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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูของบุคลากรในโรงเรียนสันติราษฎร
บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ  เกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน เพื่อเปรียบเทียบ
การรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน จําแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา  
ตําแหนง และประสบการณทํางานและขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียน ประชากรที่ศึกษา คือบุคลากรในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจ ในพระอุปถัมภ   
กรุงเทพมหานคร จํานวน 200 คน วิเคราะหคารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานทดสอบคา t   
และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทิศทางเดียวผลการศึกษาพบวา 
 1. การรับรูของบุคลากรในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ เกี่ยวกับ
บทบาทการบริหารของผูบริหารโรงเรียนในภาพรวม และรายดานทุกๆ ดานอยูในระดับปานกลาง   
   2.  ผลเปรียบเทียบการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียน จําแนกตามเพศ ภาพรวมไมแตกตางกัน  แตเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานบทบาท
การบริหารงานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 
    3.  ผลเปรียบเทียบการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียน จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
บทบาทการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05   
   4.  ผลเปรียบเทียบการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียน จําแนกตามตําแหนง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
   5.  ผลเปรียบเทียบการรับรูของบุคลากรเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียน จําแนกตามประสบการณทํางาน ไมแตกตางกัน  
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   ขอเสนอแนะ  ผูบริหารควรพัฒนาดานบทบาทการบริหารงานเทคโนโลยี สารสนเทศ 
และส่ือการเรียนรู  คัดเลือกบุคลากรที่ มีความรูความสามารถมาสนับสนุนการใหบริการ              
ดานเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมแหลงเรียนรูท้ังใน และนอกโรงเรียน และชวยสนับสนุนในการ         
วางแผนการปฏิบัติงาน 
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ABSTRACT 
 

    This research. Aims to study the Perceived by School Personnel in Santirat Institute Of 
Business Administration School under the royal patronage on the Roles of Administrator of the 
school and compare the perceptions of personnel regarding the management of schools by sex, 
educational level and position experience. People in the population studied is Santirat Institute Of 
Business Administration School under the royal patronage of the City 200 percent of the average 
standard deviation statistics for the test. And one-way analysis of variance results showed that  

1. Perceived by School Personnel in Santirat Institute Of Business Administration 
School under the royal patronage on the Roles of Administrator of the school in the medium as a 
whole and in every aspect.  

2.  Comparison of Perceived by School Personnel on the Roles of Administrator of the 
school did not differ by sex. However, when considered on the Roles of Administrator of the 
technical differencesare statistically significant at the 0.05 level.  
      3.  Comparison of Perceived by School Personnel on the Roles of Administrator of 
schools by level of education. Overall, no difference. However, when considered on the Roles of 
Administrator of Information Technology  and learning.Differences are statistically significant at 
the 0.05 level.  
    4.  Comparison of Perceived by School Personnel on the Roles of Administrator of the 
school by location. Differences are statistically  significant at 0.05 .  
      5.  Comparison of Perceived by School Personnel on the Roles of Administrator of the 
school by the experience. Is no different.  
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       Suggested managers should develop Roles of Administrator of Information Technology 
and Education. Selection of personnel with expertise in technology support services to enhance 
learning in both. And out of school. And support in planning the operation.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

              สารนิพนธฉบับนี้ สํา เ ร็จไดดวยดี เปนเพราะผูวิจัยได รับความกรุณาอยางยิ่ งจาก          
อาจารยโชติ แยมแสง คณะกรรมการสอบสารนิพนธ ท่ีไดใหความรูใหคําปรึกษา แนวคิด และ
ขอเสนอแนะตาง ๆ ในการศึกษา และการจัดทําสารนิพนธ ทําใหการวิจัยคร้ังนี้มีความสมบูรณ
ยิ่งข้ึน ผูวิจัยขอขอบพระคุณไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยในภาควิชาการการจัดการการศึกษาทุกทานท่ีไดใหความรู         
ในดานวิชาการ 
 ขอขอบพระคุณนางเบญจมาภรณ คุณะรังษี ผูอํานวยการโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจ 
ในพระอุปถัมภ  ท่ีอนุญาตใหเก็บรวบรวมขอมูลจากครูผูสอนในโรงเรียน และเพื่อนครูทุกทาน        
ท่ีกรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณ นางศิรินันท  ชลินทุ ท่ีไดให
ความชวยเหลือในการทําวิจัยคร้ังนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดีในทุกข้ันตอน 
 คุณคา และประโยชนอันเกิดจากสารนิพนธฉบับนี้ขอมอบเพื่อการพัฒนาการศึกษา และ
นอกจากนั้น ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา มารดา และครูอาจารยทุกทาน ผูซ่ึงมีพระคุณ   
อยางยิ่ง และเปนผูประสิทธิประสานวิชาความรูใหกับผูวิจัยตลอดมา 
 

พรรณี  คงกระพันธ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

   

1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) 2545 
สงผลตอการปฏิรูปทางการศึกษา คือมุงเนนการปฏิรูประบบการศึกษา ใหสอดรับซ่ึงกันและกันท้ัง
ระบบ ปฏิรูปแนวการจัดการศึกษาโดยใหยึดผูเรียนเปนสําคัญ ปฏิรูปหลักสูตรและเนื้อหาสาระ 
วิธีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน ปฏิรูประบบการบริหารและการ
จัดการศึกษาท้ังหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองทองถ่ิน และเอกชน โดยเนนเร่ืองการกระจาย
อํานาจและการมีสวนรวม ปฏิรูประบบครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา มุงเนนใหมีการ
ยกระดับสถานภาพของวิชาชีพครู การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพครู ปฏิรูประบบทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา ปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษาเนนเร่ืองของการประกันคุณภาพ
ภายในและใหมีการรับรองและประเมินผลมาตรฐานจากองคกรภายนอก และปฏิรูปส่ือและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มุงใหมีการผลิตใชส่ือและเทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายท่ีมีคุณภาพ 
(สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544)                    
  จากการปฏิรูปการศึกษาซ่ึงเนนพัฒนาคุณภาพท้ังในดานผลผลิต กระบวนการจัดการ และ
ปจจัยตาง ๆ โดยมุงหวังใหการจัดการศึกษาพัฒนาท้ังระบบ   ผูบริหารสถานศึกษาจึงจัดวาเปน
บุคคลท่ีมีความสําคัญตอการริเร่ิมเปล่ียนแปลงรวมถึงการอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรในการ
ปฏิบัติหนาท่ีเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนํา ผูประสานความ
รวมมือจากทุกฝาย และผูอํานวยความสะดวกเพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองการเรียนการสอน
และการเรียนรู รวมท้ังประสานสัมพันธ ระดมและจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ (สุพล 
วังสินธ, 2545)  ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนผูนําพาองคกรใหประสบความสําเร็จ  ในยุคการปฏิรูป
การศึกษาผูบริหารหรือผูนําท่ีดีจะตองมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถแสดงบทบาทในการนําและ
การอํานวยการที่ถูกตองเหมาะสม สามารถทําการวินิจฉัยส่ังการหรือตัดสินใจแกปญหาตางๆ ได
อยางเหมาะสมเพ่ือใหงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารท่ีดีจึงควรแสดงบทบาทในดาน    
ตาง ๆ ท่ีเหมาะสม ดังนี้ (1) บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก เปนผูนําในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคของครู
และนักเรียน เปนผูนําในการบริหารโดยยึดแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนผูนํา
ดานการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาการเรียนรู เปนผูนําในการพัฒนาวิชาการ 
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เปนผูประสานความรวมมือกับชุมชน เปนผูนําในการบริหารงานแบบประชาธิปไตยโดยรวมกัน
ทํางานเปนทีม และสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมอยางแข็งขัน เปนผูนําในการจัดการศึกษา และเปน
เอกลักษณขององคกรในทางสรางสรรค เปนผูนําในการบริหารคุณภาพ โดยใหทุกคนมีสวนรวมคิด 
รวมตัดสินใจลงมือทําและรับผิดชอบรวมกัน เพื่อมุงพัฒนาคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญเปนผูสราง
ขวัญและกําลังใจแกบุคลากรเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในการเรียนรูและ แลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกันและเปนผูนําในการจัดหางบประมาณ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (2) 
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ท่ีมีการบริหารที่ใชโรงเรียนฐาน (SBM : School Based 
Management) (ธีระ รุญเจริญ . อัดสําเนา)ไดแก การเปนผูนําทางวิชาการ การบริหารแบบมีสวนรวม 
การเปนผูอํานวยความสะดวก  การประสานความสัมพันธ  การสงเสริมสนับสนุนการวิจัยพัฒนา 
การเผยแพรประชาสัมพันธ และการสงเสริมเทคโนโลยี (3) บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ี
ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปยังคณะกรรมการ และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา
โดยตรง 4 ดาน คือ ดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป 
(สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2543) (4) บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เปนการใหหลักฐานขอมูลแกประชาชน วา บุคลากรใน
โรงเรียนทํางานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหผูปกครองนักเรียนและสาธารณชนม่ันใจในคุณภาพ
ของนักเรียน  ดังนั้น  โรงเรียนตองจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในและใหถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยจัดทํารายงานประจําปเสนอ
ตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณะ เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีกลาวถึงยังเปนผลใหเกิดการ
พัฒนาโรงเรียนท้ังระบบเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ท่ีจะตองบริหารแบบมีสวนรวม มีลักษณะของ
ผูนําแบบประชาธิปไตย  ใหความสําคัญ ใหเกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของผูรวมงาน ยอมรับและ
เปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็นรวมแกปญหาและรวมตัดสินใจ เปนผูมีวิสัยทัศน มีความ
เช่ือม่ัน เห็นคุณคาของตนเองและผูรวมงาน ซ่ือสัตย จริงใจ มีความสามารถกระตุนและจูงใจใหเกิด
ความรักและความผูกพันในโรงเรียน 
 การพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษาจะตอง
เปล่ียนแปลงบทบาทของตนเอง โดยการใชหลักการบริหารคุณภาพที่ใหทุกคนมีสวนรวมคิดรวม
ตัดสินใจ ในปจจุบัน โรงเรียนท่ีสรางทีมงาน ซ่ึงมีความสําคัญตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน พบวา มีผูบริหารสถานศึกษาจํานวนนอยท่ีใชศาสตรและศิลปในการบริหารการจัดการ มัก
บริหารโดยไมใชการบูรณาการระหวางทฤษฎีจากการศึกษากับชีวิตการทํางาน ขาดการฝกฝน ขาด
ประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานการณจริง ขาดความเขาใจในรายละเอียดปลีกยอยของ
สถานศึกษา  บุคลากร  ผูปกครอง  กรรมการสถานศึกษา  ชุมชนและผู เกี่ยวของอ่ืน  ๆ  ขาด
ความสามารถท่ีจะประสานการมีสวนรวมระหวางครู ผูปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชนและ
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ผูเกี่ยวของอ่ืน ๆ ขาดการใหเกียรติและยกยองครู ผูปกครอง และชุมชน ซ่ึงเปนผูเกี่ยวของหรือมี
สวนไดสวนเสียกับการบริหารและจัดการศึกษา (ธีระ รุญเจริญ, 2545)  
                นอกจากนี้ ในปจจุบันยังไมมีงานวิจัยทางการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานสําหรับโรงเรียนการศึกษาเอกชนมากนัก โดยเฉพาะสําหรับโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมากในประเทศไทย ดังนั้น ผูวิจัยซ่ึงเปนบุคลากรในโรงเรียนสันติราษฎร
บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษา เร่ือง “การบริหารงานของผูบริหาร
ในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ในทรรศนะของบุคลากรของโรงเรียน” เพื่อ
เปนแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสันติราษฎร
บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ตอไปในอนาคต 
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
    1.2.1 เพื่อศึกษาการรับรูของบุคลากร ในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ เกี่ยวกับ
บทบาทการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน  
  1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบการรับรูบุคลากรในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระ
อุปถัมภ เกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน โดยจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 
ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน 
   1.2.3 เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติ
ราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ  ตามการรับรูของบุคลากรในสถาบัน 
 
1.3  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และกําหนดกรอบความคิดการศึกษา 
ดังนี้     

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DPU



  4 

                  ตัวแปรตน                                                                      ตัวแปรตาม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  สมมติฐานการศึกษา 
 
1. 4  ขอบเขตของการศึกษา 
 1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา   
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาบทบาทการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสันติราษฎร
บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ในทรรศนะของบุคลากรของโรงเรียน โดยศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอ
การบริหารงานของผูบริหารในดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานทะเบียนและ
ประเมินผลดานการบริหารงานบุคลากร ดานการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการ
เรียนรู ดานการบริหารงบประมาณ  ดานการบริหารงานอาคารสถานท่ี และดานการบริหารงานอ่ืนๆ  

 1.4.2  ขอบเขตดานประชากร  
         ประชากรการศึกษาคร้ังนี้ คือ บุคลากรในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ 
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2553 จํานวน 200 คน จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตรท่ีเปน
ขอมูลพื้นฐานสําคัญท่ีมีผลตอความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน

ขอมูลพื้นฐาน 
1.  เพศ                                 
     1.1  หญิง                
     1.2  ชาย                                         
2.  ระดับการศึกษา 

     2.1  ต่ํากวาปริญญาตรี-ปริญญาตรี 
     2.2  สูงกวาปริญญาตรี 
3.  ตําแหนง 
     3.1  หัวหนาฝาย - เ จาหนาท่ี 
     3.2  อาจารย 
4.  ประสบการณในการทํางาน 
     4.1  นอยกวา 5 ป 
     4.2  ระหวาง 5 ถึง 10 ป 
     4.3  มากกวา 10ป 

บทบาทการบริหารงานของผูบริหาร 
ในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจ 

ในพระอุปถัมภ 
ตามการรับรูของบุคลากรในสถาบัน 

1.  ดานการบริหารงานวิชาการ 
2.  ดานการบริหารงานทะเบียนและประเมินผล  

3.  ดานการบริหารงานบุคลากร 

4.  ดานการบริหารงานเทคโนโยลี สารสนเทศ 
และส่ือการเรียนรู 

5.  ดานการบริหารงบประมาณ 

6.  ดานการบริหารงานอาคาร และสถานท่ี 
7.  ดานการบริหารงานท่ัวไป  
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สันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ตําแหนงในการทํางาน และ  
ประสบการณในการทํางาน  
 
1. 5  นิยามศัพท   
 การบริหารงาน  หมายถึง การบริหารจัดการตลอดจนการอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานใน
โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ กรุงเทพมหานคร โดยแบงออกเปน 7 ดาน ดังนี้ 
  ดานการบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมในงานวิชาการซ่ึงเปน
ภารกิจหลักใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาและเปนประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 
  ดานการบริหารงานทะเบียนและประเมินผล หมายถึง การบริหารและการจัดการในการวัด
และประเมินผลการศึกษา และ การพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ดานการบริหารงานบุคลากร หมายถึง การดําเนนิงานเก่ียวกับบุคคล เชน การสรรหา
บุคคลมาทํางาน การพัฒนาบุคคล และการจัดบุคคลใหพนจากงาน  
  ดานการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู หมายถึง การใชระบบ
คอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือสนับสนุนในการวางแผนและการปฏิบัติงาน  
  ดานการบริหารงบประมาณ หมายถึง การจัดการดานงบประมาณและการเงินใหคลองตัว
ควบคูกับระบบการตรวจสอบท่ีมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อจัดสรรผานอุปสงคของผูเรียน 
  ดานการบริหารงานอาคารและสถานท่ี หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกบัการบริหารบริเวณ
โรงเรียน การดูแลรักษาและปรับปรุงอาคารสถานท่ี อุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพเรียบรอย รวมท้ัง
การปรับปรุงบริเวณใหมีภูมิทัศนท่ีด ีรมร่ืน สะอาด และปลอดภัย  
  ดานการบริหารงานท่ัวไป  หมายถึง การบริหารจัดการงานดานอ่ืน ๆ เชน งานสงเสริม
สนับสนุนงานประกันโอกาสในการศึกษา  งานอํานวยการและการติดตามตรวจสอบ งานนโยบาย และ
แผนงานสนับสนุนการประชุม  งานพัฒนาการบริหาร งานพัฒนาโครงการ งานประชาสัมพันธ และ 
งานความสัมพันธกับชุมชน 

          ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง กรรมการอํานวยการ ผูอํานวยการ ผูจัดการ ภายใน
สถาบันการศึกษา ในท่ีนี้ คือ โรงเรียนสันติราษฎร บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ  ปการศึกษา 2553 
 บุคลากร หมายถึง หัวหนาฝาย ครู และเจาหนาท่ี ภายในสถาบันการศึกษาในท่ีนี้ คือ 
หัวหนาฝายครู และเจาหนาท่ีของโรงเรียนสันติราษฎร บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ปการศึกษา 
2553 จํานวน 200 คน จากขอมูลจากสถิติรายนามบุคลากรของโรงเรียนสันติราษฎร บริหารธุรกิจ  
ในพระอุปถัมภ  
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1. 6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ                                                                                            
 1.6.1  ทราบความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ 
เกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน โดยจําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา 
ตําแหนง และ ประสบการณการทํางาน 
   1.6.2  ไดแนวทางในการพัฒนาบทบาทการบริหารของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎร
บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ  
        1.6.3  ไดแนวทางในการพัฒนาบทบาทการบริหารของผูบริหารในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร DPU



 
 

บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
             การวิจัยเร่ือง การบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจ              
ในทรรศนะของบุคลากรในสถาบัน ผูศึกษาไดศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหจากเอกสาร และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษา ตามลําดับดังนี้ 
   2.1   แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการบริหาร  
 2.1.1  ความหมายของการบริหาร  
 2.1.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 2.1.3  ระดับของผูบริหาร 
         2.1.4  หนาท่ีของนักบริหาร  
         2.1.5  หลักการบริหาร  

  2.2   แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  
 2.2.1  ปรัชญาของการบริหารการศึกษา  
 2.2.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา  
 2.2.3  คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาในยคุปฏิรูปการศึกษา 

  2.2.4  บทบาทผูบริหารสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
  2.2.5  ปจจัยเสริมสรางความเปนนักบริหารมืออาชีพ 

   2.3   แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนเอกชน  
  2.3.1  การบริหารโรงเรียนเอกชน  

 2.3.2  การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา  
  2.3.3  การบริหารงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 2.3.4  ขอบขายของมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  

  2.4  การบริหารงานของโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ  
  2.4.1  ประวัติความเปนมาของโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจ 
 2.4.2  โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจ  
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 2.4.3  วิสัยทัศนและพันธกิจ  

 2.4.4  เปาประสงค  
 2.4.5  หลักสูตรท่ีเปดสอน 
 2.4.6  การบริหารงานในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร  
 2.1.1  ความหมายของการบริหาร  
              มีนักวิชาการบางทานเรียก การบริหาร รวมกันวา “การบริหารจัดการ” มีนักวิชาการไดให
ความหมายกันไวมากมาย ดังนี้  
 Mary Parker Follett ไดใหความหมาย  การบริหาร ไววา การบริหารการจัดการเปน
เทคนิคการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน 
 George R.Terry ไดใหความหมาย การบริหาร ดังนี้ การบริหารการจัดการเปน
กระบวนการของการวางแผนการจัดองคกร การกระตุนและการควบคุมใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน
โดยใชทรัพยากรบุคคลและอ่ืนๆ 
 James A.F.Stoner ไดใหความหมายวา การบริหารจัดการ คือ กระบวนการ (Process) 
ของการวางแผน (Planning) การจัดองคกร (Organization) การส่ังการ (Leading) และการควบคุม 
(Controlling) ความพยายามของสมาชิกในองคกรและการใชทรัพยกรตางๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค
ท่ีองคกรกําหนดไว   
 เกษม  จันทรแกว (2540: 512 – 514) ไดใหความหมายวา การบริหาร หมายถึง การ
ดําเนินการเพื่อนําปจจัยตางๆ สูระบบดวยกระบวนการทํางานจนไดผลท่ีกําหนด การบริหาร จึงเปน
การดําเนินการใหทุกหนวยงานทําหนาท่ีสัมพันธผสมผสานกัน ซ่ึงข้ึนอยูกับ ผูบริหารท่ีวางแผน
บริหารท่ีมีหนาท่ีอํานวยการ (Directing) ตามอํานาจหนาท่ีจากหนวยงาน (Organizing) ท่ีควบคุม 
(Controlling) ในการนําแผนงาน (Planning) ท่ีไดกําหนดไวแลวไปดําเนินการรวมกับทรัพยากร 
(Assembling resource) ทําใหการใชปจจัยการบริหาร (ไดแก คน งบประมาณ เคร่ืองมือ อุปกรณ 
สวัสดิการ ฯลฯ) กอใหเกิดผลขั้นสุดทาย 
  วิโรจน สารรัตนะ (2545: 3–5) ไดกลาววา การบริหารเปนกระบวนการดําเนินงานเพ่ือให
บรรลุจุดหมายขององคกร โดยอาศัยหลักทางการบริหารอยางนอย 4 ประการ คือ การวางแผนการจัด
องคกร  การนํา และ การควบคุม ซ่ึงกระบวนการดังกลาว มีผูบริหารเปนผูรับผิดชอบ ท่ีจะทําใหมี
การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 สรุปไดวา  การบริหาร หมายถึง  การวางแผนงาน และการจัดการทรัพยากรทั้งหมดท่ีมี
อยูเพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคของการบริหาร วิสัยทัศน และพันธกิจขององคกร   
 2.1.2   ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร 
 ในอดีตระบบการจัดการของการผลิต และกิจกรรมตางๆ ทางเศรษฐกิจ ทางการตลาด 
มิไดมีความสลับซับซอนมากนัก สําหรับแนวคิดทางการบริหารการจัดการไดวิวัฒนาการเรื่อยมา
เปนลําดับ ซ่ึงสามารถแบงออกได ดังนี้ 
 แนวคิดกอนยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร (Pre– Scientific Management) กอนป ค.ศ 
1880 ซ่ึงการบริหารในยุคนั้น อาศัยอํานาจหรือการบังคับใหคนงานทํางาน ซ่ึงวิธีการบังคับอาจใช 
การลงโทษ การใชแส การทํางานในยุคนั้นเปรียบเสมือนทาส คนในยุคนั้นจึงตองทํางานเพราะกลัว
การลงโทษ 
              แนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร (Scientific Management) แนวคิดนี้เร่ิมในชวงของ
การปฏิวัติอุตสาหกรรม ประมาณป ค.ศ 1880 เปนตนมาจนถึงป 1930 ในยุคนั้นไดใชหลักวิธีการ
จัดการแบบวิทยาศาสตรมาชวยในการบริหารการจัดการทําใหระบบบริหารการจัดการแบบโบราณ
ไดเปล่ียนแปลงไปมาก ซ่ึงบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในการบริหารในยุคนี้มี 2 ทาน คือ Frederich W. Taylor 
และ Henri J. Fayol  
 Frederich W. Taylor ไดรับการยอกยองวาเปนบิดาแหงการจัดการแบบวิทยาศาสตร หรือ 
บิดาของวิธีการจัดการท่ีมีหลักเกณฑ โดยไดทําการศึกษาหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม Taylor ไดเขาทํางานคร้ังแรกในโรงงานที่เพนซิลวาเนีย ในป ค.ศ.
1878 ซ่ึงเปนชวงท่ีเศรษฐกิจตกตํ่ามาก การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ ไมมีมาตรฐานในการ
ประเมินผลงานของคนงาน การแบงงานไมเหมาะสม การตัดสินใจขาดหลักการและเหตุผล เขาได
คัดคานการบริหารงานแบบเกาท่ีใชอํานาจ (Power) วาเปนการบริหารท่ีใชไมได และมีความเชื่อวา 
การบริหารที่ดีตองมีหลักเกณฑ การทํางานไมไดเปนไปตามยถากรรม Taylor จึงไดศึกษาและ
วิเคราะหเวลาและการเคล่ือนไหวในขณะทํางาน (Time and Motion) เพื่อดูการทํางานและการ
เคล่ือนไหวของคนงานในขณะทํางาน และไดคิดคนและกําหนด วิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุด (One Best 
Way) สําหรับงานแตละอยางท่ีไดมอบหมายใหคนงานทํา  ดังนั้น ผูบริหารจัดการ จึงตองเนนและ
ปฏิบัติดังนี้ 

