โรงเรียนใหมากข้ึน 
  1.1.7  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารควรสนับสนุนการรับสงหนังสือ
ราชการผานระบบอินเตอรเน็ต เพ่ือใหขอมลูสงถึงผูรับไดเร็วข้ึน ประหยัดเวลา และคาใชจาย 
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  1.1.8  ดานการวิจัยทางการศึกษา ผูบริหารควรสงเสริม สนับสนุนการศึกษาดูงานวิจัย
ตามสถาบันการศึกษาตางๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูกับบุคลากรใหเปนผูมีคุณภาพทางดานการเรียนการ
สอนตอไป 
  1.1.9  ดานคุณธรรม จริยธรรม ผูบริหารควรเพ่ิมทักษะในการบริหารจัดการใน
สถานการณตางๆ ใหเปนไปดวยความราบรื่น  
 1.2  มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนาตนเอง 
โดยเฉพาะอยางย่ิง ดานการวิจัยทางการศึกษา หากมหาบัณฑิตมีการพัฒนาตนเองในการทําวิจัย
และสงเสริมการทําวิจัยของบุคลากรทางการศึกษา จะทําใหทราบปญหาในเรื่องนั้นๆ  และสามารถ
แกไขปญหาไดถูกตอง ทําใหเกิดการพัฒนา และผูที่ไดประโยชนสูงสุดคือ นักเรียน ผูที่จะเปน
เยาวชนของชาติที่มีคุณภาพตอไป  
 1.3  ทางภาควิชาการบริหารการศึกษา สามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และจากการไดพูดคุยกับมหาบัณฑิต
ตางก็พูดเปนเสียงเดียวกันวาคนที่สําเร็จการศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการทํางานไดดีมาก ทุกคนเมื่อสําเร็จการศึกษาได
มีการเลื่อนตําแหนงและมีความเจริญงอกงามในหนาที่การงาน การที่ภาควิชาการบริหารการศึกษา
เนนใหนิสิตเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมเปนสิ่งที่ถูกตองมากที่สุด เพราะจากผลการวิจัย ดานคุณธรรม 
จริยธรรมของมหาบัณฑิตมีความคิดเห็นในความเปนผูบริหารมืออาชีพมากกวาดานอ่ืนๆ  
  
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรศึกษาการทําวิจัยทางการศึกษา เชน   ผูบริหารมีกระบวนการในการทําวิจัย
หรือ สงเสริมการทําวิจัยของครูอยางไร ที่ทําใหประสบความสําเร็จ เพ่ือที่จะไดเปนแนวทางการทํา
วิจัยใหกับผูบริหาร หรือผูที่สนใจ ไดนํามาปรับใชในการทํางานตอไป 
   2.2  ควรทําการศึกษาในแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ และทําการศึกษาจากกลุมอ่ืน ๆ 
โดยวิธีการสัมภาษณเจาะลึกบุคคล,การสัมภาษณเฉพาะกลุม และการสัมภาษณชุมชน ซึ่งจะทําให
ทราบถึงขอมูล ความคิดเห็นที่หลากหลายในความเปนผูบริหารมืออาชีพ  
  2.3  ควรทําการศึกษาวิจัยถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาอันเกิดจาก
การที่ผูบริหารสถานศึกษามีความเปนผูบริหารมืออาชีพ วาสงผลตอการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนอยางไร มากนอยเพียงใด  
  2.4  ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพความเปนนักบริหารสถานศึกษามืออาชีพโดยการ
สัมภาษณเจาะลึกถึงขอมูลโดยตรงจากผูบริหารตนแบบ 
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1. อาจารย ดร. ประยุทธ  ชูสอน   อาจารยประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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     คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.  ดร.ปญญา  แกวกีรยูร  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษา  
     สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
เรื่อง 

ความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(แบบประเมินตนเอง) 
_______________________________________________________________________ 

คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเพ่ือทราบความคิดเห็นของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สําหรับเปนขอมูลปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให
สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบัน และมหาบัณฑิตไดทราบถึงจุดออนจุดแข็งและใช
เปนแนวทางในการพัฒนาตนเองเพ่ือใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.  แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1  ขอมูลเก่ียวกับมหาบัณฑิต 
  ตอนที่ 2  ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของมหาบัณฑิต ในความเปนผูบริหารมืออาชีพ ใน 9
ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน   ดานการบริหารกิจการ
นักเรียนดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานคุณธรรม 
จริยธรรม  
 3. โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองความคิดเห็นและคาน้ําหนักมาตราสวนขอคําถาม
ดังนี ้
  5  หมายถึง  มากที่สุด 
  4  หมายถึง    มาก 
  3  หมายถึง ปานกลาง 
  2  หมายถึง  นอย 
  1  หมายถึง นอยที่สุด 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา จะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสนี ้
 
 

  อัญชลี  พิมพพจน 
   นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1   ขอมูลเก่ียวกับมหาบัณฑิต 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงใน (   )  หนาขอความที่เปนจริงของทาน 
 
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
   (   )  ผูอํานวยการสถานศึกษา                                   
   (   )  รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
หนวยงานที่สังกัด 
   (   )  สถานศึกษาในหนวยงานของรัฐ 
            (   )  สถานศึกษาในหนวยงานของเอกชน 
ปที่สําเร็จการศึกษา 
            (   )  ปการศึกษา 2549 

  (   )  ปการศึกษา 2550 
  (   )  ปการศึกษา 2551 
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ตอนที่ 2   ขอมูลเก่ียวกับความเปนผูบริหารมืออาชีพ ใน 9 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ 
ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  ดานการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานคุณธรรมและจริยธรรม  
 
คําชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานที่เปนจริงเพียง
ระดับเดียวดังนี้ 
 

 
ขอ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
 

1. 
 

1.  ดานการบริหารงานวิชาการ 
ทานสามารถบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ชุมชน ทองถิ่น และสงเสริมใหครูนําหลักสูตรไปใช
อยางไดผลดี 

     

2. ทานสนับสนุนโครงการใหมๆ ที่เก่ียวกับการประชุม 
อบรม สัมมนา หรอืบรรยายทางวิชาการ 

     

3. ทานใหคําปรึกษาแนะนํา และสรางพลังความรวมมือ
ของทุกฝายที่เก่ียวของเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู 

     

4. ทานสนับสนุนใหครูมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย
ของการนิเทศการเรียนการสอน 

     

5. ทานมีการกํากับติดตามผลการจัดการศึกษาใหเปนไป
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

     

6. ทานสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดหาและผลิตสื่อการเรียน
การสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 

     

 
   1. 

2.  ดานการบริหารงบประมาณ 
ทานจัดสรรงบประมาณแตละงานอยางคุมคาตาม
สภาพความตองการที่จําเปน   

     

2. ทานมีการสงเสริมใหบุคลากรฝายตางๆ แสดงความ
คิดเห็นและวิเคราะหขอมูลในการวางแผนการใช
งบประมาณตามความจําเปน 

     

3. ทานมีการวางแผนการทํานุบํารุง รักษาและซอมแซม
อุปกรณ ตลอดจนอาคาร สถานที่ตาง ๆ ในบริเวณ
โรงเรียนใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

     

4. ทานมีการเสนอของบประมาณเปนไปดวยความ
โปรงใส ตรวจสอบได 
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ขอ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
5. ทานสามารถวางระบบการบริหารและจัดการ

ทรัพยากรภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
  

     

6. ทานสามารถจัดทําแผนตรวจสอบ ติดตามการใชเงิน
งบประมาณ 

     

 
1. 

3.  ดานการบริหารงานบุคคล 
ทานสามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามา
ปฏิบัติงาน 

     

2. ทานเปนผูมีความสามารถเสริมสรางขวัญและกําลังใจ
สําหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

     

3. ทานสงเสริมใหบุคลากรเขารวมอบรมสัมมนาตาม
โครงการตางๆ 

     

4. ทานสับเปลี่ยนหนาที่เพื่อใหบุคลากรมีความสามารถ
หลายๆ ดาน 

     

5. ทานสามารถใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ
ความกาวหนาในอาชีพของผูรวมงาน 

     

6. ทานใหคําปรึกษาและแกปญหาการทํางานใหแกครู
และบุคลากรในสถานศึกษา 

     

 
1. 