-  กําหนดวิธีการทํางานดวยหลักเกณฑท่ีไดมีการทดลองแลววาเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด 
-  การคัดเลือกบุคลากรและการบริหารบุคลากรตองทําอยางเปนระบบเพื่อใหไดบุคลากร 

ท่ีเหมาะสม 
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 -  ตองมีการประสานรวมมือระหวางผูบริหารกับคนงาน 
 -  ผูบริหารตองพิจารณาอยางรอบคอบ ในดานการวางแผน และมีการมอบหมายงานตาม
ความถนัดดวย 
 สําหรับการศึกษาท่ีใชหลักวทิยาศาสตร (The Scientific Approach) มีสวนประกอบสําคัญ 
3 ลักษณะคือ 

-  มีแนวคิดท่ีชัดเจน (Clear Concept) แนวความคิดตองชัดเจนแนนอนในส่ิงท่ีจะ 
วิเคราะห 

-  เปนวิธีทางวิทยาศาสตร  (Scientific Method) สามารถพิจารณาขอเท็จจริงไดทาง     
วิทยาศาตรหรือสังเกตได แลวนําขอมูลดังกลาวมาทําการทดสอบความถูกตองถาเปนจริง คือ 
หลักเกณฑ (Principles) 

-  ทฤษฎี (Theory) หมายถึง การจัดระบบความคิดและหลักเกณฑมารวมกันเพื่อได
ความรูเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เพื่อนําไปสูความรูใหมๆ 
  Henri J. Fayol เปนวิศวกรเหมืองแรชาวฝร่ังเศส ไดสรางผลงานทางแนวความคิด
เกี่ยวกับการบริหาร ซ่ึงมุงท่ีผูบริหารระดับสูงโดยศึกษากฎเกณฑท่ีเปนสากลและไดเขียนหนังสือ 
Industrial General Management ซ่ึง Henri J. Fayol ไดเสนอแนวคิดและกําหนดหลักเกณฑในการ
บริหารของผูบริหารและหลักการบริหาร (Management Principle) ไว  

 แนวคิดการจัดการแบบมนุษยสัมพันธ (Human Relation) เปนแนวคิดท่ีขัดแยงกับ
แนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร ท่ีเนนประสิทธิภาพของการทํางาน และมองขามความสําคัญ
ของคน  เห็นวามนุษยไมมีชีวิตจิตใจ ไมมีความตองการมากนัก มีพฤติกรรมท่ีงายตอความเขาใจ 
โดยอาศัยโครงสรางขององคกรมาเปนตัวกําหนด และควบคุมใหมนุษยทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ ซ่ึง
ยุคของแนวคิดการจัดการแบบมนุษยสัมพันธนั้นอยูในชวงระหวางป ค.ศ 1930 – 1950 ในแนวคิด
การจัดการแบบมนุษยสัมพันธ  การจัดการใดๆ จะบรรลุผลสําเร็จได จะตองอาศัยคนเปนหลัก 
ดังนั้น แนวคิดมนุษยสัมพันธ จึงใหความสําคัญในเร่ืองความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal 
Relations)  จึงทําใหเร่ืองมนุษยสัมพันธ (Human Relation)  กลับมามีบทบาทสําคัญมากข้ึน 
นักวิชาการที่ใหการสนับสนุนและศึกษาแนวคิดนี้คือ Greorge Elton Mayo ท่ีทําการทดลองวิจัย คือ 
“Hawthorne Experiment” เมื่อป ค.ศ 1924-1927 ณ Western Electric Company เมืองชิคาโก มลรัฐ
อิลลินอยส ดวยจุดประสงค คือ ตองการเขาใจพฤติกรรมของคนในหนาท่ีการงานท่ีจัดไวให  
ปรากฏวา คนท่ีทํางานนั้น ไมไดทํางานเพ่ือหวังผลตอบแทนดวยตัวเงินเพียงอยางเดียว แตคนทํางาน
มีความตองการดานสังคมภายในกลุม ท่ีเกิดข้ึนอยางไมเปนทางการ ซ่ึงเปนเร่ืองของจิตใจ ตลอดจน
ความสัมพันธทางสังคมระหวางคนงานดวยกัน 
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 การศึกษาแนวคิดมนุษยสัมพันธ ทําใหมีการศึกษาพฤติกรรมศาสตรในการบริหารมาก
ข้ึน โดยนําเอาหลักการบริหารจัดการมาผสมผสานกับพฤติกรรมของมนุษยในองคกร ทําใหได
ความรูท่ีหลากหลายมากข้ึน เชน Abram Maslow ไดศึกษาการแสวงหาความตองการของมนุษย วา
มนุษยแสวงหาอะไร โดย Maslow ไดเสนอทฤษฎีลําดับข้ันของความตองการ (Hierachy of Need) 
สวน Frederick Herzberg ไดศึกษารูปแบบของการจูงใจโดยไดเสนอ ทฤษฎี Two Factor Theory of  
Motivation เปนตน                                                                 
 แนวคิดการบริหารจัดการยุคการบริหารสมัยใหม (Modern Management) แนวคิดในยุค
นี้เร่ิมตั้งแตป ค.ศ 1950-ปจจุบัน ซ่ึงเศรษฐกิจ และธุรกิจขยายตัวรวดเร็ว ความสลับซับซอนในการ
บริหารการจัดการมากข้ึน เพราะฉะนั้น การจัดการสมัยใหม จึงตองใชหลักทางคณิตศาสตร
ตลอดจนการจัดการเชิงระบบมาชวยในการตัดสินใจ อยางไรก็ตาม การบริหารการจัดการสมัยใหม
มิไดท้ิงหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรและแนวคิดในดานมนุษยสัมพันธ และปรับปรุงเปนการบริหาร
จัดการสมัยใหมที่พัฒนาใหเปนการจัดการเชิงระบบและการจัดการโดยใชคณิตศาสตร หรือเชิง
ปริมาณมาชวยในการตัดสินใจ ดังน้ี 
 การจัดการเชิงระบบ (System Approach) ความหมายของระบบ (System) “a set of 
interdependent, interaction element”  ตัวอยางเชน คนเปนระบบ เพราะในรางกายของคนเรานั้น
ประกอบดวย อวัยวะ  ซ่ึงมีความสัมพันธซ่ึงกันและกันอยางอัตโนมัติ  ระบบจึงถือเปน Grand 
Theory เปนทฤษฎีขนาดใหญ เพราะมีระบบยอยหรือส่ิงตางๆ มากมาย เนื่องจากปจจัยตางๆ ของ
องคกรไมวาภายในหรือภายนอก  ลวนมีความสัมพันธและเกี่ยวเนื่องเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  
ดังนั้น การบริหารจัดการจึงตองปรับตัวใหมีความสมดุลอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดความสัมพันธ
กับปจจัยตางๆ ท่ีกลาวจึงจะทําใหองคกรเติบโต  อยูรอด และสัมฤทธิผลตามเปาหมาย 
 การจัดการโดยใชคณิตศาสตร หรือเชิงปริมาณมาชวยในการตัดสินใจ (Quantitative or 
Decision Making Approach) การศึกษาในแนวน้ีจะใช เคร่ืองมือสมัยใหมมาชวยในการตัดสินใจ 
เชน การวิเคราะหเชิงปริมาณ การวิจัย การใชคอมพิวเตอร เปนตน ทําใหตองมีหลักการและเหตุผล 
มีหลักมีเกณฑ และเปนการบริหารจัดการท่ีสามารถลดความเส่ียงขององคกรไดในระดับหนึ่ง 
 สรุปไดวา  การบริหารงานในองคกรไดเร่ิมมีมาตั้งแตในอดีต  แตมีความแตกตางกันใน
ลักษณะของการบริหาร การบริหารงานในองคกรไดเร่ิมมีการพัฒนา และมีการผสมผสานทฤษฎี
ตางๆ เพ่ือนํามาพัฒนาการบริหารงานในชวงป ค.ศ 1880 ถึงป ค.ศ 1930 โดย Frederich W. Taylor 
และ Henri J. Fayol ปจจุบันหลักการบริหารงานไดพัฒนา และเรียกวา แนวคิดการจัดการยุคการ
บริหารสมัยใหม (Modern Management) แนวคิดการพัฒนาแบบน้ีเกิดจากเศรษฐกิจ และธุรกิจท่ี
ขยายตัวอยางรวดเร็ว ความสลับซับซอนในการบริหารจัดการจึงมีมากข้ึน การบริหารงานจึงเขาสูยุค
ของการบริหารท่ีใชการจัดการเชิงระบบผสมผสานกับหลักเกณฑทางวิทยาศาสตรและแนวคิดใน

DPU



 12 

ดานมนุษยสัมพันธ โดยการบริหารการจัดการจึงเนนการทําใหองคกรเติบโต อยูรอด และ
สัมฤทธิผลตามเปาหมาย 
 2.1.3  ระดับของผูบริหาร 
   โดยท่ัวไประดับของผูบริหาร มี 3 ระดับ คือ 
  ผูบริหารระดับสูง (Top Manager) ทําหนาท่ีนําองคกรไปสูความสําเร็จ โดยกําหนด
นโยบายตางๆ ขององคกร ภายใตสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงมีท้ังปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอก 
 ผูบริหารระดับกลาง (Middle Manager) ทําหนาท่ีควบคุมประสานงานกับผูบริหารระดับ
ตนใหดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานท่ีไดกําหนดไว และนําผลสําเร็จรายงานตอผูบริหาร
ระดับสูง 
 ผูบริหารระดับตน (First – Line Manager) เปนผูบริหารท่ีใกลชิดกับผูปฏิบัติการและมี
โอกาสรับรูปญหาท่ีจริง                          
 สรุปไดวา  ผูบริหารมี 3 ระดับและมีภาระหนาท่ีแตกตางกันไป ผูบริหารระดับสูง ทํา
หนาท่ีนําองคกรไปสูความสําเร็จโดยอาศัยการส่ือสารผานนโยบาย ผูบริหารระดับกลางทําหนาท่ี
ควบคุมประสานงานระหวางผูบริหารระดับสูงกับผูบริหารระดับตน และ ผูบริหารระดับตน  
ควบคุมดูแลผูปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายขององคกร   
 2.1.4  หนาท่ีของนักบริหาร  

 Henri J. Fayol เปนวิศวกรเหมืองแรชาวฝร่ังเศส ไดสรางผลงานทางแนวความคิด
เกี่ยวกับการบริหาร ซ่ึงมุงท่ีผูบริหารระดับสูง โดยศึกษากฎเกณฑท่ีเปนสากลและไดเขียนหนังสือ 
Industrial General Management โดย Henri J. Fayol ไดเสนอหนาท่ีของนักบริหาร (Management 
Functions) ดังนี้ 
 - การวางแผน (Planning) หมายถึง การที่ผูบริหารตองเตรียมการ วางแผนการทํางานของ
องคกรไวลวงหนา  

- การจัดองคกร (Organizing) หมายถึง การที่ผูบริหารตองเตรียมจัดโครงสรางของ
องคกรใหเหมาะสมกับทรัพยากรทางการบริหาร  

- การส่ังการ (Directing) หมายถึง การที่ผูบริหารตองมีการวินิจฉัยส่ังการท่ีดี เพื่อใหการ
ดําเนินงานขององคกรดําเนินการไปตามเปาหมาย  

- การประสานงาน (Co-ordinating) หมายถึง การท่ีผูบริหารทําหนาท่ีเช่ือมโยงในเร่ือง
ตางๆ และสวนตางๆ ขององคกรใหดําเนินไปอยางสอดคลองตองกัน  

- การควบคุม (Controlling) หมายถึง การที่ผูบริหารคอยควบคุมและกํากับกิจกรรมตางๆ 
ภายในองคกรใหดําเนินไปตามแผนท่ีวางไว  
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 Luther Gulick และ Lymdall Urwick ไดกําหนดหนาท่ีของผูบริหารในการจัดการไว  7 
ประการดวยกัน  คือ  P (Planning) การวางแผน  O (Organizing) การจัดองคกร  S (Staffing)                      
การจัดการคนเขาทํางาน D (Directing) การอํานวยการ CO (Co-ordinating) การประสานงาน R 
(Reporting) การรายงาน และ B (Budgeting) งบประมาณ 
 สรุปไดวา หนาท่ีของผูบริหาร คือ การวางนโยบายเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
สําหรับพนักงานในองคกร นอกจากนั้นยังมีหนาท่ีในการจัดการใหองคกร หนวยงานสามารถ
ปฏิบัติงานใหบรรลุนโยบายขององคกรไดโดยผานการส่ังการ การประสานงาน และเพื่อใหการประ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางรอบคอบการควบคุม และการประเมินผลงาน จึงถูกผูบริหารนํามาใชเปน
เคร่ืองมืออีกอยางหนึ่งในการพัฒนาองคกร  
 2.1.5  หลักการบริหาร  
 Henri J. Fayol เปนวิศวกรเหมืองแรชาวฝร่ังเศส ไดสรางผลงานทางแนวความคิด
เกี่ยวกับการบริหาร ซ่ึงมุงท่ีผูบริหารระดับสูง โดยศึกษากฎเกณฑท่ีเปนสากลและไดเขียนหนังสือ 
Industrial General Management โดย Henri J. Fayol ไดเสนอหลักการบริหาร (Management 
Principle) 14 ประการ ดังนี้  
 ประการท่ี 1 คือ การแบงงานกันทํา (Division of work) การแบงงานกันทําจะทําใหคน
เกิดความชํานาญเฉพาะอยาง (Specialization) อันเปนหลักการใชประโยชนของคนและกลุมคนให
ทํางานเกิดประโยชนสูงสุด  
  ประการท่ี 2 คือ อํานาจหนาท่ี (Authority) เปนเคร่ืองมือท่ีจะทําใหผูบริหารมีสิทธิท่ีจะส่ัง
ใหผูอ่ืนปฏิบัติงานท่ีตองการไดโดยจะมีความรับผิดชอบ (Responsibility) เกิดข้ึนตามมาดวย ซ่ึงจะ
มีความสมดุลซ่ึงกันและกัน  
 ประการท่ี 3 คือ ความมีระเบียบวินัย (Discipline) บุคคลในองคกรจะตองเคารพเช่ือฟง 
และปฏิบัติตามกฎเกณฑ กติกาและขอบังคับตางๆ ท่ีองคกรกําหนด ความมีระเบียบวินัยจะมาจาก
ความเปนผูนําท่ีดี  
 ประการท่ี 4 คือ เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) ในการทํางานใต
บังคับบัญชาควรไดรับคําส่ังจากผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียวเทานั้น ไมเชนนั้นจะเกิดการโตแยง
สับสน 
 ประการท่ี 5 คือ เอกภาพในการสั่งการ (Unity of Direction) ควรอยูภายใตการจัดการ
หรือการส่ังการโดยผูบังคับบัญชาคนหนึ่งคนใด 
 ประการ ท่ี  6 คือ  ผลประโยชนขององคกรมากอนผลประโยชนส วนบุคคล 
(Subordinatation of individual interest to the general interest) คํานึงถึงผลประโยชนขององคกร
เปนอันดับแรก  
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 ประการท่ี 7 คือ ผลตอบแทนท่ีไดรับ (Remuneration of Personnel) ตองยุติธรรม และเกดิ
ความพึงพอใจท้ังสองฝาย  
 ประการท่ี 8 คือ การรวมอํานาจ (Centralization) ควรรวมอํานาจไวท่ีศูนยกลางเพื่อให
สามารถควบคุมได  
 ประการท่ี 9 คือ สายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) การติดตอส่ือสารควรเปนไปตาม
สายงาน   
 ประการท่ี 10 คือ ความมีระเบียบเรียบรอย (Order) ผูบริหารตองกําหนดลักษณะและ
ขอบเขตของงาน เพื่อประสิทธิภาพในการจัดระเบียบการทํางาน 
 ประการท่ี 11 คือ ความเสมอภาค (Equity) ยุติธรรม และความเปนกันเอง เพื่อใหเกิด
ความจงรักภักดี   
 ประการท่ี 12 คือ ความม่ันคงในการทํางาน (Stability of Tenture of Personnel) การ
หมุนเวียนคนงาน ตลอดจนการเรียนรู และความมั่นคงในการจางงาน  
 ประการท่ี 13 คือ ความคิดริเร่ิม (Initiative) เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น ให
แสดงออกถึงความคิดริเร่ิม  
 ประการท่ี 14 คือ ความสามัคคี (Esprit de Corps) หลีกเล่ียงการแบงพรรค    แบงพวก ใน
องคกร 
 อังรี ฟาโยล เปนนักบริหารชาวฝร่ังเศสไดกําหนดหนาท่ีของการบริหารไวเปนหลักการ 5 
ประการ ดังนี้ (ปราชญา กลาผจัญ และสมศักดิ์ คงเท่ียง, 2544: 64)  
 ประการท่ี 1 คือ มองการณไปขางหนา (Foresight) วางแผนการปฏิบัติการ ในอนาคตไว
ใหสําเร็จ  
 ประการท่ี 2 คือ จัดองคกร (Organization) เพ่ือจัดหาและใชทรัพยากร   ตางๆ สําหรับ
นําไปปฏิบัติตามแผนการท่ีวางไว 
 ประการท่ี 3 คือ การควบคุมบังคับบัญชา (Command) เพื่อนํา คัดเลือกและประเมิน
ผูปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามแผนการที่วางไวไดดีท่ีสุด  
 ประการท่ี 4 คือ การรวมมือประสานงาน (Coordination) เพื่อใหหนวยงานยอยท้ังหลาย
ทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหแนใจไดวา มีการแลกเปล่ียนขาวสารขอมูลแกกันและ
กันอยางท่ัวถึง และไดมีการแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพดวยเชนเดียวกัน 
 ประการท่ี 5 คือ การควบคุม (Control) เพื่อใหแนใจไดวา ส่ิงตางๆ ท่ีเกิดขึ้นนั้นเปนไป
ตามแผน และตองมีการปรับปรุงแกไขส่ิงท่ีผิดพลาดบกพรองหรือเบ่ียงเบนไปจากความต้ังใจเดิม
เทาท่ีจําเปน 
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 แมรี ปารกเกอร ฟอลเล็ต เปนนักหลักการเชิงบริหารของสหรัฐอเมริกา มีความเช่ือม่ันวา 
การใหพนักงานทุกคนในองคกรมีสวนเปนเจาของธุรกิจ จะทําใหพวกเขาเหลานั้นมีความรูสึก
รับผิดชอบรวมกันตอส่ิงท่ีพวกเขาไดเปนเจาของดวย  แมรี ปารกเกอร ฟอลเล็ต มีบทบาทสําคัญมาก
ในการสรางแนวความคิดดานการแกไขขอขัดแยงวาอยูบนพื้นฐานของทฤษฎี 2 มิติ คือเนนตนเอง
ซ่ึงเปนการมุงเอาชนะ และเนนท่ีผูอ่ืนซ่ึงเปนการรวมมือและประนีประนอม (Compromising) 
(ปราชญา กลาผจัญ และสมศักดิ์ คงเท่ียง, 2544:70)  
 หลัก POSDCoRB ของลูเธอร กูลิค และลินดอล เออรวิค นักบริหารชาวอเมริกัน ซ่ึง
กําหนดหลักการบริหารไว 7 ประการ ดังนี้ (ปราชญา กลาผจัญ และสมศักดิ์ คงเท่ียง, 2544: 79-80)   
 ประการท่ี 1 คือ การวางแผน (Planning) หรือการวางโครงการอยางกวางๆ วามีงาน
อะไรบางท่ีจะตองปฏิบัติตามลําดับ พรอมท้ังการวางแนววิธีการปฏิบัติ โดยระบุวัตถุประสงคของ
การปฏิบัติงานนั้นๆ กอนท่ีจะลงมือปฏิบัติงานเอาไวดวย  
 ประการท่ี 2 คือ การจัดรูปองคกร (Organizing) โดยกําหนดอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน
ยอย หรือของตําแหนงงานตางๆ ของหนวยงานไวอยางชัดเจน กําหนดลักษณะและวิธีติดตอและ  
 ประการท่ี 3 คือ การจัดคนลงสูหนวยงาน (Staffing) อันเปนการบริหารทรัพยากรมนุษย
ขององคกร ตั้งแตการเร่ิมแสวงหา การบรรจุ แตงต้ัง ฝกอบรม พัฒนา บํารุงขวัญ การเล่ือนข้ันเล่ือน
ตําแหนง การพิจารณาใหพนจากงาน และการดูแลหลังจากเกษียณอายุแลว  
 ประการท่ี 4 คือ การอํานวยการ (Directing) เปนการดูแลใหงานในหนาท่ีความ
รับผิดชอบไดรับการปฏิบัติ โดยการมอบหมายงาน กํากับดูแล ติดตามงาน นิเทศงานอันหมายรวม
ไปถึงการวินิจฉัยส่ังการดวย  
 ประการท่ี 5 คือ การประสานงาน (Coordinating) คือ การทําใหเกิดการส่ือความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานยอย หรือ บุคลากรตําแหนงตางๆ ภายในองคกร ใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได 
มีความเขาใจระหวางกันและกันเปนอยางดี สามารถปฏิบัติงานผสมผสานกลมกลืนกันไปไดเปนน้ํา
หนึ่งใจเดียวกัน เพื่อมุงไปสูการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรรวมกัน  
 ประการท่ี 6 คือ การรายงาน (Reporting) ใหผูบริหารท่ีรับผิดชอบโดยตรงไดรับทราบ
ความเคล่ือนไหว ความกาวหนาของงานท่ีปฏิบัติเปนระยะๆ ซ่ึงตองมีการนําเสนออยางถูกตองตาม
ระเบียบแบบแผน เปนข้ันตอน เปนลายลักษณอักษรเก็บไวเปนหลักฐานไดรวมท้ังมีการตรวจสอบ
ประเมินผลเปนระยะๆ ดวย  
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 ประการที่ 7 คือ การจัดทํางบประมาณการเงิน (Budgeting) เปนการวางแผนหรือ
โครงการตางๆ เกี่ยวกับการใชจายเงินงบประมาณท่ีไดรับมาอยางมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการทํา
บัญชี การควบคุมดูแลการใชจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไวอยางรัดกุม คุมคาและไม
ร่ัวไหล 
 สรุปไดวา  มีนักวิชาการหลากหลายสาขาพยายามสรุปหลักการ เพื่อใชในการบริหารงาน 
ซ่ึงลวนกลาวถึง การกําหนดนโยบาย ซ่ึงเปนแนวทางหลักในการทํางาน  รองลงมา คือการวางแผน
งาน (Plan) เพื่อเปนข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุตามนโยบาย หลักตอมา คือ การปฏิบัติงาน 
(Do) ตามแผนท่ีวางไวอยางเครงครับ รอบคอบ หลักตอมา คือ หลังจากปฏิบัติงานแลวเพื่อใหแนใจ
วาเปนไปตามแผน และบรรลุเปาหมายขององคกรมากนอยเพียงใดจึงตองมีการตรวจสอบ
กระบวนการการทํางาน (Check) และปฏิบัติการแกไข (Action) เม่ือพบขอบกพรอง  
 
2.2   แนวคิดเก่ียวกับผูบริหารสถานศึกษา  
               พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใหความสําคัญกับการปฎิรูปในดานตางๆ คือ 
ปฏิรูประบบการศึกษาใหสอดรับซ่ึงกันและกันท้ังระบบ  ปฏิรูปแนวการจัดการศึกษาโดยใหยึด
ผูเรียนเปนสําคัญ  ปฏิรูปหลักสูตรและเนื้อหาสาระวิธีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ังในระบบและ
นอกระบบโรงเรียน  ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังหนวยงานของรัฐ องคกร
ปกครองทองถ่ินและเอกชนโดยเนนเร่ืองการกระจายอํานาจและการมีสวนรวม  ปฏิรูประบบครู 
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษามุงเนนใหมีการยกระดับสถานภาพของวิชาชีพครู การพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพครู  ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาเพื่อระดมทรัพยากรมา
ใชเพ่ือการศึกษา  ปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษาเนนเรื่องของการประกันคุณภาพภายใน
และใหมีการรับรองและประเมินผลมาตรฐานจากองคกรภายนอก  และปฏิรูปส่ือและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษามุงใหมีการผลิตใชส่ือและเทคโนโลยีในรูปแบบท่ีหลากหลายท่ีมีคุณภาพ (สํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา, 2544 :15-18) ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําและผูประสานความรวมมือจากทุกฝาย
ท่ีมีความสามารถทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองการเรียน การสอน และการเรียนรู รวมทั้ง
ประสานสัมพันธ ระดมและจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปน
จอมทัพสําคัญท่ีจะนําพาองคกรใหกาวไปในกระแสแหงการปฏิรูป (สุพล วังสินธ, 2545: 29)  
 2.2.1  คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา  
 ผูบริหารสถานศึกษา มีบทบาทท่ีมีผลตอความสําเร็จหรือประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ภายในสถานศึกษา ดังนั้น ผูบริหารหรือผูนําจะตองมีคุณสมบัติเหมาะสม มีพฤติกรรมในการนําท่ี
ถูกตองเหมาะสม เพราะความสําเร็จของงานทุกดานขององคกรข้ึนอยูกับผูบริหาร หรือผูนํา ซ่ึงจะ
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วินิจฉัย ส่ังการ หรือตัดสินใจแกปญหาตางๆ เพื่อใหงานเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคของผูบริหารสถานศึกษา ควรประกอบดวยเรื่องท่ีสําคัญ คือ คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ 
คุณลักษณะดานความเปนผูนํา  คุณลักษณะดานความรูทางวิชาการและคุณลักษณะดาน
ความสามารถในการบริหาร 
              คุณลักษณะดานบุคลิกภาพ อรุณ รักธรรม (2527: 198-202) ไดกลาวถึงบุคลิกภาพของ
ผูนําหรือผูบริหารท่ีดี คือ เปนผูมีความรู เปนผูมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค เปนผูมีความกลาหาญเปน
ผูมีความเด็ดขาด เปนผูมีความแนบเนียน มีกิริยาวาจาท่ีถูกตองเหมาะสม เปนผูมีความยุติธรรม เปน
ผูมีลักษณะทาทางการแสดงออกท่ีดี เปนผูท่ีมีความอดทน เปนผูท่ีมีความกระตือรือรน เปนผูท่ีไม
เห็นแกตัว เปนผูมีความต่ืนตัวหรือระมัดระวังอยูเสมอ เปนผูมีความพินิจพิจารณาส่ิงตางๆ อยางมี
เหตุผล เปนผูมีความสงบเสงี่ยม เปนผูมีความจงรักภักดี เปนผูมีมนุษยสัมพันธท่ีดี และเปนผูท่ี
สามารถควบคุมอารมณไดดี  
 คุณลักษณะดานความเปนผูนําไดแกความมีชีวิตชีวาและทนทาน (Vitality 
 and Endurance) จะตองมีความคลอง แคลววองไว ตื่นตัวอยูเสมอ พรอมอยูเสมอท่ีจะรับ
สถานการณทุกชนิดปรับตัวไดเปล่ียนแปลงได และราเริงแจมใสอยูเสมอ มีความอดทนตอการ
ทํางานหนกัและนานๆทนตอความลําบากเจ็บชํ้าได โดยไมปริปาก หรือแสดงอาการ ทอแทใหพบ
เห็น ความสามารถในการตดัสินใจ (Decisiveness) จะตองตัดสินใจถูกตอง ตัดสินใจ ไดเร็ว และเต็ม
ใจเสมอท่ีจะเปนผูตัดสินใจดวยตัวเองเมื่อมีปญหาใดๆเกิดข้ึนความสามารถในการจูงใจคน 
(Persuasiveness) ผูนําท่ีสามารถชักจูงใหผูอ่ืนรวมมือกับตนไดเทานั้นท่ีจะไดรับความสําเร็จความ
รับผิดชอบ Responsibility) ท่ีจะทํางานใหสําเร็จ และ ความฉลาดไหวพริบ (Intellectual Capacity) 
ความฉลาดไหวพริบจําเปนท่ีสุดสําหรับผูบริหารหรือผูนํา ท่ีจะใชในการบริหารงาน หรือใชในการ
วินิจฉัยส่ังการ  
 คุณลักษณะดานความรูทางวิชาการ ความรูทางวิชาการ ไดแก การศึกษาวิชาการท่ัวไป 
การศึกษาดานวิชาชีพ และการศึกษาใหเกิดความรอบรูเช่ียวชาญในแขนงวิชาท่ีคนสนใจ สําหรับใช
จัดระดับความรูและประสบการณในการทํางานของบุคคลท่ีมาทํางานในการเปนผูบริหาร  
 คุณลักษณะดานความสามารถในการบริหาร คือ ใชแผนเปนเคร่ืองมือในการบริหาร
โรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การจัดระบบขอมูลสารสนเทศใหถูกตอง การใหชุมชนมีสวน
รวมในการจัดทําแผน การมอบหมายงานใหบุคลากรทําตามความรูความสามารถ การควบคุม กํากับ 
ติดตาม นิเทศงาน การสนับสนุนใหบุคลากรเกิดความมุงม่ันในการพัฒนา ไดแก การสงเสริมให
บุคลากรพัฒนาตนเองและพัฒนางาน  การจัดสวัสดิการส่ิงอํานวยความสะดวกและประโยชน ตอบ
แทน  การจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ไดแก การจัดกิจกรรมทาง
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วิชาการ  การจัดบริการแนะแนว บริการสุขภาพ  การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูศิลปวัฒนธรรม
การจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหมีบรรยากาศสงเสริมการเรียนรู   การประสานความรวมมือ
จากทุกฝายเพื่อพัฒนางานและประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ เปนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องโดยใชวิธีการท่ีหลากหลายใหทุกฝายมีสวนรวม  การนําผลการประเมินไป
นิเทศ และพัฒนางานการบริหารเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
 สรุปไดวา  ผูบริหารมีความสําคัญอยางยิ่ งตอสถานศึกษาที่ประสบความสําเ ร็จ  
สถานศึกษาจะมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับผูบริหาร  ดังนั้น ผูบริหาร
สถานศึกษาจึงตองเปนผูท่ีมีความสามารถในการบริหาร คือ การวางแผน และการใชแผนงานเปน
เคร่ืองมือในการบริหาร ตลอดจนการใชสารสนเทศที่สงผลตอการบริหารท่ีรววดเร็วและมีคุณภาพ 
เชน การจัดระบบขอมูลสารสนเทศ นอกจากนั้น ผูบริหารจะตองสามารถควบคุมอารมณ และมี
ความสงเสง่ียม  คลองแคลว  และท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด  คือ  เปนผู มีความรูทางวิชาการ                  
มีประสบการณและเปนผูแสวงหาความรูท่ีมีประโยชนตอการพัฒนาองคกรอยูเสมอ  
 2.2.2  คุณลักษณะผูบริหารสถานศึกษาในยคุปฏิรูปการศึกษา 
 บุรัญชัย จงกลนี (ม.ป.ป.: 11-12) กลาวถึงคุณลักษณะของนักบริหารท่ีดีควรมีลักษณะ 
ดังตอไปนี้  
  -  เฉลียวฉลาด แตไมอวดฉลาด  
  -  มีความสามารถรอบดาน (Well rounder)  
  -  มีพลังผลักดันภายใน (Inner drive)  
  -  กระตือรือรนอยูเสมอ ทําตนใหเปนท่ีเช่ือถือ (Integrity)  
  -  กลาหาญท้ังกายและใจ (Courage physically and morally)  
  -  มีความคิดริเร่ิม (Innitiative) รูจักวิธีสงเสริมและบํารุงขวัญผูใตบังคับบัญชา 
 -  เสียสละปราศจากการเห็นแกตัว  
 -  มีความยุติธรรม (Justice)  
 -  วางตัวดี (Bearing)  
 -  กระตุนใหผูนอยมีความภูมิใจในงานของตน ใหเกียรติในผลงานท่ีผูนอยไดปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานอยางเปนทีม ใหทํางานแทนกันได ใชผูใตบังคับบัญชาใหเหมาะสมกับความสามารถ 
และมีการพัฒนาฝมือผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอ  
 สุรศักดิ์ ปาเฮ (2543: 72 – 73) สรุปและจําแนกถึง คุณลักษณะ ของผูบริหารที่สงผลสําเร็จ 
ตอการบริหารการศึกษาอยางมืออาชีพ สามารถจําแนกไดเปน 10 ประการ ดังนี้  
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 ประการท่ี 1 มีความพรอมทางดานขอมูลขาวสาร สารสนเทศ (Command of Basic Facts) 
ตองรูความเคล่ือนไหว ท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและนอกองคกร โดยใชขอมูลและสารสนเทศ ชวยในการ
ดําเนินการ และบริหารงาน ใหบังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 ประการท่ี 2 มีความรูทางวิชาชีพ (Relevant Professional Knowledge) เปนความรูท่ี
รวมถึงความรูทางเทคนิค เชน เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ มีความรูทางการบริหาร 
เชน หลักการทฤษฎีการบริหาร การวางแผน การจัดองคกร หลักสูตร การสอน การวัดผล
ประเมินผล เหลานี้เปนตน  
 ประการท่ี 3 มีความรูเทาทันในสถานการณ (Continuing Sensitivity to Events) สามารถ
ปรับตัวและตอบสนองไดฉับไวและตอเนื่องกับสถานการณรอบดาน และดําเนินบทบาทไดอยาง 
เหมาะสม รวดเร็ว และเขาใจความรูสึกของคนรอบขาง  
 ประการท่ี 4 มีทักษะในการเขาสังคม (Social Skills and Abilities) โดยการพัฒนาทักษะ
ดานตางๆ เชน การส่ือสาร การกระจายอํานาจ การเจรจาตอรอง การมอบหมายงาน การสมาคม การ
สรางความสัมพันธท่ีดี ใหเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอกองคกร  
 ประการท่ี 5 มีทักษะในการวิเคราะหปญหา แกปญหา และการตัดสินใจ (Analytical, 
Problem Solving, Decision Making Skills) อาศัยหลักตรรกศาสตร การใชเหตุผลและ วิจารณญาณ
เขาชวย  เพื่อรักษาความสมดุล ใหเกิดข้ึนทุกๆ ดานในองคกร  
 ประการท่ี 6 การควบคุมอารมณ (Emotion Resilience) ผูบริหารตองมีจิตใจท่ีเขมแข็ง 
ม่ันคงในอารมณ ไมหวั่นไหวงาย จะตองรูจักควบคุมอารมณความรูสึกมีจิตระลึกเสมอ และ
แสดงออก ไดอยางเหมาะสม  
 ประการท่ี 7 มีพฤติกรรมกลาเส่ียง (Pro activity inclination to Respond Purposefully to 
events) ผูบริหารการศึกษามืออาชีพตองมองงานไดอยางทะลุปรุโปรง รูระบบการทํางานอยางดี รู
ภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบ ท้ังตนเองและสมาชิกในองคกร และรูรับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ 
คํานึงถึงผลประโยชนระยะยาว และเปาหมายโดยรวม  
 ประการท่ี 8 มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค (Creativity) ริเร่ิมโครงการใหมๆ และทําให
สําเร็จ เปนท่ียอมรับ ของบุคคลท่ัวไป กอใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนวิธีการที่เกิดการยอมรับวาเปน
แนวคิดท่ีดี มีความละเอียดรอบคอบ และยืดหยุนไดตามความเหมาะสม  
 ประการท่ี 9 มีความรูสึกไวตอบุคคลอ่ืน (Mental Agility) เกี่ยวของกับระดับสติปญญา 
สามารถคนหาทางเลือก ไดหลากหลายเพ่ือการแกไขปญหา รูจักเอาใจเขามาใสใจเราใหเกียรติและ
สนใจในความรูสึกของคนอ่ืน  
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 ประการท่ี 10 มีความรูและฝกฝนการเรียน (Balanced Leaning Habits and Skills) ตองรู
วาจะตองรูอะไร และตองรูใหจริง ตองคิดเปนคิดได และสามารถบูรณาการความรูได ประยุกตใช
ได สามารถสรางทฤษฎีหรือกฎเกณฑไดจากการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนางานวิชาการ และรูปแบบ
วิธีการจากทฤษฎีได  
 ถวิล อรัญเวศ (2544: 17-18) ไดใหทรรศนะนักบริหารมืออาชีพวาควรจะมีลักษณะท่ี
สําคัญ คือ  กลาตัดสินใจ การตัดสินใจเปนคุณลักษณะที่สําคัญประการหนึ่งของนักบริหาร นัก
บริหารมืออาชีพ ตองมีขอมูลท่ีเพียงพอในการตัดสินใจหรือวินัจฉัยส่ังการ สุขุมรอบคอบ มีเหตุมีผล
ในการตัดสินใจ ไวตอขอมูล  เปนคนทันสมัย นักบริหารมืออาชีพจําตองไวตอขอมูลหรือการ
เปล่ียนแปลงใหมๆ ฉะนั้นจําเปนตองเปนผูท่ีติดตามขาวสารตางๆ อยูเสมอ มีวิสัยทัศน นักบริหาร
มืออาชีพจําตองมีวิสัยทัศนอันกวางไกล สามารถมองเห็นภาพ ในอนาคตและแนวทางท่ีจะแกไข
ปญหาไดเปนอยางดี   ซ่ือสัตยและสรางสรรคผลงาน นักบริหารมืออาชีพจําตองมีความซ่ือสัตย
สุจริต และมีการสรางสรรคผลงาน ใหปรากฏตอสายตาเพ่ือนรวมงานอยูเสมอ  ประสานสิบทิศ นัก
บริหารมืออาชีพจําตองเปนบุคคลที่สามารถประสานงานกับ หนวยงานหรือบุคคลตางๆ ไดเปน
อยางดี สามารถไกลเกล่ียขอกรณีพิพาทได และสามารถ ขจัดปดเปาปญหาตางๆ ในหนวยงานได     
คิดสรางสรรควิธีการ นักบริหารมืออาชีพจําตองคิดหาวิธีการทํางานแบบใหมๆ อยูเสมอ จูงใจเพ่ือน
รวมงาน จําเปนตองมีบุคคลท่ีสามารถโนมนาวหรือจูงใจเพ่ือนรวมงาน ใหเกิดความกระตือรือรนใน
การทํางาน และมีความรับผิดชอบตองานสูง ประเมินผล การปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ยุติธรรม 
รูจักใหการชมเชย ใหรางวัลหรือบําเหน็จความชอบ   ทนทานตอปญหาและอุปสรรค จะตองมีความ
อดทนอดกล้ันตอปญหาอุปสรรคท่ีกําลังเผชิญ และพรอมท่ีจะตอสูเพ่ือการแกไขปญหาใหเปนไป
ดวยความเรียบรอยอยางสันติสุข ไมหนีปญหา และไมหมักหมมปญหาไว รูจักยืดหยุนตาม
เหตุการณ นักบริหารมืออาชีพจะตองรูจักยืดหยุน และออนตัวตามเหตุการณนั้นๆ ไมตึงเกินไป
หรือไมหยอนเกินไป บางคร้ังก็ตองดําเนินการในสายกลาง แตในบางคร้ังตองมี ความเด็ดขาด และ   
บริหารงานแบบมีสวนรวม จะตองบริหารงานแบบใหทีมงานมีสวนรวมคิด รวมวางแผน รวม
ตัดสินใจ และรวมรับผิดชอบ  
 สมบัติ บุญประเคน (2544: 20-21) ไดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของผูบริหาร ใน
ยุคปฏิรูปการศึกษาประกอบดวย รูปแบบ 6 ประการ ท่ีสรุปไดดังนี้  
 ประการท่ี 1 แบบปฏิรูปการทํางาน  ผูบริหารแบบนี้จะเปนนักคิด นักพัฒนา ปรับเปล่ียน
หนวยงาน และพัฒนางานตลอดเวลา การดําเนินงานตองทันตอการเปล่ียนแปลงของโลกได 
ผูใตบังคับบัญชา จะตองกระตือรือรนในการทํางานอยูเสมอ  
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 ประการท่ี 2 แบบประชาธิปไตยเปนการบริหารงานท่ีผูใตบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชา
จะตองพบกันคร่ึงทาง หาแนวทางท่ีพึงประสงคใหได ผูบริหารจะตองตัดสินปญหาท่ีไมมีทางออก
ใหได ผูบริหารจะตองมีบุคลิกภาพ และการทํางานเปนประชาธิปไตยจึงจะเปนท่ียอมรับของ
ผูรวมงาน  
 ประการท่ี 3 แบบประสาน เปนลักษณะของผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพมากทําตนเปน
แบบอยางท่ีดี  การทํางานจะคํานึงถึงผลสําเร็จของงานเปนสําคัญรูจักใชความสามารถของ
ผูใตบังคับบัญชา ใหเปนประโยชนมากท่ีสุด มีความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาดีมาก ใหเกียรติปูน
บําเหน็จรางวัล และยกยองอยางสมศักดิ์ศรี ไมแยงเอาผลงานของผูใตบังคับบัญชา  
 ประการท่ี 4 แบบประนีประนอม บุคลิกลักษณะของผูบริหารแบบนี้ จะพยายามไมให
ผูใตบังคับบัญชาเกิดความขัดแยงในหนวยงาน จะอะลุมอลวยตลอดเวลา ส่ิงใดท่ีพอยอมไดจะยอม 
ไมติดใจกับปญหา  
 ประการท่ี 5 แบบประชาสัมพันธ ผูบริหารลักษณะนี้จะมีบุคลิกท่ีวาจะทําอะไร จะพูดท่ี
ไหนจะเปนเร่ืองสําคัญทุกเร่ือง มีความสามารถโนมนาวจูงใจสูง มีมนุษยสัมพันธดี การทํางานจะ
สนับสนุนใหทุกคนทํารายงาน และนํารายงานมาประชาสัมพันธ  
 ประการท่ี 6 แบบประชาสงเคราะห ผูบริหารลักษณะนี้จะใหความชวยเหลือผูรวมงานทุก
เร่ืองเปนหวงเปนใยตลอดเวลา จะประสานงานกับหนวยงานอื่นเพื่อขอความชวยเหลือผูรวมงาน 
การพัฒนาบุคลากรจะพัฒนาอยางตอเนื่องใหทุกคนมีความกาวหนาในอาชีพ และครอบครัวอยู
เสมอ มีการใหอภัยเพื่อนรวมงาน ไมมีการตักเตือนอยางรุนแรง ผูรวมงานจะมีความสุขมากในการ
ทํางาน เปนกัลยาณมิตรกับทุกคน  
 สรุปไดวา ในปจจุบันเปนยุคท่ีมีการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา
ในปจจุบัน จึงควรเปนผูท่ีมีความพรอมทางดานขอมูลขาวสาร สารสนเทศทั้งภายในและภายนอก
องคกร รูจักการใชขอมูลเพื่อการพัฒนาสถาบัน มีความรอบรูในประเด็นท่ีมีประโยชนตอสถาบัน 
เชน  หลักสูตร  กฎหมาย  วิชาความรู เฉพาะดาน  เฉพาะสาขา  มีความสามารถในการสาน
ความสัมพันธภายในองคกร และภายนอกองคกร มีความสามารถในการควบคุมอารมณ และ มี
ทักษะในการวิเคราะหปญหา แกปญหา และการตัดสินใจมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคเพื่อริเร่ิม
โครงการท่ีมีประโยชนตอสถาบันและชุมชน  และไวตอการรับความรูสึกของผู อ่ืนรวมถึง
ความสามารถในการประเมินผล 
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 2.2.3 ปรัชญาของการบริหาร การศึกษา  
 จากการรายงานการประชุมระดับชาติ (Nation Conference of Professors of Educational 
Administration) (อางถึงใน บุรัญชัย จงกลนี, ม.ป.ป: 14-15) เม่ือป ค.ศ. 1951 ไดมีการประมวล
ปรัชญาของการบริหาร การศึกษา ไววา  
 ผูบริหารตองใชความฉลาด ไหวพริบมาแกไขปญหาตางๆท่ีสําคัญในการบริหาร 
(Application of intelligence to life problems)  
 ผูบริหารตองเปดโอกาสใหบุคคลจํานวนมาก หรือบุคคลหลายๆ คนเขามามีสวนรวม    
ในการกระทํา โดยไมทํางานตามลําพัง (Necessity of social group action)  
 ผูบริหารตองเคารพความเปนคนของแตละคน และจะตองใหความยอมรับนับถือใน 
ความเห็น ธรรมชาติ และความสามารถของผูอ่ืน (Respect of the individual)  
 ผูบริหารตองยึดเปาหมาย หรือจุดประสงคของการศึกษาเปนหลัก การบริหารการศึกษา 
จะไมมีความหมายถาขาดเปาหมายดังกลาว นอกจากนี้ผูบริหารจะตองถือวาเปาหมายหรือ
จุดประสงคของ การศึกษายอมเปล่ียนแปลงไปตามเหมาะสมกับสภาพ ของสังคมในฐานะผูนํา
ผูบริหาร จะตองปรับปรุงการศึกษา ใหเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยูเสมอ (Function 
Social Organization)  
 ผูบริหารจะตองถือวาตนเปนเพียงผูทําหนาท่ีประสานประโยชน ซ่ึงเขามาใหบริการ แก
บุคคลอ่ืนทุกๆ คน ในการที่จะชวยใหเขาดําเนินงานตางๆในการใหการศึกษาใหไดผลและมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด (Administrator as group instrument)  
 ผูบริหารจะตองเปดโอกาสใหบุคคลท้ังหลายมาทําความเขาใจกันไดทุกเมื่อและรับฟง
ความคิดเหน็ของบุคคลทุกคนในวงการศึกษาและในชุมชนท่ีสถานศึกษาต้ังอยู (Freedom of 
Communication)  
 ผูบริหารจะตองถือวาตนเองเปนผูนํา มิใชเจานายผูทรงอํานาจ (Administrator as a leader) 
 ผูบริหารตองถือวาตนเองคือ  นักการศึกษา ผูยึดม่ันในปรัชญาของการศึกษา จึงตอง 
ปฏิบัติและ วางตนอยางนักการศึกษา (Administrator as an educator)  
 ผูบริหารจะตองเสียสละทุกอยางเพื่อใหการศึกษาแกประชาชน และเพ่ือใหสังคมดีข้ึน
ทุกๆ ทาง (Dedication of pubic education to community betterment)  
 ผูบริหารจะตองประสานงานประสานนํ้าใจ ระหวางชาวบานกับสถานศึกษาในการ
ดําเนินงาน การศึกษา (School community integration in education)  
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 ผูบริหารจะตองประเมินผลงานตนเองอยูเสมอ การประเมินจะตองทําท้ังสองอยาง คือ 
ประเมินวิธีการ หรือกระบวนการทํางานพรอมๆ กันไปกับการประเมินการปฏิบัติงาน เพราะการ
ทํางาน จะมุงเอาแตผลอยางเดียวไมได จําเปนตองมีวิธีการ (Two fold evaluation of Administration 
means and ends)  
 ผูบริหารจะตองเคารพในวิชาชีพของการบริหาร และมีความรับผิดชอบตอวิชาชีพ จะไม
ทําความเส่ือมเสียใหผูคนเหยยีดหยามวิชาชีพของนักบริหาร (Professional integrity and 
responsibility)  
 ผูบริหารจะตองขวนขวายหาความรูใสตนอยูเสมอ และแสวงหาความชํานาญ ทุกวิธีทาง 
เพื่อใหการบริหารงานของตนเองทันสมัย (Necessity for professional growth)  
 ปรัชญาของการบริหารการศึกษานี้ เปนแนวทางแหงความเช่ือหรือปรัชญาของนักการ
บริหารท่ีพึงมี อันเปนวิถี หรือแนวทางท่ีผูบริหารพึงยึดถือในการบริหารงาน ซ่ึงถึงแมวาจะเปนการ
ยากท่ีจะปฏิบัติไดครบถวน แตการท่ีไดทราบไวจะเปนประโยชนแกนักบริหาร ท่ีจะสามารถหยบิยก
เอามาประยุกต ใชใหเหมาะสมกับงานของนักบริหารแตละคนซ่ึงแตกตางกันออกไป 