4.  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา   
ทานสามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 

     

2. ทานสามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 

     

3. ทานจัดใหมีระบบสารสนเทศที่มีขอมูลเพียงพอตอการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

     

4. ทานมีการสงเสริมใหคณะครูมีสวนรวมในการทํางาน
ดานการประกันคุณภาพ โดยการใหแสดงขอเสนอแนะ
วิธีการทํางาน หรือขอคิดเห็นเพื่อแกปญหา 

     

5. ทานสามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     

6. ทานสามารถพัฒนาผูเรียนโดยใชขอมูลคุณภาพ
มาตรฐานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
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ขอ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
 
 

1. 

5.  ดานการบริหารการประชาสัมพันธและ
ความสัมพันธชุมชน   
ทานสามารถเผยแพรขอมูลขาวสารไปสูผูเรียนครู 
และบุคลากรในสถานศึกษา 

     

2. ทานสามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น
เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษา 

     

3. ทานสามารถสรางกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธอัน
ดีกับชุมชน โดยมีเปาหมายในการเขาไปชวยเหลือ
ชุมชนและเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม 

     

4. ทานจัดใหมีการประชุมผูปกครองนักเรียนหรือ
ประชาชนเพื่อช้ีแจงนโยบาย หรือความกาวหนาของ
โรงเรียน 

     

5. ทานนําความรูและเทคนิคใหมๆ ที่เปนประโยชนแก
การดํารงชีวิต มาเผยแพรใหแกชุมชน 

     

6. ทานสนับสนุนใหครูประจําช้ันออกไปพบปะผูปกครอง
นักเรียนและประชาชนในชุมชน 

     

 
1. 

6. ดานการบริหารกิจการนักเรียน 
ทานสามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมการพัฒนา
ผูเรียน 

     

2. ทานจัดใหมีการตรวจสุขภาพของนักเรียน      

3. ทานมีการประสานงานในการปองกันแกไขปญหายา
เสพติดกับหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ 

     

4. ทานใหคําปรึกษาแกนักเรียนและผูปกครองที่มีปญหา
ในดานตางๆ 

     

5. ทานจัดใหมีงานสวัสดิการทั่วไปภายในโรงเรียน ใน
ดานสถานที่พักผอน รถรับสง โทรศัพท เพื่อบริการ
ผูเรียนใหไดรับความสะดวกสบายและไดรับการพัฒนา
ในทุกๆ ดาน 

     

6. ทานสามารถสงเสริมใหครูอาจารย เขารวมกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 
 
 
 
 

     



132 
 

 
ขอ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
 

1. 
 

7.  ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทานสามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาและการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

     

2. ทานสามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
มาปรับปรุงการบริหาร จัดการ 

     

3. ทานสามารถเลือกใชนวัตกรรมเทคโนโลยีมาจัดระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

4. ทานมีทักษะการสืบคนขอมูลทาง INTERNET      

5. ทานนําระบบเครือขายคอมพิวเตอรมาใชในการ
เผยแพร ประชาสัมพันธขาวสารของสถานศึกษา เชน 
ใชระบบ World Wide Web (WWW) 

     

6. ทานสงเสริม สนับสนุน และสรางแนวปฏิบัติในการ
รับสงหนังสือราชการผานระบบอินเตอรเน็ต 

     

 
1. 

8.  ดานการวิจัยทางการศึกษา   
ทานสามารถใฝหาความรู ในการคนควา ทดลองสิ่ง
ใหมๆ อยูเสมอ 

     

2. ทานสามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนรู 

     

3. ทานมีความรูทางดานการวิจัยทางการศึกษา      

4. ทานสรางผลงานเปนเอกสาร บทความงานวิจัย 
เผยแพรเปนระยะๆ 

     

5. ทานจัดใหมีการศึกษาดูงานเก่ียวกับการพัฒนาครูดาน
การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูตาม
สถาบันการศึกษาตางๆ 

     

6. ทานสงเสริมใหครูที่มีผลงานวิจัยใหไดรับการคัดเลือก
เปนผูนําทางวิชาการ 
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ขอ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
 

1. 
9.  ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 ทานเปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดี   

     

2. ทานบริหารงานอยางมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย      

3. ทานสรรเสริญ ยกยอง มอบความดีความชอบตอเพื่อน
รวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา เมื่อองคกรไดรับ
ความสําเร็จ 

     

4. ในสภาวะที่เกิดความเครียด ทานสามารถที่จะใช
เทคนิคคลี่คลายบรรยากาศใหแจมใสได 

     

5. ทานยอมรับการถูกวิพากษวิจารณจากผูที่เก่ียวของ      

6. ทานสงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่เหมาะสม 

     