 สรุปไดวา ปรัชญาของการบริหารการศึกษา ท่ีผูบริหารสถาบันการศึกษาตองยึดเปน
แนวทางในการพัฒนาตนเอง ท่ีสําคัญ คือ ฉลาด มีไหวพริบ ใหบุคคลท้ังหลายมีสวนรวมในการ
บริหาร เคารพในความสามารถของผูอ่ืน ยึดเปาหมาย ประสานประโยชน เปดโอกาสฟงความ
คิดเห็น ยึดม่ันปรัชญาการศึกษา เสียสละ  ประสานงานเพื่อพัฒนาการศึกษา ประเมินผลงานตนเอง
อยูเสมอ มีความรับผิดชอบตอวิชาชีพ และแสวงหาความชํานาญ ความรูใสตนอยูเสมอ  
 2.2.4  บทบาทผูบริหารสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
 2.2.4.1  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปน
สําคัญ ควรมีลักษณะเปนผูนําในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงคของครู
และ นักเรียน เปนผูนําในการบริหาร โดยยึดแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนผูนํา
ดานการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใชในการพัฒนาการเรียนรู เปนผูนําในการพัฒนาวิชาการ 
เปนผูประสานความรวมมือกับชุมชน เปนผูนําในการบริหารงานแบบประชาธิปไตย โดยรวมกัน
ทํางานเปนทีม และสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวม อยางแข็งขัน เปนผูนําในการจัดการศึกษา และเปน
เอกลักษณขององคกรในทางสรางสรรค เปนผูนําในการบริหารคุณภาพ โดยใหทุกคนมีสวนรวมคิด 
รวมตัดสินใจ ลงมือทําและรับผิดชอบรวมกัน เพื่อมุงพัฒนาคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ เปน
ผูสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในการเรียนรูและ 
แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน และเปนผูนําในการจัดหางบประมาณ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  
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 2.2.4.2 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่มีการบริหารท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM: 
School Based Management) (ธีระ รุญเจริญ. อัดสําเนา) ควรมีลักษณะ คือ การเปนผูนําทางวิชาการ 
การบริหารแบบมีสวนรวม การเปนผูอํานวยความสะดวก การประสานความสัมพันธ การสงเสริม
การพัฒนาครูและบุคลากร การสรางแรงจูงใจ การประเมินภายในและประเมินภายนอก การสงเสริม
สนับสนุนการวิจัย พัฒนา การเผยแพร ประชาสัมพันธ และการสงเสริมเทคโนโลยี  
 2.2.4.3 บทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงการประกัน
คุณภาพสถานศึกษาเปนการใหหลักฐานขอมูลแกประชาชนวา บุคลากรในโรงเรียนทํางานอยางเต็ม
ความสามารถ เพื่อใหผูปกครองนักเรียน และสาธารณชนม่ันใจในคุณภาพของนักเรียน ดังนั้น 
โรงเรียนตองจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน และใหถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน
สังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณะ เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  
 2.2.4.4 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ตาม
มาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร
จัดการโดยตรงไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป สรุปพอสังเขปไดดังนี้ (สํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา, 2543: 82- 84)  
 1) การบริหารงานวิชาการ เปนหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา  การ
บริหารงานวิชาการเปนกระบวนการดําเนินงานเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียน
ไดเรียนรูตามท่ีกําหนดไวในจุดมุงหมายการพัฒนาผูเรียน โดยท่ัวไปการบริหารงานวิชาการ
ประกอบดวย การศึกษาปญหาในชุมชนสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน การพัฒนาและการนําหลักสูตรไป
ใชการจัดเตรียมการเรียนการสอน การจัดวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอน และส่ือการเรียน
การสอน การสงเสริมการสอน การวัดและประเมินผล การดําเนินงานเกี่ยวกับหองสมุด แหลงการ
เรียนรู การนิเทศติดตามผลการวางแผนและการกําหนดวิธีดําเนินงานทางดานวิชาการ รวมถึงการ
ประชุมทางวิชาการ การกําหนดวิสัยทัศนและนโยบายทางดานวิชาการ การจัดทํามาตรฐานดาน
วิชาการ การพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษา การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานวิชาการ       
การพัฒนาส่ือตนแบบ การเผยแพรกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางดานวิชาการ การนิเทศ
ติดตามผลการวัดและประเมินคุณภาพการศึกษา ผูบริหารงานวิชาการจะตองมีคุณลักษณะดังนี้  
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 -  มีความรูและเปนผูนําดานวิชาการ  
-  มีความรู มีทักษะ มีประสบการณดานการบริหารงาน  
-  สามารถใชความรูและประสบการณแกปญหาเฉพาะหนาไดทันทวงที  
-  มีวิสัยทัศน  
-  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
-  ใฝเรียน ใฝรู มุงพัฒนาตนเองอยูเสมอ  
-  รอบรูทางดานการศึกษา  
-  มีความรับผิดชอบ  
-  แสวงหาขอมูลขาวสาร  
-  รายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ  
-  ใชนวัตกรรมทางการบริหาร  
-  คํานึงถึงมาตรฐานวิชาการ  

 2)  การบริหารงบประมาณ การจัดการดานงบประมาณและการเงินจะตองเปนไปใน
ลักษณะของการใหความเปนอิสระ คลองตัว ควบคูกับระบบการตรวจสอบ เพื่อความโปรงใสและ
ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดภายใตการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อจัดสรรผานดานอุปสงคหรือผูเรียน (Demand side financing) หรือสนองความ
ตองการของผูเรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด ผูบริหารงานงบประมาณ
จะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

- เขาใจนโยบาย อํานาจหนาท่ี และกิจกรรมในหนวยงาน  
- มีความรูระบบงบประมาณ  
- เขาใจระเบียบคลัง วัสดุ การเงิน  
- มีความซ่ือสัตย สุจริต  
- มีความละเอียดรอบคอบ  
- มีความสามารถในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล  
- หม่ันตรวจสอบการใชงบประมาณอยูเสมอ  
- รายงานการเงนิอยางเปนระบบ  

 3)  การบริหารบุคคล การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จ           
มีปจจัยท่ีควรคํานึงถึง คือ  การยึดหลักระบบคุณธรรมสําคัญ ตามระบบคุณธรรมส่ีประการ ไดแก 
หลักความสามารถ หลักความเสมอภาค หลักความมั่นคง และหลักความเปนกลาง  การวางแผน
กําลังคน โดยมีขอมูลบุคคลท่ีทันสมัยเพื่อใหสถานศึกษา/เขตพ้ืนท่ีการศึกษาใชในการบริหารจัดการ
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บุคคลใหบรรลุเปาหมาย การพัฒนาบุคคล โดยกําหนดนโยบายเพ่ือเนนการสรางคนเปนการลงทุน
ระยะยาวเพ่ือการพัฒนาบุคคลอยางท่ัวถึงตรงความตองการเปนรายบุคคล การติดตามประเมินผล 
เพื่อใหทํางานไดอยางเปนระบบมีเปาหมาย คือ ทํางานดี ทํางานเกง สอนงานได เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาในวิชาชีพ  การสงเสริมความกาวหนา มีการดูงาน การโยกยายงาน การเล่ือนข้ันเล่ือน
ตําแหนงและใหขวัญกําลังใจ การใหบุคลากรมีสวนรวมโดยปลูกฝงอุดมการณความเปนเจาของ  
ดังนั้น ผูบริหารงานบุคคลจะตองมีคุณลักษณะ คือ 
 มีความรู ทักษะ ประสบการณในการบริหารงานบุคคล  
 -  เปนแบบอยางท่ีดี  

- มีมนุษยสัมพนัธ  
- มีอารมณขัน  
- เปนนักประชาธิปไตย  
- ประนีประนอม  
- อดทน อดกล้ัน  
- เปนนักพูดท่ีด ี 
- มีความสามารถในการประสานงาน  
- มีความสามารถจูงใจใหคนรวมกันทํางาน  
- กลาตัดสินใจ  
- มุงม่ันพัฒนาองคกร  

 4)  การบริหารท่ัวไปของสถานศึกษาประกอบดวย งานธุรการ งานอาคารสถานท่ี และ
งานความสัมพันธกับชุมชน โดยจําแนกภาระงานยอยไดดังนี้  
 ก) งานธุรการ ประกอบดวย งานสารบรรณ การดําเนินงานท่ัวไปของสถานศึกษาตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การควบคุมงานเอกสารและหลักฐานตางๆ เชน สมุดหมายเหตุ 
ทะเบียนครู ทะเบียนนักเรียน บัญชีเรียกช่ือ สถิติตางๆ เปนตน  
 ข) งานอาคารสถานที่ ประกอบดวย การจัดสํานักงาน หองธุรการ หองพักครู              
หองพยาบาล หองประชุมและหองอ่ืนๆ การดูแลรักษาและปรับปรุงอาคารสถานท่ี อุปกรณตางๆ 
ใหอยูในสภาพเรียบรอย รวมท้ังการปรับปรุงบริเวณใหมีภูมิทัศนท่ีดี รมร่ืน สะอาดและปลอดภัย  
 ค) งานความสัมพันธกับชุมชน ประกอบดวย การใหความรวมมือกับชุมชน เชน ให
ความรูใหยืมอุปกรณ อาคารสถานท่ี ใหบุคลากรไปรวมกิจกรรมในชุมชนรวมท้ังการรับความ
ชวยเหลือจากชุมชน เชน ใหชุมชนเขามารวมบริหารงานโรงเรียน เชิญมาเปนวิทยากรวิชาชีพ เปน
ตน งานความสัมพันธกับชุมชนจะมีบทบาทสําคัญมากข้ึนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
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พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหชุมชนมีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โดยเปนกรรมการสถานศึกษา และการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา ซ่ึงถือเปนเร่ืองสําคัญ
ท่ีตองตระหนักตอความรวมมือปฏิบัติงานกับชุมชนอยางดีสําหรับการบริหารท่ัวไปของสํานักงานฯ 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนงานประสานสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาและหนวยงานการศึกษา
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพตามนโยบาย กฎเกณฑมาตรฐาน และเปาหมายท่ี
กําหนดไว ซ่ึงอาจประกอบดวย งานธุรการ งานระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ งานประสานงาน 
งานประชาสัมพันธ งานสงเสริมสนับสนุน งานประกันโอกาสในการศึกษา งานอํานวยการและการ
ติดตามตรวจสอบ งานนโยบาย แผน และการจัดทํางบประมาณ งานสนับสนุนการประชุม งาน
พัฒนาการบริหาร งานพัฒนาโครงการ เปนตน ตามขอเสนอสํานักงานปฏิรูปการศึกษา ผูบริหาร
งานท่ัวไปจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ 
 -  เปนนกัวางแผนและกําหนดนโยบายที่ด ี 
 -  เปนผูท่ีตัดสินใจและวนิิจฉัยส่ังการท่ีด ี 
 -  มีความรู และบริหารโดยใชระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย  
 -  เปนผูท่ีมีความสามารถในการติดตอส่ือสาร  
 -  รูจักมอบอํานาจและความรับผิดชอบแกผูท่ีเหมาะสม  
 -  มีความคลองแคลว วองไว และต่ืนตัวอยูเสมอ  
 -  มีความรับผิดชอบงานสูง ไมยอทอตอปญหาอุปสรรค  
 -  กํากับ ตดิตาม และประเมินผล  
 สรุปไดวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปการศึกษา มีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาสถานศึกษาโดยมีเปาหมายหลัก คือ กระบวนการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยอาศัย
กลไกการบริหารดานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารดานบุคคล ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดานอาคารสถานท่ีและการจัดการส่ิงแวดลอม และดานการบริหารงานอ่ืนๆ เพื่อให
สถานศึกษาบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา  
 2.2.5  ปจจัยเสริมสรางความเปนนักบริหารมืออาชีพ 
 นอกจากคุณลักษณะและบทบาทท่ีสําคัญของการเปนนักผูบริหารการศึกษามืออาชีพ
ดังกลาวมาแลวยังมีปจจัยเสริมบางประการท่ีจะเปนตัวช้ีวัด (Indicators) สําคัญของการเปนผูบริหาร
การศึกษา ปจจัยท่ีบงบอกความสําคัญเหลานี้ ไดแก  
 คุณวุฒิดานการศึกษา เปนตัวบงช้ีสําคัญท่ีจะตองมี กลาวคือ ตองมีคุณวุฒิดานการศึกษา 
ตรงตามคุณสมบัติ ท่ีกําหนดในกฎหมายวิชาชีพ โดยเฉพาะในยุคปฏิรูปการศึกษาท่ีตองการมือ
อาชีพทางการบริหาร บุคคลเหลานี้ตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โท เอก ดานการศึกษาเปนสําคัญ  
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 ประสบการณการปฏิบัติงาน ตองมีประสบการณส่ังสมในการปฏิบัติงานท่ีผานมา 
โดยเฉพาะ ประสบการณ ดานการบริหารทางการศึกษาในองคกรทางการศึกษาระดับตางๆ ใน
ตําแหนงทางการบริหารการศึกษา ท่ีไดดําเนินบทบาทภารกิจตามสายงานท่ีกําหนดไว  
 ประสบการณการฝกอบรม ศึกษา ดูงาน ผูบริหารการศึกษามืออาชีพตองเพ่ิมพูน 
ประสบการณทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง กาวทันการเปล่ียนแปลง ท้ังในดานการฝกอบรมหลักสูตร
ตางๆ การศึกษาดูงานจากแหลงวิทยาการความรู สามารถนําประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาองคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 การสรางผลงานทางวิชาการ เปนองคประกอบของการสรางนักบริหารการศึกษากาวสู
มืออาชีพ โดยมีผลงานทางวิชาการเปนเคร่ืองมือยืนยันถึงศักยภาพดังกลาว ผลงานสามารถจัดทําได
หลายรูปแบบ ท้ังดานการวิเคราะห งานวิจัย การเขียนและเรียบเรียงเอกสารทางวิชาการ การเขียน
บทความ ตํารา ฯลฯ ออกเผยแพรแกหนวยงานอ่ืนๆ ใหแพรหลายท่ัวถึง รวมทั้งการเปนวิทยากร
เผยแพรความรู นวัตกรรมตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 ผลงานดีเดนท่ีส่ังสมไว ผลสําเร็จจากการปฏิบัติงานของผูบริหารการศึกษามืออาชีพ อาจ
ดูจากหลักฐานท่ีเปนผลงานท่ีส่ังสมไว จนเปนท่ีประจักษแกชุมชน สังคม หนวยงานท่ีเกี่ยวของและ
เปนท่ียอมรับของทุกฝาย  
 ลักษณะเฉพาะของเอกัตบุคคล เปนลักษณะเฉพาะตัว (Character) ที่นักบริหารการศึกษา
มืออาชีพ ควรเสริมสรางใหบังเกิดข้ึน ไดแก มีบุคลิกท่ีดี สงางาม นานับถือ มีความขยันหม่ันเพียร มี
สัมมาอาชีพ มีความรับผิดชอบสูงท้ังตอตนเอง ครอบครัว หนวยงาน มีความซ่ือสัตย สุจริต ตรงตอ
เวลา บริหารเวลาไดดี กระตือรือรนในการทํางาน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และรักษาระเบียบ
วินัยไดดี เปนแบบอยางท่ีดี  
 สรุปไดวา ปจจัยเสริมสรางความเปนนักบริหารมืออาชีพของผูบริหารสถานศึกษา คือ 
คุณวุฒิดานการศึกษา ประสบการณการปฏิบัติงาน ประสบการณดานการบริหารทางการศึกษา การ
ฝกอบรม ศึกษา ดูงาน ผลงานทางวิชาการ เชน งานวิจัย การเขียนและเรียบเรียงเอกสารทางวิชาการ 
บุคลิกท่ีดี สงางาม นานับถือ มีความขยันหม่ันเพียร สัมมาอาชีพ มีความรับผิดชอบสูงท้ังตอตนเอง 
ครอบครัว หนวยงาน และสังคม   
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2.3  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานโรงเรียนเอกชน  
 2.3.1  การบริหารโรงเรียนเอกชน  
 จากคูมือการดําเนินงานเก่ียวกับโรงเรียนเอกชน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน, 2541: 1-7) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนเอกชนไว 6 ประการ คือ  