 
 
                                   
                                                                                                      ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
เรื่อง 

ความเปนผูบริหารมืออาชีพของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(แบบประเมินของผูรวมงาน) 

_______________________________________________________________________ 
คําชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามเพ่ือทราบความคิดเห็นของผูรวมงานของมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สําหรับเปนขอมูลปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพสังคมในปจจุบัน และมหาบัณฑิตไดทราบถึงจุดออนจุด
แข็งและใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองเพ่ือใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.  แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1  ขอมูลเก่ียวกับผูรวมงานของมหาบัณฑิต 
  ตอนที่ 2  ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผูรวมงานของมหาบัณฑิต ในความเปนผูบริหาร
มืออาชีพ ใน 9 ดานการบริหารงานวิชาการ  ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน   ดานการ
บริหารกิจการนักเรียนดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิจัยทางการศึกษา ดาน
คุณธรรม จริยธรรม  
 3. โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองความคิดเห็นและคาน้ําหนักมาตราสวนขอคําถาม
ดังนี ้
  5  หมายถึง  มากที่สุด 
  4  หมายถึง    มาก 
  3  หมายถึง ปานกลาง 
  2  หมายถึง  นอย 
  1  หมายถึง นอยที่สุด 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา จะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี และขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสนี ้
 
 

  อัญชลี  พิมพพจน 
   นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตอนที่ 1   ขอมูลเก่ียวกับผูรวมงานของมหาบัณฑิต 
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงใน (   )  หนาขอความที่เปนจริงของทาน 
 
สถานภาพ 
 (   )  เพ่ือนรวมงาน                                   
 (   )  ผูใตบังคับบัญชา 
หนวยงานที่สังกัด 
 (   )  สถานศึกษาในหนวยงานของรฐั 
           (   )  สถานศึกษาในหนวยงานของเอกชน 
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ตอนที่ 2   ขอมูลเก่ียวกับความเปนผูบริหารมืออาชีพ ใน 9 ดาน ไดแก ดานการบริหารงานวิชาการ 
ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารกิจการนักเรียน ดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธชุมชน  ดานการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวิจัยทางการศึกษา ดานคุณธรรมและจริยธรรม  
 
คําชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานที่เปนจริงเพียง
ระดับเดียวดังนี้ 

 
ขอ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
 

1. 
 

1.  ดานการบริหารงานวิชาการ 
ผูบริหารสามารถบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับชุมชน 
ทองถิ่น และสงเสริมใหครูนําหลักสูตรไปใชอยางไดผลดี 

     

2. ผูบริหารสนับสนุนโครงการใหมๆ ที่เก่ียวกับการประชุม 
อบรม สัมมนา หรือบรรยายทางวิชาการ 

     

3. ผูบริหารใหคําปรึกษาแนะนํา และสรางพลังความรวมมือของ
ทุกฝายที่เก่ียวของเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู 

     

4. ผูบริหารสนับสนุนใหครูมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย
ของการนิเทศการเรียนการสอน 

     

5. ผูบริหารมีการกํากับติดตามผลการจัดการศึกษาใหเปนไป
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

     

6. ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดหาและผลิตสื่อการเรียน
การสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 

     

 
   
1. 

2.  ดานการบริหารงบประมาณ 
ผูบริหารจัดสรรงบประมาณแตละงานอยางคุมคาตามสภาพ
ความตองการที่จําเปน   

     

2. ผูบริหารมีการสงเสริมใหบุคลากรฝายตางๆ แสดงความ
คิดเห็นและวิเคราะหขอมูลในการวางแผนการใชงบประมาณ
ตามความจําเปน 

     

3. ผูบริหารมีการวางแผนการทํานุบํารุง รักษาซอมแซมอุปกรณ 
ตลอดจนอาคาร สถานที่ตาง ๆ ในบริเวณโรงเรียนใหใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

     

4. ผูบริหารมีการเสนอของบประมาณเปนไปดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได 
 
 

     



137 
 

 
ขอ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
5. ผูบริหารสามารถวางระบบการบริหารและจัดการทรัพยากร

ภายในสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
     

6. ผูบริหารสามารถจัดทําแผนตรวจสอบ ติดตามการใชเงิน
งบประมาณ 

     

 
1. 