ประการท่ี 1 การบริหารโรงเรียน คือ การท่ีผูบริหารใชวิธีการตางๆ จัดสรรทรัพยากร 
ไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณ และจัดการเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีหลักสูตรกําหนด ผลผลิตท่ีไดจาก
การบริหารงานโรงเรียน คือ ประสิทธิภาพของนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติพึงประสงคของสังคม  

ประการท่ี 2 การบริหารโรงเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรนั้น ผูบริหารจะตอง
จัดการ โรงเรียนใหครอบคลุมงาน 6 งานคือ งานวิชาการ งานบุคคล งานกิจการนักเรียน งานธุรการ
และการเงิน งานอาคารสถานท่ี และงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนซ่ึงจะตอง
ดําเนินงานท้ัง 6 งานใหสอดคลองสัมพันธกัน  

ประการที่ 3 การบริหารโรงเรียนท้ัง 6 งาน สามารถแบงไดเปนงานหลักและงาน
สนับสนุน งานวิชาการนับวาเปนงานหลัก สวนงานอ่ืนๆ เปนงานสนับสนุนงานวิชาการ  

ประการท่ี 4 ผูบริหารควรจัดสัดสวนเกี่ยวกับเวลาในการบริหารงานโรงเรียนแตละงาน
ใหเหมาะสม  

ประการท่ี 5 ผูบริหารโรงเรียนมีหนาท่ีรับผิดชอบต้ังแตในการวางแผน การปฏิบัติการ
สอน การควบคุมกํากับ ติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการดําเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน กฎกระทรวง และระเบียบท่ีเกี่ยวของ  

 ประการท่ี 6 ภารกิจท่ีผูบริหารโรงเรียนเอกชนจะตองปฏิบัตินั้นตองอาศัยทักษะท่ีจําเปน 
เชน ทักษะเกี่ยวกับความรู ทักษะในดานเทคนิคตางๆ และทักษะดานมนุษยสัมพันธ  
  สําหรับแนวทางในการปฏิบัติงานในการบริหารโรงเรียนนั้น คณะกรรมการการศึกษา
เอกชนไดวางหลักการเพ่ือใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน, 2541: 8-17)  
  การบริหารโรงเรียนทุกงานจะตองเปนไปตามข้ันตอนกระบวนการบริหารอยางนอย 4 
ข้ันตอน ไดแก การศึกษาสภาพ ความตองการ และ ปญหาปจจุบัน การวางแผน การดําเนินการตาม
แผน และการประเมินผล  
  การบริหารโรงเรียนตองยึดเปาหมายหลักของการบริหารโรงเรียนซ่ึงมีผูบริหารกําหนด
ไว คือ การ ปฏิบัติงานโรงเรียนทุกงานใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตร และคุณภาพอันพึงประสงค
ของนักเรียน  
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 การบริหารโรงเรียนตองใชบุคลากรในโรงเรียนใหเปนประโยชนมากท่ีสุด และควรให
บุคลากรในโรงเรียน มีสวนรวมในการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมากท่ีสุด ควรใหทุกคนมีสวนรวม
ในการเสนอความคิดเห็นและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานรวมกัน  
 การบริหารโรงเรียนตองทําการควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียนใหปฏิบัติงานทุกงานอยางสมํ่าเสมอ  
 จากแนวคิดและหลักการที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการบริหารงานโรงเรียนเอกชน มี
ภารกิจท่ีจะตองทํามากมาย ตองรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย การดําเนินงานจึงจะประสบความสําเร็จ 
สามารถบรรลุเปาหมายการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 สรุปไดวา สําหรับแนวทางในการบริหารสถาบันการศึกษาเอกชนนั้น ลําดับแรกผูบริหาร
จะตองยึดการบรรลุจุดหมายของหลักสูตร และคุณภาพอันพึงประสงคของนักเรียน นําหลักสําคัญ
ดังกลาวมากําหนดเปนวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายในการดําเนินงาน จากนั้นฝายบริหารใน
ระดับรองลงไปกําหนดแผนและข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และปฏิบัติการ
ควบคุม ประเมินผลพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ  
 2.3.2 การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา  
 แฮริส (เมธี ปลันธนานนท, 2543: 47 อางอิงมาจาก Hariss.1981: 155) ใหความหมายของ
การอาชีวศึกษาวา เปนการศึกษาเพ่ือการงานทุกชนิดซ่ึงบุคคลถูกใจในงานนั้นและเปนความ
ตองการของสังคม การอาชีวศึกษาเปนการศึกษาพิเศษเฉพาะซ่ึงแตกตางกับการศึกษาท่ัวไปท่ีจัดเพื่อ
พัฒนาทักษะ ความสามารถ ความเขาใจ เจตคติอุปนิสัยท่ีดีในการทํางาน และความรูซ่ึงเปนความ
ตองการท่ีจําเปนท่ีคนทํางานอาชีพตองมี เพื่อจะไดเจริญกาวหนาและสรางผลผลิตไดดีเม่ือรับการ
บรรจุเขาทํางานหรือประกอบอาชีพแลว  
 เมธี ปลันธนานนท (2543: 48) ไดกลาวถึงการอาชีวศึกษาวา เปนการศึกษาเพื่อเตรียม
บุคลากรดานฝมือระดับคุณวุฒิท่ีต่ํากวาปริญญา สําหรับอาชีพหนึ่งหรือกลุมอาชีพชางและงานตางๆ 
การอาชีวศึกษาตามปกติจัดข้ึนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะตองจัดใหมีการศึกษาพื้นฐาน
ท่ัวไป วิชาทฤษฎีสัมพันธและฝกภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาฝมือท่ีตองการสําหรับอาชีพหนึ่งๆ สัดสวน
ของวิชาตางๆ จะแตกตางกัน แตตามปกติแลวจะตองเนนการฝกภาคปฏิบัติ  
 สุรศักดิ์ สุทธิศรี (2549:18) กลาววา  การบริหารงานโรงเรียนอาชีวศึกษามีลักษณะพิเศษ
เฉพาะ เพราะเปนการใหการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี (อนาคตอาจจะขยายถึงระดับปริญญาตรี) 
ท่ีเปนการศึกษาสําหรับอาชีพใดอาชีพหนึ่งหรือกลุมอาชีพใดโดยเฉพาะ จึงมุงใหการศึกษาเพ่ือนํา
ความรูไปประกอบอาชีพ โดยมีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
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 สรุปไดว า  การบริหารโรง เ รียนอาชีว ศึกษา  มีความแตกต างจากการบริหาร
สถาบันการศึกษาแบบอ่ืนๆ เนื่องจากคุณลักษณะของนักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษาจากสถาบัน
อาชีวศึกษาจะตองมีทักษะในงานอาชีพตามสาขาท่ีเรียนเปนหลัก และมีความรูความสามารถในทาง
วิชาการเปนลําดับรอง 
 เพื่อใหเขาใจถึงการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษามากข้ึน จงึขอนําเสนอรายละเอียดเก่ียวกับ
การบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา ดังนี ้
 2.3.2.1  แนวคิดในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สืบคนจาก  www.wikipedai.com  เขาถึงเม่ือ 12 
มกราคม 2554) ระบุวา แนวคิดการจัดการศึกษาอาชีพไดมีมาต้ังแตยุคสมัยท่ีประเทศไทยเร่ิมมีอาชีพ
หัตกรรมมากข้ึนนอกเหนือไปจากอาชีพกสิกรรม โรงเรียนอาชีวศึกษาแหงแรก คือโรงเรียน
พาณิชยการท่ีวัดมหาพฤฒาราม และ ป พ.ศ. 2456 วัดราชบูรณะจัดต้ังโรงเรียนเพาะชาง และได
จัดต้ังโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรม ป พ.ศ.2460 ตอมา แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2475 ได
กําหนดวา วิสามัญศึกษา ไดแก การศึกษาวิชาชีพซ่ึงจัดใหเหมาะสมกับภูมิประเทศ เพื่อเปนพื้น
ฐานความรูสําหรับประกอบการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตางๆ และในแผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2479 ไดปรากฏคําวา "อาชีวศึกษา" เปนคร้ังแรกในระบบการศึกษาของประเทศไทย โดยแบง
ออกเปน 3 ช้ัน คือ อาชีวศึกษา ช้ันตน กลาง และสูง รับนักเรียนจากโรงเรียนสามัญศึกษาของทุก
ระดับประโยค การอาชีวศึกษาไดพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพเศษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ปจจุบันไดมีการตราพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 ข้ึนเพื่อเปนกรอบใน
การดําเนินงาน และการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
นอกระบบ เพื่อประโยชนในการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และ
ระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน โดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนา
ผูรับการศึกษาใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติและมีสมรรถนะจนสามารถนําไปประกอบ
อาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได โดยใหจัดหลักสูตรอาชีวศึกษา ไว 3 
หลักสูตร คือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ 
 2.3.2.2  ความหมายของอาชีวศึกษา 
 คําวา “การอาชีวศึกษา” (Vocational Education) มีผูใหความหมายของคําวา “การ
อาชีวศึกษา” ไวดังนี้ 
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 เมธี ปลันธนานนท (2543: 48) ไดกลาววา อาชีวศึกษา คือ การศึกษาเพื่อเตรียมบุคลากร
ดานฝมือระดับคุณวุฒิท่ีต่ํากวาปริญญา สําหรับอาชีพหนึ่ง หรือกลุมอาชีพ ชางและงานตางๆ 
อาชีวศึกษาตามปกติจัดข้ึนในระดับมัธยมปลาย จะตองจัดใหมีการศึกษาวิชาพื้นฐานท่ัวไป วิชา
ทฤษฎีสัมพันธและฝกภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาฝมือท่ีตองการสําหรับอาชีพหนึ่งๆ สัดสวนของวิชาชีพ
ท่ีแตกตางกัน แตตามปกติและจะเนนการฝกภาคปฏิบัติ 
 บุญเทียม เจริญยิ่ง (2545: 25) กลาววา การอาชีวศึกษา คือ กระบวนการเรียน การฝก
ทักษะ การสรางพฤติกรรมท่ีพึงประสงคในวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง โดยมุงใหผูเรียนสามารถใช
ประโยชนเพื่อการประกอบอาชีพหรือศึกษาหาความรูเพิ่มเติมได พื้นฐานความรูของผูเรียนและ
ทักษะความรูใหมท่ีไดรับ เปนตัวกําหนดประเภทของกําลังคน 5 ประเภท คือ วิศวกร นักเทคโนโลยี 
ชางเทคนิค ชางฝมือแรงงาน และชางฝมือ 

 สรุปไดวา การอาชีวศึกษา หมายถึง สถาบันการศึกษาท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณลักษณะของ
นักเรียน นักศึกษาท่ีจบการศึกษาจะตองมีทักษะในงานอาชีพตามสาขาท่ีเรียนเปนหลัก และมีความรู
ความสามารถในทางวิชาการเปนลําดับรอง 
 2.3.2.3  มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (อางถึงในสุรศักดิ ์สุทธิศรี, 2549:13-
22) ไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศกึษาโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ไวดงันี้  
 1)  ผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษาวิชาชีพจะตอง มีความรูและทักษะวิชาชีพท่ีเหมาะสมกับ
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป มีความรูความเขาใจในหลักการดานคณิตศาสตร 
และวิทยาศาสตร มีทักษะในการใชภาษาส่ือสารอยางถูกตองเหมาะสม มีความรูและทักษะใน
การศึกษาคนควา และปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดี มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธท่ี
ดี มีความรู และทักษะในการทํางาน การศึกษาตอ และประกอบวิชาชีพอิสระ  
 2) หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนจะตองรวมมือกับสถานประกอบการพัฒนา
หลักสูตรท่ีสอดคลองกับตลาดแรงงาน จัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใหผูเรียนได
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ จัดระบบคอมพิวเตอร จัดสถานท่ีเรียน สถานท่ีฝกงาน 
สถานท่ีศึกษาคนควาใหเพียงพอ จัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู  
 3) กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจะตองจัดระบบการดูแลใหคําปรึกษาผูเรียนอยางตอเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพ สงเสริมดานวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีงาม บุคลิกภาพ และมนุษย
สัมพันธ และจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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 4)  การบริการวิชาชีพสูสังคม ตามความตองการของชุมชน และสังคม มีงบประมาณเพ่ือ
การบริการวิชาชีพอยางเปนระบบ และสอดคลองกับแผนการบริการวิชาชีพท่ีกําหนด 
 5)  นวัตกรรม และการวิจัย  โดยสงเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจัย และโครงงานท่ีนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ชุมชน และสังคม มีงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาดังกลาว และเผยแพรขอมูลตอชุมชน และสังคม  
 6)  ผูบริหารตองผสมผสานความรวมมือของบุคลากรในสถานศึกษา และหนวยงานหรือ
บุคคลภายนอกใหเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา จัดระบบการดูแลบุคลากรของสถานศึกษา
ดานคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีระบบสารสนเทศ และการจัดการความรู
เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 
 2.3.2.4  โครงสรางการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน 
  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 (2550: 38-41) กลาวถึงโครงสรางการบริหาร
โรงเรียนเอกชน สรุปไดดังนี้ โรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยผูรับ
ใบอนุญาตผูจัดการ ผูอํานวยการ ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู และผูทรงคุณวุฒิ อยางนอยหนึ่งคนแต
ไมเกินสามคน กรณีท่ีผูรับใบอนุญาตเปนบุคคลเดียวกับผูจัดการหรือผูอํานวยการ หรือเปนบุคคล
เดียวกันท้ังสามตําแหนง ใหตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งหรือสองคน  
  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (2551:7-8) กลาวถึงโครงสรางการบริหาร
สถาบันการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ไวดังนี้ สถาบันอาจแบงสวนบริหารดังนี้ สํานักงาน
ผูอํานวยการสถาบัน วิทยาลัย สํานัก และศูนย โดยสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอาจแบงสวน
ราชการเปนฝายหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาฝาย วิทยาลัยอาจแบงสวน
ราชการเปนคณะวิชา ภาควิชา แผนก หรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะวิชา
หรือภาควิชา สํานัก หรือศูนย อาจแบงสวนราชการเปนแผนกหรือหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมี
ฐานะเทียบเทาแผนก 
 2.3.3  การบริหารงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน  
 มาตรฐานคุณภาพของโรงเรียน หมายถึง ขอบขายความสําเร็จในการดําเนินงานแตละ
เร่ืองเพื่อใหบรรลุเปาหมายหลักของการบริหารการศึกษาท่ีมีคุณภาพในโรงเรียน (จํารัส นองมาก, 
2540: 18) คณะกรรมการการศึกษาเอกชนไดนิยามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเอกชนใหครอบคลุม
การจัดการศึกษาเปนระบบ ท้ังสภาพแวดลอม ปจจัยปอน กระบวนการ และผลผลิตทางการศึกษา 
โดยกําหนดวา โรงเรียนเอกชนท่ีดี มีคุณภาพ ไดแก โรงเรียนท่ีมีจุดมุงหมาย วัตถุประสงคเปาหมาย 
และทิศทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน สามารถจัดการเรียนการสอน กิจการนักเรียน และการบริหาร
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ดานอ่ืนๆ ในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ มีผลการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับความมุงหมายและ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดเปนอยางดี (กรรณิการ ภิญญาคง, 2541: 12)  
 2.3.4  ขอบขายของมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2543) ไดจัดทําเอกสารประกอบอบรม
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร เพ่ือประกันคุณภาพและการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน (ปมศ.) และเปนคูมือการปฏิบัติงานของโรงเรียนเอกชน โดยอธิบายถึงขอบขาย
ของคุณภาพโรงเรียนไววา การกําหนดคุณลักษณะของคุณภาพของโรงเรียนเอกชนท่ีพึงประสงค 
ตั้งอยูบนพื้นฐานแนวความคิด ดังนี้  
  -  โรงเรียนเอกชนเปนองคกรทางสังคมองคกรหนึ่งท่ีมีภาระหนาท่ีใหบริการทางการ
ศึกษา ซ่ึงควรจะตองรับผิดชอบท้ังดานคุณภาพและประสิทธิภาพของบริการดังกลาวท่ีตนจัด เพราะ
การศึกษาถือวาเปนบริการ/สินคาสาธารณะ (pubic goods) ท่ีมีผลท้ังโดยตรงและโดยออมตอผู
บริการและสังคมโดยรวม ดังนั้น โรงเรียนเอกชนท่ีดีควรจะเปนโรงเรียนท่ีสามารถใหบริการทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพ  
 -  การศึกษาที่มีคุณภาพหรือคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบรรลุผลการในการสราง 
หรือพัฒนาพฤติกรรมความเปนคนท่ีสมบูรณทุกดานใหแกบุคคล ท้ังนี้ สืบเนื่องมาจากความเช่ือวา 
การศึกษาคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คุณภาพของโรงเรียน จึงควรจะครอบคลุมภารกิจของ
โรงเรียนทุกดานท่ีสามารถทําใหผูเรียนมีคุณภาพ ลักษณะหรือคุณสมบัติตามท่ีหลักสูตรนั้นๆ 
กําหนดไว รวมท้ังมีความสอดคลองกับความตองการของสังคม (โดยขอแม คือ หลักสูตรของ
การศึกษานั้นๆ และความตองการของสังคมตองเปนส่ิงท่ีดีท่ีสามารถสะทอนใหเห็นพฤติกรรม
ความเปนคนท่ีสมบูรณทุกดาน)  
 -  การทําภารกิจจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนการทํางานเชิงระบบ คือ มีปจจัยปอน เชน 
ผูเรียน บุคลากร และวัสดุอุปกรณตางๆ มีกระบวนการท่ีเปนการประสานสัมพันธระหวางปจจัย
ปอนตางๆ ใหเกิดการทํางานท่ีเรียกวาการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานอ่ืนๆ ในโรงเรียน
เพื่อไปสูเปาหมายขององคกรและมีผลผลิต เชน การเรียนรูหรือพัฒนาการตางๆท่ีเกิดข้ึนแกผูเรียน 
เปนตน  
 ดังนั้น คุณภาพของโรงเรียนจึงนาจะตองข้ึนอยูกับองคประกอบหรือปจจัยตางๆ ท่ี
เกี่ยวของดังกลาวขางตน ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ไดคัดสรรมา 7 เร่ือง เพื่อให
เปนกรอบหรือแนวทางพัฒนา สําหรับโรงเรียนเอกชน คือ 
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  -  ปรัชญาและเปาหมายของโรงเรียน  
  -  หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน  
  -  บุคลากร 
  -  ทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน   
  -  การจัดการ/การบริหาร  
  -  กิจการนักเรียน/นักศึกษา  
  -  สัมฤทธิผลของผูเรียน  
   