3.  ดานการบริหารงานบุคคล 
ผูบริหารสามารถสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเขามา
ปฏิบัติงาน 

     

2. ผูบริหารเปนผูมีความสามารถเสริมสรางขวัญและกําลังใจ
สําหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

     

3. ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรเขารวมอบรมสัมมนาตาม
โครงการตางๆ 

     

4. ผูบริหารสับเปลี่ยนหนาที่เพื่อใหบุคลากรมีความสามารถ
หลายๆ ดาน 

     

5. ผูบริหารสามารถใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ
ความกาวหนาในอาชีพของผูรวมงาน 

     

6. ผูบริหารใหคําปรึกษาและแกปญหาการทํางานใหแกครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

     

 
1. 

4.  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา   
ผูบริหารสามารถจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

     

2. ผูบริหารสามารถจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 

     

3. ผูบริหารจัดใหมีระบบสารสนเทศที่มีขอมูลเพียงพอตอการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

     

4. ผูบริหารสงเสริมใหคณะครูมีสวนรวมในการทํางานดานการ
ประกันคุณภาพ โดยการใหแสดงขอเสนอแนะวิธีการทํางาน 
หรือขอคิดเห็นเพื่อแกปญหา 

     

5. ผูบริหารสามารถประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     

6. ผูบริหารสามารถพัฒนาผูเรียนโดยใชขอมูลคุณภาพ
มาตรฐานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
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ขอ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
 
 

1. 

5.  ดานการบริหารการประชาสัมพันธและความสัมพันธ
ชุมชน   
ผูบริหารสามารถเผยแพรขอมูลขาวสารไปสูผูเรียนครู 
และบุคลากรในสถานศึกษา 

     

2. ผูบริหารสามารถระดมทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ
สงเสริมการจัดการศึกษา 

     

3. ผูบริหารสามารถสรางกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธอันดี
กับชุมชน โดยมีเปาหมายในการเขาไปชวยเหลือชุมชนและ
เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม 

     

4. ผูบริหารจัดใหมีการประชุมผูปกครองนักเรียนหรือประชาชน
เพื่อช้ีแจงนโยบาย หรือความกาวหนาของโรงเรียน 

     

5. ผูบริหารนําความรูและเทคนิคใหมๆ ที่เปนประโยชนแกการ
ดํารงชีวิต มาเผยแพรใหแกชุมชน 

     

6. ผูบริหารสนับสนุนใหครูประจําช้ันออกไปพบปะผูปกครอง
นักเรียนและประชาชนในชุมชน 

     

 
1. 

6. ดานการบริหารกิจการนักเรียน 
ผูบริหารสามารถบริหารจัดการใหเกิดกิจกรรมการพัฒนา
ผูเรียน 

     

2. ผูบริหารจัดใหมีการตรวจสุขภาพของนักเรียน      

3. ผูบริหารมีการประสานงานในการปองกันแกไขปญหายาเสพ
ติดกับหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ 

     

4. ผูบริหารใหคําปรึกษาแกนักเรียนและผูปกครองที่มีปญหาใน
ดานตางๆ 

     

5. ผูบริหารจัดใหมีงานสวัสดิการทั่วไปภายในโรงเรียน ในดาน
สถานที่พักผอน รถรับสง โทรศัพท เพื่อบริการผูเรียนให
ไดรับความสะดวกสบายและไดรับการพัฒนาในทุกๆ ดาน 

     

6. ผูบริหารสามารถสงเสริมใหครูอาจารย เขารวมกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา 
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ขอ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
 

1. 
 

7.  ดานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผูบริหารสามารถใชและบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาและการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

     

2. ผูบริหารสามารถประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมา
ปรับปรุงการบริหาร จัดการ 

     

3. ผูบริหารสามารถเลือกใชนวัตกรรมเทคโนโลยีมาจัดระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

4. ผูบริหารมีทักษะการสืบคนขอมูลทาง INTERNET      

5. ผูบริหารนําระบบเครือขายคอมพิวเตอรมาใชในการเผยแพร 
ประชาสัมพันธขาวสารของสถานศึกษา เชน ใชระบบ World 
Wide Web (WWW) 

     

6. ผูบริหารสงเสริม สนับสนุน และสรางแนวปฏิบัติในการรับสง
หนังสือราชการผานระบบอินเตอรเน็ต 

     

 
1. 

8.  ดานการวิจัยทางการศึกษา   
ผูบริหารสามารถใฝหาความรู ในการคนควา ทดลองสิ่ง
ใหมๆ อยูเสมอ 

     

2. ผูบริหารสามารถสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู 

     

3. ผูบริหารมีความรูทางดานการวิจัยทางการศึกษา      

4. ผูบริหารสรางผลงานเปนเอกสาร บทความงานวิจัย เผยแพร
เปนระยะๆ 

     

5. ผูบริหารจัดใหมีการศึกษาดูงานเก่ียวกับการพัฒนาครูดาน
การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูตามสถาบันการศึกษาตางๆ 

     

6. ผูบริหารสงเสริมใหครูที่มีผลงานวิจัยใหไดรับการคัดเลือก
เปนผูนําทางวิชาการ 
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ขอ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 
 

1. 
9.  ดานคุณธรรมและจริยธรรม 
ผูบริหารเปนผูนําเชิงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี   

     

2. ผูบริหารบริหารงานอยางมีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย      

3. ผูบริหารสรรเสริญ ยกยอง มอบความดีความชอบตอเพื่อน
รวมงานหรือผูใตบังคับบัญชา เมื่อองคกรไดรับความสําเร็จ 

     

4. ผูบริหารในสภาวะที่เกิดความเครียด ทานสามารถที่จะใช
เทคนิคคลี่คลายบรรยากาศใหแจมใสได 

     

5. ผูบริหารยอมรับการถูกวิพากษวิจารณจากผูที่เก่ียวของ      

6. ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาใหผูรวมงานมีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่เหมาะสม 

     

 
 
                                   
                                                                                                      ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง    
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2543 

 
1.  ชื่อหลักสูตร        :   หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                       Master of Education Program in Educational Administration 
2.  ชื่อปริญญา 

ชื่อภาษาไทย 
ชื่อเต็ม               :  การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 
ชื่อยอ       :  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ชื่อภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม               :  Master of Education (Educational Administration) 
ชื่อยอ       :  M.Ed. (Educational Administration) 
3.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4.  ปรัชญา  และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
ปรัชญาของหลักสูตร 
สรางและพัฒนาผูนําทางการศึกษาที่มีวิสัยทัศนกวางไกล มีความเปนสากล เขาถึงบริบททาง
วัฒนธรรม เปนเลิศทางการบริหารวิชาการ และเปยมดวยคุณธรรมจริยธรรม 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
แผน ก (2) 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางการบริการการศึกษาใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
1.  มีความรูความสามารถและประสบการณในการใชศาสตรและศิลปในการบริหารการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคลองกับริบททางวัฒนธรรมและระบบคุณคาแหงสังคมไทย
โดยรวม ทองถิ่นและชุมชน 
2.  เปนนักบริหารมืออาชีพที่มีความริเริ่มสรางสรรค กาวทันมิติแหงการเปลี่ยนแปลง 
3.  มีความรูความสามารถในการศึกษาคนควาและวิจัย เพ่ือประโยชนตอการบริหารการศึกษาให
บรรลุผล 
4.  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน 
5.  มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม 
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แผน ข 
เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางการบริหารการศึกษาใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
1.  มีความรูความสามารถและประสบการณในการใชศาสตรและศิลปในการบริหารการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคลองกับบริบททางวัฒนธรรมและระบบคุณคาแหงสังคมไทย
โดยรวม ทองถิ่นและชุมชน 
2.  เปนนักบริหารมืออาชีพที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค กาวทันมิติแหงการเปลี่ยนแปลง 
3.  มีความรูความสามารถในการศึกษาคนควา สามารถนําเอาทฤษฎีหรือผลการวิจัยไปประยุกตใช
ในการแกปญหาหรือพัฒนาการบริหารการศึกษา 
4.  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน 
5.  มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรม 
หนวยงานรับผิดชอบ 
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โครงสรางของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 
หมวดวิชา                                                                    แผน ก (2)                แผน ข 
1.  หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา               ไมนอยกวา             8                           8 
2.  หมวดวิชาเอก 
วิชาเอกบังคับ                                                             9                           9 
วิชาเอกเลือก                                              ไมนอยกวา        9                           15 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                ไมนอยกวา           2                            2 
4.  ปริญญานิพนธ                                                             12                           - 
5.  สารนิพนธ                                                                   -                            6 
รวมวิชาในหนวยกิจตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา                           40                           40 
 