 โดยแตละเ ร่ืองมีความหมายและขอบขายความสําเร็จท่ีตองการและจะบงบอก
ความสําเร็จไดอยางไร เพียงใด จึงไดนํามากําหนดรายละเอียด เปนเกณฑคุณภาพและตัวช้ีวัด
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนรวมท้ังหมด 18 เกณฑ 57 ตัวช้ีวัดคุณภาพในระดับกอน
ประถมศึกษา 20 เกณฑ 62 ตัวช้ีวัดคุณภาพ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 20 เกณฑ 61 ตัว
ช้ีคุณภาพในระดับอาชีวศึกษาและการศึกษานอกระบบ โดยเกณฑคุณภาพ หมายถึง ขอบขาย
ความสําเร็จของขอกําหนดของลักษณะคุณภาพท่ีพึงประสงค สวนตัวช้ีวัดคุณภาพ หมายถึง ตัวแปร 
หรือ ปรากฏการณท่ีบงบอกถึงส่ิงท่ีจะทําการวัดในแตละเกณฑคุณภาพ การกําหนดเกณฑและ
ตัวช้ีวัดคุณภาพของโรงเรียนเอกชน จึงอาศัยหลักการดังนี้  
  -  โรงเรียนซ่ึงแมจะแตกตางหลากหลาย แตละโรงเรียนตางก็สามารถดีไดเทาๆ กัน 
ฉะนั้นในการตัดสินใจ จะตองดูวาโรงเรียนพยายามจะใหสําเร็จอะไร (striving achieve) และ
ขอบเขตท่ีสนองความตองการของผูเรียนและชุมชน สังคม คือ ขอบขาย (extent) และความพอเพียง 
(adequacy) ของการทําหนาท่ีและประโยชนของเร่ืองนั้นๆ  
  -  คุณภาพเปนส่ิงท่ีสรางและพัฒนาได ฉะนั้น เกณฑและตัวช้ีวัดคุณภาพ ตองมีลักษณะ
เปนพลวัตรและมีความเปนกลางท่ีทุกโรงเรียนสามารถนําไปใชได 
 
2.4  การบริหารงานของโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ  
 2.4.1  ประวัติความเปนมาของโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ 
 โรงเรียนพณิชยการสันติราษฎรกอตั้งข้ึนโดย ครูเพทาย อมาตยกุล เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2505 เปดสอนเฉพาะรอบบายพิเศษภายในโรงเรียนสันติราษฎรบํารุง บนถนนศรีอยุธยา     
พญาไท โดยไดรับความรวมมือจากคณะครู อาจารยจากพณิชยการพระนคร นับวาเปนโรงเรียน
พณิชยการแหงแรกท่ีเปดสอนวิชาภาษาญีปุน ป พ.ศ. 2518 กรมตํารวจไดโอนกิจการโรงเรียนสันติ
ราษฎรบํารุง ใหกับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ป พ.ศ. 2519 ไดยายโรงเรียนพณิชยการ
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สันติราษฎรไปเปดดําเนินการท่ีโรงเรียนนันทนศึกษาซ่ึงต้ังอยูบนถนนพระราม 5 เขตดุสิต (เปนการ
ช่ัวคราว) ป พ.ศ. 2521 ยายไปดําเนินการท่ีโรงเรียนขัตติยานีผดุง ซ่ึงต้ังอยูบนถนนสุโขทัย เขตดุสิต 
โรงเรียนแหงนี้ พระบรมวงศเธอพระองคเจาอภัณตรีประชาพระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 เปนผู
กอตั้ง ป พ.ศ. 2529 สมเด็จพระเจาภคินีเธอเจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ไดทรงโปรด
กลาโปรดกระหมอมรับโรงเรียนพณิชยการสันติราษฎรเขาอยูในพระอุปถัมภฯ  ป พ.ศ. 2532 ไดยาย
มาเปดดําเนินการบนท่ีดินถาวรเปนของตนเอง บนเน้ือท่ี 5 ไร ณ เลขท่ี 138/1 ซอยพหลโยธิน 24 
เขตจตุจักร จนถึงปจจุบัน ขณะนั้นโรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร ในพระอุปถัมภฯ ยังไดรับเกียรติ
เปนสถานท่ีฝกอบรมพิเศษ เปนศูนยปฏิบัติงานของสโมสรลูกเสือกรุงเทพ สมาคมตอตานยาเสพติด
แหงประเทศไทย รวมท้ังงานสงเสริมและชวยเหลือสังคมอีกมาก ป พ.ศ. 2539 คณะผูบริหาร
โรงเรียนพณิชยการสันติราษฎร ในพระอุปถัมภฯ ไดขยายบริการการศึกษาเขาสูระบบสากลในนาม
ของ SANTIRAT INSTITUTE OF BUSINESS ADMINISTRATION หรือ SIBA ป พ.ศ. 2541 เพือ่
เฉลิมฉลองครบรอบ 36 ปของโรงเรียน คณะผูบริหารมีมติใหจัดสรางอาคาร SIBA CENTER ข้ึน
ราวป 2540 เสร็จส้ินเม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ป พ.ศ. 2542 ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เสด็จเปนประธาน
ในพิธีเปดอาคาร SIBA CENTER อยางเปนทางการในวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2542 อาคาร SIBA 
CENTER เปนอาคาร 7 ช้ัน มีเนื้อท่ีกวา 12,000 ตร.ม. เปนศูนยการบริการการศึกษาครบวงจร มี
อุปกรณเคร่ืองมือส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย ทัดเทียมกับสถานศึกษาในตางประเทศ เปนกาว
สําคัญท่ีจะนํานักเรียน และนักศึกษาทุกคนเขาสูระบบ “โลกกวางทางการศึกษา” เปนการฉลอง
ครบรอบ 36 ป ของโรงเรียนดวย ป พ.ศ. 2543 ดวยความเพรียบพรอมในศักยภาพ SIBA ไดรับ
รางวัลอันทรงเกียรติยิ่งถึง 5 รางวัลภายใน 1 ปไดแก รางวัลโรงเรียนพระราชทานดีเดนประจําป 
2542 ระดับอุดมศึกษา รางวัลโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดสารเสพติด รางวัลสถานศึกษา
เอกชนท่ีใหการสนับสนุน ก.ศ.น. ดีเดน รางวัลโรงเรียนจริยศึกษาดีเดน รางวัลชนะเลิศแขงขันเชียร
ลีดเดอรชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2542 ป พ.ศ. 2544 เปล่ียนช่ือโรงเรียนพณิชยการสันติ
ราษฎร เปน โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภฯ พรอมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ ป พ.ศ. 2545 เพื่อเปนการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 40 ป SIBA 
กาวหนาอยางมืออาชีพ” คณะกรรมการบริหารไดจัดพิธีเฉลิมฉลองความกาวหนาและความสําเร็จ
อยางยิ่งใหญ โดยเปดตัวโครงการสถาบันฝกอบรมอาชีพ ในการจัดการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ การ
บริการกิจกรรมท่ีชวยเหลือสังคม และสาธารณประโยชน ท่ีประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง โครงการ
นอมใจภักดิ์รักสมเด็จยา โรงเรียนไดนําเงินท่ีไดจากการขาย “ขนมปงน้ําใจ” ข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย
สมทบทุนการกุศลสมเด็จยา เพื่อชวยเหลือคนพิการและผูยากไรในถ่ินทุรกันดาร นอกจากนี้ในดาน
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วิชาการ ครู - อาจารย ท้ัง 100% ของโรงเรียน จะผานกระบวนการเปนครูแกนนํา เพื่อเปนการเฉลิม
ฉลองวาระ “ครบรอบ 40 ป” นี้เชนกัน  ป พ.ศ. 2547 โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระ
อุปถัมภฯ ไดรับการแตงตั้งจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมใหเปนสถานท่ีทดสอบฝมือ
แรงงานดานคอมพิวเตอรและการโรงแรมนับเปนความภาคภูมิใจอยางยิ่งของบรรดาบุคลากรทั้ง
ระดับผูบริหารและศิษยเกาทุกคน รวมท้ังยังไดกําหนดพันธกิจ 5 ประการ เพื่อเปนแนวทางในการ
บริหารการศึกษา เพื่อผลิตประชากรคุณภาพสูสังคม อันไดแก ทันเทคโนโลยี ภาษาดี มีความสุข 
สนุกกับการเรียนรู มุงสูงานอาชีพ และจากพันธกิจดังกลาว โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจใน
พระอุปถัมภฯ ไดดําเนินกิจการอันเปนท่ีประจักษแกสังคมและประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง ในการ
สรางประชากรคุณภาพออกสูสังคมไทย ในป พ.ศ. 2549 โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจ ในพระ
อุปถัมภ สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ เสด็จเปนผูแทน
พระองค ในพิธีประทานประกาศนียบัตรแดผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2549 ในวันอาทิตย
ท่ี 17 มิถุนายน 2550 ณ อาคาร SIBA CENTER  

 นอกจากการพัฒนาการศึกษาท่ีไมเคยหยุดนิ่งดังกลาวขางตนแลว โรงเรียนยังมีช่ือเสียง
ในการใหความชวยเหลือ และสนับสนุนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสาธารณชนมาโดยตลอด 
อาทิ โครงการนอมใจภักดิ์รักสมเด็จยา โครงการใหการตอนรับลูกเสือตางประเทศในงาน World 
Jamboree คร้ังท่ี 20 ท่ีจัดข้ึนในประเทศไทย การใหบริการผูนําประเทศตางๆ รวมกับโรงแรมโอ
เรียนเต็ลในงานประชุม APEC ท่ีผานมา  การรวมกิจกรรมการคัดไปรษณียบัตรทายผลฟุตบอลโลก 
กับบริษัท ไปรณียไทย จํากัด และมูลนิธิชวยคนปญญาออนแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ นอกจากนี้โรงเรียนยังไดรับเกียรติเปนสถานท่ีตั้งของสมาคมตอตานยาเสพติดแหง
ประเทศไทย สโมสรลูกเสือกรุงเทพ และมูลนิธิอ่ืนๆ อีกมากมาย นับเปนความภาคภูมิใจอยางยิ่ง
ของชาวสันติราษฎรบริหารธุรกิจทุกคน 

 2.4.2 โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ  

               โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ แบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 
2 สายหลัก ดังนี้  

 2.4.2.1  สํานักบริหาร ซ่ึงประกอบดวย โครงสรางหนวยงานภายใน ดังนี้   
  1)  สํานักหลักสูตรพิเศษ ประกอบดวยโครงสรางหนวยงานภายใน คือ 
 ฝายวิเทศสหการ ฝายการโรงแรมและการทองเท่ียว 
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  2)  สํานักบัญชี และการเงิน ประกอบดวยโครงสรางหนวยงานภายใน คือ 
 ฝายบัญชี ฝายจัดซ้ือ และฝายการเงิน 

  3)  สํานักการตลาดและการประชาสัมพันธ ประกอบดวยโครงสรางหนวยงาน
ภายใน คือ งานการตลาด และงานประชาสัมพันธ 
  4)  สํานักสงเสริมธุรกิจ และบริการ ประกอบดวยโครงสรางหนวยงานภายใน 
คือ งานสํานักงาน งานอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน และงานหองอาหาร 
   2.4.2.2  สํานักอาชีวศึกษา ประกอบดวยโครงสรางหนวยงานภายใน ดังนี้ 
 1)  สํานักวางแผนและพัฒนา ประกอบดวยโครงสรางหนวยงานภายใน คือ ฝาย
ทรัพยากรบุคคล 

2)  สํานักบริหารวิชาการ ประกอบดวยโครงสรางหนวยงานภายใน คืองาน
คุณภาพวิชาการ งานบริการวิชาการ งานสงเสริมวิชาการ และแบงเปนกลุมงานยอย ดังนี้ กลุมวิชา
ภาษาตางประเทศ กลุมวิชาพื้นฐาน กลุมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจและงานสํานักงาน กลุมวิชาการ
ตลาด กลุมวิชาบัญชี และกลุมวิชาการโรงแรมและการทองเท่ียว 

3)  สํานักกิจการนักเรียน นักศึกษา  ประกอบดวยโครงสรางหนวยงานภายใน คือ 
งานกิจกรรมภายใน งานคณะกรรมการนักเรียน งานชุมชนสัมพันธ งานลูกเสือ - เนตรนารี 

4)  สํานักบริการการศึกษา  ประกอบดวยโครงสรางหนวยงานภายใน คือ 
งานทะเบียนวัดผล งานหองสมุด งานผลิตเอกสาร งานพยาบาล งานเทคโนโลยี

และสารสนเทศ และงานนวัตกรรมทางการศึกษา 
5)  สํานักพัฒนาคุณภาพนักเรียน - นักศึกษา  ประกอบดวยโครงสรางหนวยงาน

ภายใน คือ งานสงเสริมบุคลิกภาพ งานแนะแนว และงานสถิติ – ติดตามนักเรียนนักศึกษา 
 2.4.3  วิสัยทัศน และพันธกิจ  
 วิสัยทัศน: สันติราษฎรบริหารธุรกิจ เปนโรงเรียนอาชีวตนแบบท่ีมีความเปนเลิศดาน
ธุรกิจบริการและบริหารธุรกิจ   มุงสรางสรรคประชากรคุณภาพระดับปฏิบัติการอันเปนพื้นฐานใน
การพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน  
   พันธกิจ: ทันเทคโนโลยี พัฒนาศักยภาพของประชากรในโรงเรียนใหเปนผูเช่ียวชาญใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังในดานพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารจัดการศึกษา ภาษา
ดี สรางสมรรถนะ และโลกทัศนสากล ใหแกนักเรียน นักศึกษา บนพื้นฐานของความเปนคนไทย  มี
ความสุข สนุกกับการเรียนรู ผสมผสานและประยุกตความรูบนพื้นฐานประสบการณ การปฏิบัติ 
และกิจกรรมสูการเรียนรูเพื่อสรางปญญา พัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มุงสูงานอาชีพ 
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ปลูกฝงเจตคติในการทํางาน การสรางรายไดอันนําไปสูการประกอบอาชีพท่ีม่ันคงทันทีท่ีสําเร็จ
การศึกษา  
  2.4.4  เปาประสงค  
  เปนสถานศึกษาท่ีสวยงามทันสมัย  มีอุปกรณครบครัน  ทันเทคโนโลยีใชระบบ
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาพัฒนาการเรียนการสอน และการบริหารจัดการองคกรอยางมี
คุณภาพสูงสุดมีความเปนเลิศในการผลิตนักศึกษาท่ีมีคุณภาพในสาขาท่ีมีความพรอมโดยเฉพาะท่ี
อยูในบริบทของสายธุรกิจบริการและการบริหารธุรกิจ  ผูสําเร็จการศึกษาเปนคนไทยรุนใหมมี
สมรรถนะสากลบนพ้ืนฐานความเปนคนไทยท่ีมีความรูความสามารถมีคุณธรรมใฝรู  มีทักษะชีวิต
พรอมท่ีจะเปนผูแทนคนไทยเขารวมแขงขันบนเวทีนานาชาติอยางเต็มภาคภูมิ  เปนองคกรท่ีใชหลัก
ธรรมาภิบาลควบคูกับการเปนองคกรแหงการเรียนรูและมีทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ สามารถ
ขับเคล่ือนใหโรงเรียนบรรลุวิสัยทัศน  เปนโรงเรียนเสริมสรางศักยภาพผูเรียนสนับสนุนการเรียนรู
ตลอดชีวิตใหบริการทางวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของสังคมชุมชน และสถาน
ประกอบการ  นักเรียน นักศึกษา มีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพ การฝกงานการฝกปฏิบัติ เปน
สวนหนึ่งของการเรียนรูนอกตํารา  ความสําเร็จในชีวิต คือ การมีงานอาชีพท่ีดีม่ันคงมีความกาวหนา
รายไดดีนํามาซ่ึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจ 
 2.4.5  หลักสูตรท่ีเปดสอน  
  2.4.5.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  หลักสูตรท่ีเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี (Accounting) สาขาวิชาการขาย (Marketing) สาขาวิชา
เลขานุการ (Secretarial) สาขาวิชาคอมพิวเตอร (Business Computer) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โรงแรม (Hotel Management) สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจบริการ (Business English) และ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจสถานพยาบาล (Hospital Management) และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ทอง เ ท่ี ยวสาขางานการโรงแรม  และสาขางานการท อง เ ท่ี ยว  ของกรมอา ชีว ศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับปจจุบัน ใชเวลาเรียน 3 ป 
 2.4.5.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
  หลักสูตรเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส .)ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (Accounting) สาขาวิชาการตลาด (Marketing) สาขาวิชาเลขานุการ 
(Secretarial) สาขาวิชาคอมพิวเตอร (Business Computer) สาขาวิชาบริหารธุรกิจโรงแรม (Hotel 
Management) และสาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจบริการ (Business English) และ และประเภท
วิชาอุตสาหกรรมทองเท่ียว ของกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใชเวลาเรียน 2 ป 
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 2.4.6 การบริหารงานในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ 

 การบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ 
สามารถจําแนกตามการบริหารงานสถานศึกษา 7 ดาน ตามหลักการบริหารสถานศึกษาเอกชน 
(กมล ภูประเสริฐ, 2545, หนา 5-26)  
  2.4.6.1 ดานการบริหารงานวิชาการ คือ กระบวนการจัดกิจกรรมในงานวิชาการซ่ึงเปน
ภารกิจหลักใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาและเปนประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ไดแก การวางแผน  การ 
การจัดระบบโครงสราง และการกําหนดบทบาทหนาท่ี การจัดดําเนินงานทางวิชาการ ผลิตส่ือและ
อุปกรณการศึกษา การวัดและประเมินผล การจัดบรรยากาศเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการ รวมท้ังการจัดส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ และการนิเทศภายในเพื่อใหงานวิชาการมี
คุณภาพ 
  2.4.6.2  ดานการบริหารงานทะเบียนและประเมินผล มีขอบขายของงาน คือ การบริหาร
และการจดัการในดานการเตรียมการกอนการวัดและประเมินผลการศึกษา ดานการดําเนินงานการ
วัดและประเมนิผลการศึกษา และในดานการประเมินและพัฒนาการวดัและประเมิน ผลการศึกษา 

 2.4.6.3  การบริหารงานบุคลากร เปนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับบุคคล เร่ิมต้ังแต การสรร
หาบุคคลมาทํางานหรือมาเปนครู การจัดบุคคลเขาทํางาน การบํารุงรักษาและการสรางเสริมกําลังใจ
ในการทํางาน การพัฒนาบุคคล และการจัดบุคคลใหพนจากงาน 

2.4.6.4  ดานการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูโดยใชระบบ
คอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือในการจัดเก็บ บันทึก ออกผลลัพธในรูปแบบตางๆ เพื่อชวยสนับสนุนใน
การวางแผน การปฏิบัติงาน การวินิจฉัยส่ังการตามความตองการของผูบริหาร ท้ังนี้เพื่อใหบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร 

2.4.6.5  ดานการบริหารงบประมาณ เปนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับงานการเงิน วัสดุ
ครุภัณฑ อาคารสถานท่ี งานสารบรรณ งานรักษาพยาบาล และงานบริการตางๆ เปนตน ซ่ึงงาน
เหลานี้เปนงานท่ีสนับสนุนงานวิชาการอยางมาก 
 2.4.6.6  ดานการบริหารงานอาคารและสถานท่ี คือ การดําเนินการเก่ียวกับการบริหาร
บริเวณโรงเรียน บริหารอาคารเรียน การบริหารหองเรียน การบริหารหองพิเศษ บริหารหองบริการ 
การบริหารอาคารโรงฝกงาน การบริหารอาคารโรงอาหาร การบริหารอาคารหอประชุม การบริหาร
อาคารหองน้ํา – หองสวม การบริหารอาคารพลศึกษา 
 2.4.6.7 ดานการบริหารงานท่ัวไป เชน จัดระบบเครือขายผูปกครองเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคแกผูเรียน   
จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ เปนตน 
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2.5  เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 อุมาพร สมภู (2535) ไดศึกษาการปฏิบัติงานบริหารบุคลากรของผูบริหารโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 91 คน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชมีระดับการปฏิบัติงานบริหารบุคลากรโดยสวนรวม
และรายองคประกอบอยูระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานบริหารบุคลากรของ
ผูบริหารโรงเรียน จําแนกตามเพศ วุฒิและประสบการณในตําแหนง พบวา ผูบริหารท่ีมีเพศและ
ประสบการณในตําแหนงตางกัน เมื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานบริหารบุคลากรของผูบริหาร
โรงเรียนจําแนกตามเพศ วุฒิและประสบการณในตําแหนง พบวา ผูบริหารที่มีเพศและประสบการณ
ในตําแหนงตางกัน มีการปฏิบัติงานบริหารบุคลากรโดยสวนรวมและรายองคประกอบไมแตกตาง
กัน สวนผูบริหารที่มีวุฒิตางกันมีการปฏิบัติงานบริหารบุคลากรแตกตางกัน  
 สวัสดิ์ เมฆพยับ (2536: 41) ไดศึกษาบทบาทท่ีเปนจริงและบทบาทท่ีคาดหวังในการ
บริหาร งานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอางทอง 
ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารเห็นวางานนิเทศการศึกษาปฏิบัติจริงอยูในระดับปานกลางสําหรับงาน
ดานหลักสูตร ดานการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติจริงอยูในระดับมาก  

 สชูลเลอร (Schulerx, อางถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ 2537, 185) ไดศึกษาการมีสวน
รวมของประชาชนในการบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัยมินนิโซตา สหรัฐอเมริกาโดยศึกษา
รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ ผลปรากฏวา การเขามีสวนรวมอยางไมมี
ประสิทธิภาพเกิดจากความบกพรองในการติดตอส่ือสาร ปญหาการมีสวนรวม ไดแก ระดับการเขา
รวม การเขารวมเพียงเร่ืองเดียว การเขารวมโดยขาดความเขาใจในสถานการณท้ังหมด ขาดขอตกลง
เกี่ยวกับขอบเขตการมีสวนรวม เปนตน 
 วุฒิไกร ศิริแสง (2537: 108-109) ไดทําการศึกษาปญหาในการปฏิบัติงานวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดยโสธร ผลการศึกษา 
พบวา ผูบริหารท่ีมีประสบการณในตําแหนงตางกันมีความเห็นเกี่ยวกับระดับปญหาการปฏิบัติงาน 
วิชาการรวมทุกดาน และในแตละดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 สมศักดิ์ วรอินทร (2537: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารงานวิชาการ โรงเรียนประถมศึกษาสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครสวรรค ใน
ทรรศนะของผูบริหารโรงเรียน ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีแนวทาง
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารแตกตางกันรวมท้ังงาน 
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 สามารถ  สุยะโกทอง (2537: 74) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่เปดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนสวนใหญมีการ
จัดทําจัดหาเอกสารหลักสูตร คูมือครู คูมือการใชหลักสูตรรอยละ 93.51 การจัดกลุมวิชาเรียน สวน
ใหญเปนไปตามโครงสรางของหลักสูตรพรอมกับมีการสํารวจภูมิปญญาทองถ่ินและใชประโยชน
ตอการเรียนการสอนรอยละ 76.92 สําหรับการนิเทศการภายในสวนใหญจัดใหมีระบบ การนิเทศ
ภายใน รอยละ 87.18 และ เชิญวิทยากรมาให ความรู รอยละ 80 งานวัสดุ ส่ือการ เรียนการสอน 
สวนใหญจัดใหมีการผลิตส่ือ รอยละ 82.05 ขณะเดียวกันจัดใหมีระบบการยืม การใชส่ือและการ
นําไปใชจริงรอยละ 70.50 งานการเรียนการสอนมีการจัดการเรียนการสอนโดยให นักเรียนได
ฝกงานและฝกปฏิบัติจริง รอยละ 93.95 มีการจัดทําแผนการสอนรายวิชาและบันทึก การสอน รอย
ละ 85.90 งานการวัดผลประเมินผลสวนใหญจัดใหมีการรายงานผลการเรียนการสอน ตามระเบียบ
รอยละ 97.44 จัดใหมีการสอนซอมเสริมรอยละ 92.59 การสรางเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู รอยละ 
89.74 และ จัดบริการหองสมุด รอยละ 85.90  
 อมีนูและทีกี (AMENU – TEKEE, อางถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ 2537, 185) ไดศึกษา
ทรรศนะของชาวอินเดีย ในประเทศแคนาดา เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัด
การศึกษา ซ่ึงผลวิจัยพบวา การจัดการศึกษาประสบความสําเร็จในชุมชนท่ีมีประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาท่ีสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนและ
สอดคลองกับวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ เม่ือประชาชนมีสวนรวมอยางเขมแข็งการจัดการศึกษาจะ
ประสบความสําเร็จ 
 จํารัส นองมาก (2538) ไดทําวิจัยเร่ืองการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
เอกชน: แนวทางเพ่ือเสริมบทบาทการแบงเบาภาระของรัฐ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบและวิธีการ
พัฒนาโรงเรียนใหเปนท่ีม่ันใจของผูปกครองท่ีรับบริการและรัฐบาลท่ีใหการสนับสนุนไดอยาง
แทจริงนั้นตองดําเนินการในลักษณะของการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตาม
แนวสากล  
 สมศรี หวังดี (2541) ไดศึกษาปญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของครูโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โดยกลุมตัวอยางเปนครู โรงเรียน
เอกชน จํานวน 234 คน ผลการวิจัยพบวา ปญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาของครูโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีโดยภาพรวมและแตละ
องคประกอบอยูในระดับปานกลาง ครูท่ีมีวุฒิตางกันมีปญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมและแตละองคประกอบไมแตกตางกัน และครูท่ีมีประสบการณใน
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การทํางานตางกันมีปญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมและแต
ละองคประกอบไมแตกตางกัน  
 สุพจน จันทราช (2541) ไดศึกษาเร่ืองการปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนของผูบริหารโรงเรียนเอกชน ประกอบอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ในเขตการศึกษา 3 โดยกลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียนเอกชน 186 คน ผลการวิจัยพบวา ระดับ
การปฏิบัติงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ของผูบริหารโรงเรียนเอกชน โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับปานกลางสวนผูบริหารโรงเรียนท่ีมีคุณวุฒิตางกันปฏิบัติงานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

สะอาด ราชเฉลิม (2541: 84) ไดศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ พบวา ผูบริหารท่ีมีประสบการณในการดํารงตําแหนง
นอยกวา 5 ป ประสิทธิผลในการใชภาวะผูนําสูงกวากลุมอ่ืนๆ และยังพบดวยวาผูบริหารที่มี
ประสบการณในการดํารงตําแหนงมากข้ึนมีความยืดหยุนในการใชภาวะผูนํามากข้ึน  

สตริบริง (Stribling, อางถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ, 2542, 79) ไดทําวิทยานิพนธระดับ
ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยเท็กซัส (Texas A&M University) เม่ือป 1993 
เร่ือง “การริเร่ิมเพื่อการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐานและผลผลิต” เนื่องจากการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานมีความเช่ือวาโรงเรียนแตละแหงมีความตองการของบุคคลที่เปนลักษณะเฉพาะ
ของตนเอง และการท่ีจะระบุความตองการเหลานั้นได คือ การไดรับทราบความตองการของบุคคล
ท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียน ซ่ึงไดแก กลุมผูปกครอง ครู และนักเรียน ในการบริหารแบบใชโรงเรียน
เปนฐาน โรงเรียนแตละแหงจะใหโอกาสแกผูมีสวนไดสวนเสียมีบทบาทรวมในการคนหาสาเหตุ 
ในการสรางสรรคแนวทางในการปฏิบัติ และการประเมินผล ซ่ึงเปนวิธีใหมท่ีใชในการแกปญหา
และการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิใหแกนักเรียน ผลการวิจัยพบวา การบริหารโรงเรียนแบบ SBM นั้น ทั้งครู
และผูปกครองจะเกิดความรูสึกเปนเจาของ (Ownership) การทําหนาท่ีใหกับโรงเรียนเสมือนกับวา
พวกเขาไดผูกพันตัวเองไวกับผลงานและการสรางความสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยได
พบวา ผูปกครองไดเขามาเปนหุนสวน (Partner) ของกระบวนการทางการศึกษาในการบริหาร
โรงเรียนคอนขางมากในการบริหารแบบท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน และมีสวนชวยทําใหบุคลากรของ
โรงเรียนรูสึกวามีความเปนมืออาชีพมากข้ึน การเพ่ิมการมีสวนเกี่ยวของของผูปกครองกับโรงเรียน 
นักเรียนยังคงเปนผูไดรับประโยชน  

สยามรัฐ กุลประดิษฐ (2542: 100) ไดศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารในการบริหาร
โรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนจําเปนท่ีจะตองมีคุณวุฒิและวัยวุฒิอยูใน ระดับท่ีสมดุล
กัน ถาหากมีแตวัยวุฒิเพียงอยางเดียวยอมท่ีจะบริหารในกรอบความคิดท่ีแคบ ถามีเพียงคุณวุฒิจะ
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ขาดประสบการณในการมองอยางรอบคอบตัดสินใจบนความเช่ือม่ันทางศาสตรท่ีเรียนมาเพียงอยาง
เดียวจะทําใหการบริหารผิดพลาดได  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542: 33) ประเมินพฤติกรรมดานการ
บริหารของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ผลการ
ประเมินพบวา ผูบริหารที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความสามารถในการบริหารแตกตางกัน  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542: 43) ไดประเมินพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแหงชาติ ผลการประเมิน
พบวา ผูบริหารที่มีประสบการณ การบริหารโรงเรียนท่ีแตกตางกันจะมีความสามารถในการบริหาร
โรงเรียนแตกตางกัน  

 อุทัย บุญประเสริฐ (2543, บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาแนวทางการบริหารของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานผลการวิจัยพบวาการบริหารโรงเรียนเปน
กลยุทธท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการปรับปรุงการศึกษาโดยมีวิธีการดังตอไปนี้ 1) การกระจายอํานาจ
การบริหารจัดการสูหนวยปฏิบัติการโดยตรงซ่ึงหมายถึงโรงเรียน หรือสถานศึกษา 2) การบริหาร
โดยหลักการมีสวนรวมจากทุกฝายท่ีมีสวนเกี่ยวของ(Stakeholders)ซ่ึงหลายแหงนิยมเรียกวาเปน
การคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชนและชุมชน 3) การบริหารตนเอง(Self-managing) ดวย
ตนเองเปนหลัก 4) การบริหารจัดการท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนมากท่ีสุด และ
เปนการบริหารท่ีสามารถตอบสนองลักษณะเฉพาะตัวของแตละโรงเรียนท่ีแตกตางกันไดมากท่ีสุด
นอกจากนี้หนวยงานสวนกลางและหนวยงานในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาจะตองเปล่ียนระบบ
แนวคิดหรือเปล่ียนกระบวนทัศน (Paradigm Shift) จากการควบคุม ตรวจสอบ และกําหนดวิธีการ
ดําเนินงานจากศูนยกลางไปสูการทําหนาท่ีดานนโยบายและแผนดานการดูแลมาตรฐาน ดานการ
สนับสนุนทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณ และการสนับสนุนใหโรงเรียนสามารถรับผิดชอบ 
การบริหารจัดการโรงเรียนดวยตนเองแบบเบ็ดเสร็จ โรงเรียนเองจะตองเปล่ียนวัฒนธรรมองคกร 
หรือการทํางานของโรงเรียนจากเดิมท่ีตองรอคําส่ังจากหนวยงานท่ีระดับสูงกวา ไปเปนการริเร่ิม
ดวยตนเองและสนองความตองการของโรงเรียน ท้ังนี้ ครู ผูปกครอง และชุมชน จะเขามามีบทบาท 
เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการโรงเรียนโดยตรงมากข้ึน และชัดเจนข้ึน 
บรรยากาศการทํางานของโรงเรียนจะตองมีการเปล่ียนแปลงบทบาทของครู และผูบริหาร
สถานศึกษาเปนอันมาก 

 ฉลุวิทย  ดีวงศ (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดมุกดาหาร ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
มีความเชื่อถือศรัทธาในคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก มีสวนรวม
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บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในภาพรวมอยูในระดับปานกลางเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก 
ดานการบริหารงานท่ัวไป ดานการบริหารงานบุคลากรดานวิชาการ และดานงบประมาณ ปจจัยท่ีมี
ผลตอการมีสวนรวมบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ไดแก ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน ตําแหนงในคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และความเช่ือถือศรัทธาในคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา สวนปจจัยท่ีไมมีผลตอการ
มีสวนรวมบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดแก อายุ 
รายได และการเปนหรือไมเปนสมาชิกกลุมทางสังคม 
 สุทธิพงษ จุรุเทียบ (2544, บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานรูปแบบครูและชุมชนมีบทบาทหลักตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
ผลการวิจัยพบวาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความคิดเห็นความเปนไปไดตอการนํา
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน รูปแบบครู และชุมชนมีบทบาทหลักในการบริหารจัด
การศึกษาในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดานมีความเปนไปไดเรียงจากมาก
ท่ีสุดไปหานอยท่ีสุดคือ ดานบริหารท่ัวไป ดานวิชาการ ดานงบประมาณ และดานบุคลากร โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีสถานะแตกตางกัน วุฒิการศึกษาแตกตางกันและเพศ
ตางกันมีความคิดเห็นความเปนไปไดตอการนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานรูปแบบ
ครูและชุมชนมีบทบาทหลักในการบริหารจัดการศึกษาไมแตกตางกัน 

 ครัก (Krug) (อางถึงใน เพลินพิศ มันกระโทก, 2547: 67) ท่ีไดศึกษาการเรียนการสอน
และความเปนผูนํา ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีไดรับการสงเสริมใหศึกษาสาระของการ
อบรมดวยตนเองมี แนวโนมท่ีจะไดรับความรูเปล่ียนแปลงทัศนคติ และมีทักษะการปฏิบัติงาน
เฉพาะอยาง นอยกวา ผูบริหารที่ผานการอบรมโดยเฉพาะ  
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินงานวิจัย 

 
 การศึกษา เร่ืองบทบาทการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจ         

ในพระอุปถัมภตามการรับรูของบุคลากรในสถาบัน เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research)          
มีวัตถุประสงค 2ขอ คือ (1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรของโรงเรียนสันติราษฎร
บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ เกี่ ยวกับบทบาทการบริหารของผูบริหารสถาบัน  และ  (2)                  
เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรของโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ
เกี่ยวกับบทบาทการบริหารของผูบริหารสถาบัน โดยจําแนกตาม เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ตําแหนง และประสบการณการทํางาน ผูศึกษาไดดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.3  การสรางเคร่ืองมือ 
3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 
3.6  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.1.1  ประชากร  คือ  บุคลากรของโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ 
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2553 จํานวน 243 คน  
 3.1.2 กลุมตัวอยาง คือ  บุคลากรของโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ 
กรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2553 จํานวน 200 คน คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
คํานวณของ Taro Yamane โดยใชความเช่ือม่ัน 95% และยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือน 5% โดยใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงายดวยการจับฉลาก (Simple Sampling) 
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3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
   เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูศึกษาพัฒนาข้ึน เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ
ตามการรับรูของบุคลากรในสถาบัน โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้  
 3.2.1  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจรายการ (Check List) ถามเกี่ยวกับเพศ ระดับการศึกษา ตําแหนง และประสบการณ จํานวน     
4 ขอ 
 3.2.2  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหาร
ในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภตามการรับรูของบุคลากรในสถาบัน จํานวน 59 
ขอ ดังนี้ 

1.  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานวิชาการ จํานวน 10 ขอ  
2. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานทะเบียน และประเมิน 

จํานวน 7 ขอ 
3. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานบุคลากร จํานวน  

 8 ขอ 
4. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงาน เทคโนโลยี และ 

สารสนเทศ จํานวน 8 ขอ 
5. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงบประมาณ จํานวน  

8 ขอ 
6. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานอาคาร และสถานท่ี  

จํานวน 8 ขอ 
7. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานอ่ืนๆ จํานวน     

10 ขอ 
  แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคร์ิท 
(Likert’ Scaling) โดยกําหนดความมากนอย หรือระดับสภาพท่ีเปนจริงตามระดับความคิดเห็นของ
บุคลากรของสถาบันท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระ
อุปถัมภ โดยระดับความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอผูบริหาร ดังนี้ 
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   5   หมายถึง    การรับรูในการปฏิบัติของผูบริหารอยูในระดับมากท่ีสุด 
   4   หมายถึง    การรับรูในการปฏิบัติของผูบริหารอยูในระดับมาก 
   3   หมายถึง    การรับรูในการปฏิบัติของผูบริหารอยูในระดับปานกลาง 
   2   หมายถึง    การรับรูในการปฏิบัติของผูบริหารอยูในระดับนอย 
   1   หมายถึง    การรับรูในการปฏิบัติของผูบริหารอยูในระดับนอยท่ีสุด 
   การแปลผลคะแนน มีเกณฑแปลคะแนนความคิดเห็นของบุคลากรของสถาบันท่ีมีตอ
บทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ แตละขอ
ของผูตอบแบบสอบถามแตละคน แลวหาคาเฉล่ีย ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด) 
   4.21-5.00   หมายถึง    การรับรูในการปฏิบัติของผูบริหารอยูในระดับมากท่ีสุด 
   3.41-4.20   หมายถึง    การรับรูในการปฏิบัติของผูบริหารอยูในระดับมาก 
   2.61-3.40   หมายถึง    การรับรูในการปฏิบัติของผูบริหารอยูในระดับปานกลาง 
   1.81-2.60   หมายถึง    การรับรูในการปฏิบัติของผูบริหารอยูในระดับนอย 
   1.00-1.80   หมายถึง    การรับรูในการปฏิบัติของผูบริหารอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 3.2.3  ตอนท่ี 3 เปนขอเสนอแนะอื่นๆ ของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถาม
แบบปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ  
 
3.3  การสรางเคร่ืองมือ 
 3.3.1 พัฒนาแบบสอบถามโดยยึดหลักการพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นแบบ “มาตราลิค
เคิรท” (Likert’ Scaling) โดยใชมาตราประมาณคา 5 ระดับ  
 3.3.2 ศึกษารายละเอียดหัวขอแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานของ
ผูบริหารในสถาบันการศึกษาจากงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของเพ่ือศึกษาหัวขอของแบบสอบถามและ
รายละเอียดตางๆ ท่ีควรนํามาเปนขอคําถามในแบบสอบถามความคิดเห็น 
  3.3.3 รวบรวมคําถาม และเขียนขอคําถามรายขอในแบบสอบถามในแบบสอบถามอ่ืนๆ ท่ีควร
นํามาเปนขอคําถามในแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานของผูบริหารใน
โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภตามการรับรูของบุคลากรในสถาบัน และนําขอ
คําถามไปจัดพิมพ 
 3.3.4 ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพ ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามความคิดเห็นมาตรวจสอบ
และปรับปรุงคุณภาพโดยนําแบบสอบถามความคิดเห็นใหผูเช่ียวชาญไดตรวจสอบเกี่ยวกับความ
ครบถวนของขอคําถาม 
  

DPU



49 

 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา ผูศึกษาแจกแบบสอบถามความคิดเห็นกับกลุม
ตัวอยาง และเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง สําหรับข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลมีดังนี้ 
 3.4.1  นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย ขออนุญาตแจกแบบสอบถาม 
 3.4.2  นําเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา สําหรับกลุมตัวอยางแตละคนท่ีเตรียมไว ไปเก็บขอมูลจริง
กับกลุมตัวอยางในวัน และเวลาตามท่ีไดวางแผนไว 
 3.4.3  เม่ือเก็บขอมูลเสร็จส้ินแลว ผูศึกษาตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาทั้งหมด ถามี
ขอผิดพลาดเกิดข้ึน เชน ตอบไมครบ หรือไมตอบ จะมีการเก็บขอมูลเพิ่มเติมเปนกรณีๆ ไป 
หลังจากนั้น จึงตรวจใหคะแนน และลงรหัสขอมูลกอนท่ีจะนําไปใชวิเคราะห 
 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 
    ผูศึกษาทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Windows 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

3.5.1 การวิเคราะหขอมูลตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามใชค าความถ่ี 
(Frequency) และรอยละ (Percentage) 
 3.5.2  การวิเคราะหขอมูลตอนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานของ
ผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ตามการรับรูของบุคลากรในสถาบัน 
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใช
โปรแกรมการวิเคราะหขอมูล SPSS 
 3.5.3  การวิเคราะหขอมูลตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของผูตอบแบบสอบถาม โดยการบรรยาย
ความและสรุปตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 
  3.5.4  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรของโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระ
อุปถัมภเกี่ยวกบับทบาทการบริหารของผูบริหารสถาบันโดยจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 
ตําแหนง และประสบการณในการทํางานใชการทดสอบคาที t-test (Independent) และคาความ
แปรปรวนแบบทิศทางเดียว One - way ANOVA  
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บทที่ 4 
การวิเคราะหผลการศกึษา 

 
  ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 200 ชุด เพื่อศึกษา บทบาทการ
บริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภตามการรับรูของ
บุคลากรในโรงเรียน คร้ังนี้ ผูวิจัยแบงการนําเสนอออกเปน 4 สวน คือ 
   4.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับการศึกษา 
ตําแหนง และประสบการณทํางาน 
  4.2 การรับรูของบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหารใน
โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ 
  4.3 การเปรียบเทียบการรับรู  
  4.4 ขอเสนอแนะ 
 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 
4.1  ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
  ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางบุคลากรในโรงเรียนสันติราษฎร
บริหารธุรกิจ ในพระอุปถัมภ มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 
1.  เพศ 

 
ตารางท่ี 4.1  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน  รอยละ 
ชาย 90 45.0 
หญิง 110 55.0 
รวม 200 100 

 
  จากตารางท่ี 4.1 กลุมตัวอยาง เปนชาย 90 คน คิดเปนรอยละ 45.0 เปนหญิง 110 คน    คิด
เปนรอยละ 55.0  
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2. ระดับการศึกษา 
 
ตารางท่ี 4.2  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจาํแนกตามระดับการศึกษา 
 

การศึกษา จํานวน  รอยละ 
ต่ํากวาปริญญาตรี- ปริญญาตรี 167 83.5 

สูงกวาปริญญาตรี 33 16.5 
รวม 200 100 

 
  จากตารางท่ี 4.2 กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี- ปริญญาตรี
จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 83.5 และ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 16.5  
 
3.  ตําแหนง 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามตําแหนงงาน 
 

ตําแหนงงาน จํานวน  รอยละ 
อาจารย 165 82.5 

หัวหนาฝาย , เจาหนาท่ี 35 17.5 
รวม 200 100 

 
  จากตารางท่ี 4.3 กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนอาจารย จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 82.5 
และ หัวหนาฝาย เจาหนาท่ี จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 17.5   
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4.  ประสบการณการทํางาน 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจาํแนกตามประสบการณการทํางาน 
 

ประสบการณการทํางาน จํานวน  รอยละ 
นอยกวา 5 ป 62 31.0 

5 – 10 ป 47 23.5 
มากกวา 10 ป 91 45.5 

รวม 200 100 
   
 จากตารางท่ี 4.4  กลุมตัวอยาง สวนใหญประสบการณในการทํางาน มากกวา 10 ป 
จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 45.5 รองลงมา คือ นอยกวา 5 ป  จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 31.0 
และ 5 – 10 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 23.5 
 
4. 2  การรับรูของบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหาร ในโรงเรียน     
สันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ 
 ขอมูลการรับรูของบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหารใน
โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภของกลุมตัวอยาง มีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.5  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับการรับรูของบุคลากรใน 
                        โรงเรียนท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจใน 
                                  พระอุปถัมภ ในภาพรวมและรายดาน 
 

คะแนนการรับรู บทบาทการบริหารงานของผูบริหาร 
โรงเรียนสันตริาษฎรบริหารธุรกิจ 

ในพระอุปถัมภ 
คาเฉล่ีย 

(     ) 
สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (SD.) 