รายวิชาในหมวดตาง ๆ 
หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 8 หนวยกิต จากกลุมวิชาตอไปนี้ 
กลุมวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
กําหนดใหเรียน ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้ 
พฐ  501  พ้ืนฐานทางปรัชญาของการศึกษา     2(2-0) 
FE  501  Philosophical Foundations of Education 
พฐ  502  พ้ืนฐานทางสังคมที่เก่ียวของกับการศึกษา    2(2-0) 
FE  502  Social Foundations of Education 
พฐ  503  พ้ืนฐานทางจิตวิทยาของการศกึษา     2(2-0) 
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FE  503  Psychological Foundations of Education 
พฐ  504  พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีของการศึกษา     2(2-0) 
FE  504  Technological Foundations of Education 
กลุมวิชาวิจัยทางการศึกษา 
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 2 หนวยกิต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจาก
รายวิชาดังนี ้
พฐ  511  วิธีการวิจัยทางการศึกษา      3(3-0) 
FE  511  Research Methods in Education 
พฐ  512  การวิจัยเชิงคุณภาพ       3(3-0) 
FE  512  Qualitative Research 
พฐ  521  สถิติเพ่ือการวิจัย 1 (สําหรับผูไมมีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร)       3(3-0) 
FE  521  Statistics for Research 1 
พฐ  522  สถิติเพ่ือการวิจัย 2 (สําหรับผูที่มีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร)       3(3-0) 
FE  522  Statistics for Research 2 
พฐ  531  คอมพิวเตอรสําหรับการศึกษาและวิจัย                                     2(2-0) 
FE  531  Computer for Education and Research 
รายวิชาในหมวดวิชาเอก 
กําหนดใหวิชาเอกบังคับ 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 
บห   511  หลักและทฤษฎีการบริหาร      3(3-0) 
EA   511 Principle and theory of Administration 
บห   513  ยุทธศาสตรการจัดการศึกษา      3(3-0) 
EA   513  Strategy for Educational Management 
บห   531  ภาวะผูนํา           3(3-0) 
EA   531  Leaderships 
วิชาเอกเลือก   แผน   ก(2)   ใหเลือกไมนอยกวา  9  หนวยกิต 
แผน   ข  ใหเลือกไมนอยกวา      15  หนวยกิต 
จากรายวิชาตอไปนี ้
บห    512  ทฤษฎีและการปฏิบัติในการวางแผนการศึกษา   3(2-2) 
EA    512  Theory and Practice in Educational Planning 
บห    515  การบริหารและการพัฒนากิจการนักเรียน    2(2-0) 
EA    515  Student Affairs Administration and Development 
บห    517   การบริหารและการพัฒนาหลักสูตร     2(2-0) 
EA    517  Curriculum Management and Development 
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บห    521  กฎหมายการศึกษา       2(2-0) 
EA    521  Educational Law 
บห    522  การบริหารการเงินและงบประมาณสถานศึกษา   3(3-0) 
EA    522   School Finance and Budget Management 
บห    527   วัฒนธรรมการเรียนรู      2(2-0) 
EA    527   Learning Culture 
บห    532   หัวหนาสถานศึกษา       3(3-0) 
EA    532   Principalship 
บห    533   ผูนําทางวิชาการและการพัฒนาสถานศึกษา    3(3-0) 
EA    533  Academic Leader and School Improvement 
บห    536   จริธรรมสําหรับผูบริหาร      2(2-0) 
EA    536   Ethics for Administrator 
บห    614   การบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม    2(2-0) 
EA    614   School Plant and Environment Management 
บห    616   การนิเทศการศึกษา       2(2-0) 
EA    616  Educational Supervision 
บห    618   การพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา    2(2-0) 
EA    618  Development and Quality Assurance in Education 
บห    619   การบริหารและการประเมินโครงการ     2(2-0) 
EA    619   Project Management and Evaluation 
บห    623   ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน    2(2-0) 
EA    623  School and Community Relations 
บห    624   การเมืองและนโยบายทางการศึกษา     2(2-0) 
EA    624   Politics and Educational Policy 
บห    625   เศรษฐศาสตรการศึกษา      2(2-0) 
EA    625  Economics of Education 
บห    626   สารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา     2(2-0) 
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