แปล
ความมหมาย 

อันดับ 

1. ดานการบริหารงานวิชาการ 3.27 0.57 ปานกลาง 2 

2.  ดานการบริหารงานทะเบียนและประเมินผล 2.99 0.61 ปานกลาง 7 

3.  การบริหารงานบุคลากร 3.20 0.66 ปานกลาง 3 
4.  ดานการบริหารงานเทคโนโลยี สารสนเทศ   
     และส่ือการเรียนรู 

2.96 0.65 ปานกลาง 8 

Χ
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 
 

   

คะแนนการรับรู บทบาทการบริหารงานของผูบริหาร 
โรงเรียนสันตริาษฎรบริหารธุรกิจ 

ในพระอุปถัมภ 
คาเฉล่ีย 

(     ) 
สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (SD.) 

แปล
ความมหมาย 

อันดับ 

5.  ดานการบริหารงบประมาณ 3.11 0.72 ปานกลาง 5 

6.  ดานการบริหารงานอาคารและสถานท่ี 3.11 0.78 ปานกลาง 4 

7.  ดานการบริหารงานท่ัวไป 3.34 0.60 ปานกลาง 1 

                     รวม 3.16 0.48 ปานกลาง  

 
 จากตาราง 4.5 พบวา คะแนนการรับรูของบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีตอบทบาทการ

บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ในภาพรวม และรายดาน  
ทุกดาน อยูในระดับปานกลาง ( X= 3.16) เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการบริหารงานท่ัวไป           
มีคะแนนการรับรูสูงท่ีสุด ( X = 3.34) รองลงมา คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ( X = 3.27) สวน
ดานท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ดานการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู       
( X = 2.96)  
 
ตารางท่ี 4.6  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนระดับการรับรูของบุคลากร 
                     ในโรงเรียนท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎร  
                     บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ดานการบริหาร งานวิชาการ 
 

คะแนนการรับรู บทบาทการบริหารงานของผูบริหาร 
   โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจ 

ในพระอุปถัมภ 
คาเฉล่ีย 

(     ) 
สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (SD.) 

แปล
ความมหมาย 

อันดับ 

1. ดานการบริหารงานวิชาการ     
1.1 ผูบริหารจัดกิจกรรมพัฒนาครูในดานของ
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน 

2.97 0.89 ปานกลาง 9 

1.2 ผูบริหารปรับปรุงและพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษาตามความตองการของทองถ่ิน 

3.20 0.84 ปานกลาง 7 

1.3 ผูบริหารพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

3.06 0.85 ปานกลาง 8 

Χ

ΧDPU
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ)    
    

คะแนนการรับรู บทบาทการบริหารงานของผูบริหาร 
   โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจ 

ในพระอุปถัมภ 
คาเฉล่ีย 

(     ) 
สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (SD.) 

แปล
ความมหมาย 

อันดับ 

1.4 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย
ใชเทคนิคการสอนท่ีใหผูเรียนสรางองคความรู 

3.28 0.78 ปานกลาง 6 

1.5 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย
ทําแผนการเรียนรู 

3.29 0.98 ปานกลาง 5 

1.6  ผูบริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 

3.45 0.72 มาก 4 

1.7  ผูบริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช 
ICT 

3.54 0.87 มาก 1 

1.8 ผูบริหารสงเสริมการพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

3.48 0.76 มาก 3 

1.9  ผูบริหารรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ
วิเคราะหจุดออน จุดแข็งของโรงเรียนเพื่อ
กําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน  

3.54 0.79 มาก 1 

1.10  ผูบริหารประเมินการใชหลักสูตรและนํา
ผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง 

2.88 0.76 ปานกลาง 10 

รวม 3.27 0.57 ปานกลาง  
 

จากตาราง 4.6 พบวา คะแนนการรับรูของบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีตอบทบาทการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ดานการบริหาร          
งานวิชาการ ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X= 3.27) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหาร
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช ICT และ ผูบริหารรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง
ของโรงเรียนเพื่อกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียน มีคะแนนการรับรูสูงท่ีสุดเทากัน ( X = 3.54) 
รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอน ( X = 3.48) สวนขอท่ี
มีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ผูบริหารประเมินการใชหลักสูตรและนําผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่อง ( X = 2.88)  

ΧDPU
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ตารางท่ี 4.7  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนระดับการรับรูของบุคลากรใน  
                    โรงเรียนท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎร  
                    บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ดานการบริหาร งานทะเบียนและประเมินผล 
 

คะแนนการรับรู 
บทบาทการบริหารงานของผูบริหาร 
   โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจ 

ในพระอุปถัมภ 

คาเฉล่ีย 
(     ) 

สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(SD.) 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

2.  ดานการบริหารงานทะเบียนและประเมินผล      

2.1 ผูบริหารดําเนินการวางแผนและกําหนด
นโยบาย เกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลรวมกับ
อาจารย และ ฝายวิชาการ 

 
2.87 

 
0.77 ปานกลาง 5 

2.2  ผูบริหารใหคําปรึกษาแนะนําอาจารยเกี่ยวกับ
การวัดผล และประเมินผลใหเปนไปตามแนวทาง
ของหลักสูตร 

3.47 1.04 มาก 
 

1 

2.3  ผู บ ริหารส ง เส ริมให อ าจ ารย มี ก ารจั ด
เตรียมการวัดผล และประเมินผลตามสภาพจริง 

2.92 0.77 ปานกลาง 4 

2.4 ผูบริหารจัดประชุมอบรมเพื่อใหอาจารยมี
ความรูความสามารถในการสรางเคร่ืองมือวัดผล 
และประเมินผล ตามสภาพจริง 

2.72 0.98 ปานกลาง 6 

2.5  ผูบ ริหารควบคุมติดตามการวัดผลและ
ประเมินผล เพื่อนํามาพัฒนากระบวนการในการ
เรียนการสอน 

3.35 0.77 ปานกลาง 2 

2.6  ผูบ ริหารประสานกับบุคลากรเ ร่ืองการ
เตรียมการกอนติดตามการวัดผลและประเมินผล
การศึกษา 

3.12 0.87 ปานกลาง 3 

2.7 ผูบริหารสงเสริมและมีนโยบายพัฒนา
บุคลากรดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

2.47 0.96 นอย 7 

รวม 2.99 0.61 ปานกลาง  
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 จากตาราง 4.7 พบวา คะแนนการรับรูของบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีตอบทบาทการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ดานการบริหาร งาน
ทะเบียนและประเมินผล ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X= 2.99) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 
ผูบริหารใหคําปรึกษาแนะนําอาจารยเกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลใหเปนไปตามแนวทางของ
หลักสูตร มีคะแนนการรับรูสูงท่ีสุด ( X = 3.47 ) รองลงมา คือ ผูบริหารควบคุมติดตามการวัดผล
และประเมินผล เพื่อนํามาพัฒนากระบวนการในการเรียนการสอน ( X = 3.35) สวนขอท่ีมีคะแนน
เฉล่ียต่ําท่ีสุด คือ ผูบริหารสงเสริมและมีนโยบายพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและประเมินผล
การศึกษา ( X = 2.47)  

 
ตารางท่ี 4.8  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนระดับการรับรูของบุคลากรใน  
                    โรงเรียนท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎร 
                    บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ดานการบริหาร งานบุคลากร 
 

คะแนนการรับรู บทบาทการบริหารงานของผูบริหาร 
   โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระ

อุปถัมภ 
คาเฉล่ีย 

(     ) 
สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (SD.) 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

3.  ดานการบริหารงานบุคลากร     
3.1 ผูบริหารจัดการประชุมบุคลากรเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการทํางานงานอยางสมํ่าเสมอ 

2.70 0.95 ปานกลาง 8 

3.2  ผูบริหารจัดการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
บุคลากร 

2.84 1.02 ปานกลาง 7 

3.3  ผูบริหารจัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก
บุคลากร 

3.04 
 

0.97 ปานกลาง 6 

3.4  ผูบริหารจัดการอบรมคอมพิวเตอรและ ICT 
แกบุคลากร 3.73 0.80 มาก 1 

3.5  ผูบริหารสงเสริม และมอบแรงจูงใจแก
บุคลากร 

3.40 0.86 ปานกลาง 3 

3.6  ผูบริหารจัดกิจกรรมสันทนาการ และการ
แขงขันกฬีาเพือ่พัฒนาความสัมพันธของบุคลากร 

3.36 0.87 ปานกลาง 4 

     
     

Χ
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ตารางท่ี 4.8 (ตอ)     
     

คะแนนการรับรู บทบาทการบริหารงานของผูบริหาร 
   โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจ 

ในพระอุปถัมภ 
คาเฉล่ีย 

(     ) 
สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (SD.) 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

3.7 ผูบริหารสนับสนุนใหมีบริการเก่ียวกับ
สวัสดิการตางๆ ท่ีจะไดรับจากภาครัฐ 

3.10 1.05 ปานกลาง 5 

3.8  ผูบริหารจัดเตรียมสวัสดิการตางๆ ไวสําหรับ
บุคลากรไดเพียงพอตอความจําเปน 

3.48 0.81 มาก 2 

รวม 3.20 0.66 ปานกลาง  

 
 จากตาราง 4.8 พบวา คะแนนการรับรูของบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีตอบทบาทการ

บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ดานการบริหารงาน
บุคลากร ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X= -3.20) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารจัดการ
อบรมคอมพิวเตอรและ ICT แกบุคลากร มีคะแนนการรับรูสูงท่ีสุด ( X = 3.73) รองลงมา คือ 
ผูบริหารจัดเตรียมสวัสดิการตางๆ ไวสําหรับบุคลากรไดเพียงพอตอความจําเปน ( X = 3.48) สวน
ขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียต่ําท่ีสุด คือ ผูบริหารจัดการประชุมบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานงานอยาง
สมํ่าเสมอ (X = 2.70)  
 
ตารางท่ี 4.9  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนระดับการรับรูของบุคลากร 
                    ในโรงเรียนท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎร 
                    บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ดานการบริหาร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
                    ส่ือการเรียนรู 
 

คะแนนการรับรู บทบาทการบริหารงานของผูบริหาร 
   โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจ 

ในพระอุปถัมภ 
คาเฉล่ีย 

(     ) 
สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (SD.) 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

4.  ดานการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสื่อการเรียนรู 

    

4.1 ผูบริหารสนับสนุนใหมีการจัดทําขอมูล
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

3.75 0.84 มาก 1 

Χ

Χ
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ตารางท่ี 4.9 (ตอ)    
    

คะแนนการรับรู บทบาทการบริหารงานของผูบริหาร 
   โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจ           

ในพระอุปถัมภ 
คาเฉล่ีย 

(     ) 
สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (SD.) 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

4.2  ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดทําส่ือการเรียนการสอนเพื่ออํานวยความ
สะดวกแกอาจารย 

3.09 1.12 ปานกลาง 4 

4.3  ผูบริหารจัดหาหนังสือใหมีหนังสือใน
หองสมุดตามความตองการของอาจารยและ
นักเรียน 

3.47 0.89 มาก 3 

4.4  ผูบริหารสงเสริมใหอาจารยคิดคนและ
ผลิตส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา  

3.61 0.96 มาก 2 

4.5  ผูบริหารมีการควบคุม กํากับ ใหอาจารย
ไดใช ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

2.76 0.90 ปานกลาง 5 

4.6  ผูบริหารสงเสริมใหมีการจัดแหลงเรียนรู
ท้ังในและ นอกโรงเรียน 

2.56 0.84 นอย 6 

4.7  ผูบริหารพิจารณาคัดเลือกบุคลากรท่ีมี
ความรู ความสามารถเปนผูใหบริการดาน
เทคโนโลยีและแหลงเรียนรูอ่ืน 

2.19 0.94 นอย 8 

4.8  ผูบริหารใชระบบคอมพิวเตอรในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อชวยสนับสนุนในการวางแผนและ
การปฏิบัติงาน 

2.23 0.88 นอย 7 

รวม 2.96 0.65 ปานกลาง  
 
 จากตาราง 4.9 พบวา คะแนนการรับรูของบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีตอบทบาทการ

บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ดานการบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X= 2.96) เม่ือพิจารณา
รายขอ พบวา ผูบริหารสนับสนุนใหมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา มีคะแนนการรับรู
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สูงท่ีสุด ( X = 3.75) รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมใหอาจารยคิดคนและผลิตส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ( X = 3.61,) สวนขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือ ผูบริหารพิจารณา
คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถเปนผูใหบริการดานเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูอ่ืน ( X = 
2.19)  
 
ตารางท่ี 4.10  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับการรับรูของบุคลากร 
                      ในโรงเรียนท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎร  
                      บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ดานการบริหารงบประมาณ 
 

คะแนนการรับรู บทบาทการบริหารงานของผูบริหาร 
   โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจ            

ในพระอุปถัมภ 
คาเฉล่ีย 

(     ) 
สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (SD.) 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

5.  ดานการบริหารงบประมาณ     
5.1  ผูบริหารตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
การใชงบประมาณอยางเปนระบบ 

2.96 0.65 ปานกลาง 6 

5.2  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรมีความเขาใจ
ในเร่ืองระเบียบการคลัง พัสดุ และ การเงิน 

2.27 0.90 นอย 8 

5.3  ผูบริหารสนับสนุนใหเผยแพรรายงาน
การเงินอยางเปนระบบ  

2.97 0.84 ปานกลาง 5 

5.4  ผูบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาอยางเหมาะสม 

3.09 0.87 ปานกลาง 4 

5.5 ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณสําหรับ
สวัสดิการและงานรักษาพยาบาล 

3.42 0.97 มาก 1 

5.6  ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน 

3.31 0.84 ปานกลาง 2 

5.7  ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณสําหรับงาน
สารบัญและงานบริการตางๆ 

3.25 0.81 ปานกลาง 3 

5.8  ผูบริหารจัดหาวัสดุ ครุภัณฑทางการศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2.86 0.84 ปานกลาง 7 

รวม 3.11 0.72 ปานกลาง  
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 จากตาราง 4.10 พบวา คะแนนการรับรูของบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีตอบทบาทการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ดานการบริหารงาน
งบประมาณในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X= 3.11) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหาร
สนับสนุนงบประมาณสําหรับสวัสดิการและงานรักษาพยาบาล มีคะแนนการรับรูสูงท่ีสุด            
( X = 3.42) รองลงมา คือ ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอน 
( X = 3.31) สวนขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรมีความเขาใจในเร่ือง
ระเบียบการคลัง พัสดุ และ การเงิน ( X = 2.27)  
 
ตารางท่ี 4.11  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับการรับรูของบุคลากรใน  
                      โรงเรียนท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎร 
                      บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภดาน การบริหาร   งานอาคารและสถานท่ี 
 

คะแนนการรับรู บทบาทการบริหารงานของผูบริหาร 
   โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจ 

ในพระอุปถัมภ 
คาเฉล่ีย 

(     ) 
สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (SD.) 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

6.  ดานการบริหารงานอาคารและสถานท่ี     
6.1  ผูบริหารสนับสนุนใหมีระเบียบขอบังคับ
ในการใชอาคารสถานท่ี 

3.67 0.95 ปานกลาง 1 

6.2  ผูบริหารสงเสริมการจัดอาคารสถานท่ีใน
โรงเรียนเพื่อสงเสริมบรรยากาศแหงการเรียนรู 

3.07 0.80 ปานกลาง 5 

6.3  ผูบริหารสงเสริมการจัดบริเวณโรงเรียน
ใหอยูในสภาพท่ีสะอาด สวยงาม เหมาะสมกับ
สภาพการใชงานอยูเสมอ 

2.87 1.07 ปานกลาง 7 

6.4 ผูบริหารสงเสริมการดูแลความคงทน
แข็งแรง  ความปลอดภัยของอาคารสถานท่ีใน
โรงเรียนอยูเสมอ 

3.11 0.84 ปานกลาง 4 

6.5  ผูบริหารสงเสริมการปรับปรุงอาคารและ 
สถานท่ีในโรงเรียนเพื่อสงเสริมบรรยากาศแหง
การเรียนรู 

3.36 0.85 ปานกลาง 2 
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ตารางท่ี 4.11 (ตอ) 
 

    

คะแนนการรับรู บทบาทการบริหารงานของผูบริหาร 
   โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจ 

ในพระอุปถัมภ 
คาเฉล่ีย 

(     ) 
สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (SD.) 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

6.6  ผูบริหารสนับสนุนใหมีมาตรการดาน
ความปลอดภยัในการใชอาคารสถานท่ี 

2.98 0.90 ปานกลาง 6 

6.7 ผูบริหารสนับสนุนใหมีการตรวจสอบงาน
บริหารอาคารและสถานท่ี 

3.14 0.80 ปานกลาง 3 

รวม 3.11 0.78 ปานกลาง  

 
 จากตาราง 4.11 พบวา คะแนนการรับรูของบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีตอบทบาทการ

บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ดานการบริหารงาน
อาคารและ สถานท่ีในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X= 3.11) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา 
ผูบริหารสนับสนุนใหมีระเบียบขอบังคับในการใชอาคารสถานท่ี มีคะแนนการรับรูสูงท่ีสุด ( X = 3.67) 
รองลงมา คือ ผูบริหารสงเสริมการปรับปรุงอาคารและ สถานท่ีในโรงเรียนเพื่อสงเสริมบรรยากาศแหง
การเรียนรู ( X = 3.36) สวนขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ผูบริหารสงเสริมการจัดบริเวณโรงเรียน
ใหอยูในสภาพท่ีสะอาด สวยงาม เหมาะสมกับสภาพการใชงานอยูเสมอ ( X = 2.87)  
 
ตารางท่ี 4.12  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนระดับการรับรูของบุคลากร 
                       ในโรงเรียนท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎร 
                             บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภดาน การบริหาร\งานท่ัวไป 
 

คะแนนการรับรู 
บทบาทการบริหารงานของผูบริหาร 
   โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจ 

ในพระอุปถัมภ 

คาเฉล่ีย 
(     ) 

สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(SD.) 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

7.  ดานการบริหารงานท่ัวไป     
7.1 ผูบริหารจัดการปฐมนิเทศนักเรียนและ
ประชุม  ผูปกครองนักเรียนอยางสมํ่าเสมอ 

3.61 0.85 มาก 3 

7.2  ผูบริหารจัดระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 3.79 0.83 มาก 2 
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 
 

   

คะแนนการรับรู บทบาทการบริหารงานของผูบริหาร 
   โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจ 

ในพระอุปถัมภ 
คาเฉล่ีย 

(     ) 
สวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (SD.) 

แปล
ความหมาย 

อันดับ 

7.3  ผูบริหารจัดระบบเครือขายผูปกครองเพ่ือ
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

3.13 0.93 ปานกลาง 8 

7.4  ผูบริหารจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคแก
ผูเรียนโดยท่ัวๆ ไป 

3.02 0.95 ปานกลาง 9 

7.5  ผูบริหารจัดกิจกรรมวันสําคัญทางประเพณี 
และวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงคแกผูเรียน 

3.94 0.81 มาก 1 

7.6  ผูบริหารจัดกิจกรรมการรณรงค ปองกันและ
ตอตานส่ิงเสพติดในสถานศึกษา 

3.43 0.87 มาก 5 

7.7  ผูบริหารจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนากฬีาสู
ความเปนเลิศ 

3.46 0.91 มาก 4 

7.8  ผูบริหารศึกษาและสํารวจความตองการ
สนับสนุน งานวิชาการแกประชาชน  

3.22 0.91 ปานกลาง 7 

7.9  ผูบริหารสงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมใน
กิจกรรมทางวชิาการแกสถานศึกษา 

3.22 0.96 ปานกลาง 7 

7.10 ผูบริหารจัดบุคลากรในโรงเรียนใหมีหนาท่ี 
ประสานแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณระหวาง 
บุคคล ครอบครัว ชุมชนและทองถ่ิน 

3.30 0.99 ปานกลาง 6 

รวม 3.34             0.60 ปานกลาง  
 

 จากตาราง 4.12 พบวา คะแนนการรับรูของบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีบทบาทการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ดานการบริหารงานอ่ืนๆ 
ในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X= 3.34) เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ผูบริหารจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางประเพณี และวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงคแกผูเรียน มีคะแนนการ
รับรูสูงท่ีสุด ( X = 3.94) รองลงมา คือ ผูบริหารจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ( X = 3.79) สวนขอ
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ท่ีมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ผูบริหารจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงคแกผูเรียนโดยท่ัวๆ ไป ( X = 3.02)  
 
4. 3  การเปรียบเทียบการรับรูของบุคลากรในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ  
เก่ียวกับบทบาทการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนโดยจําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา   
ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน 
 
ตารางท่ี 4.13 เปรียบเทียบของคาเฉล่ียคะแนนบทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียน      
                   สันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ จําแนกตามเพศ 

(n=200) 

เพศ 

หญิง (n=110 คน) ชาย (n=90 คน) การบริหารงานของผูบริหาร 

Mean S.D. Mean S.D. 

t Sig. 

การบริหารงานวิชาการ 3.18 0.77 3.38 0.76 2.908 .014 
การบริหารงานทะเบียนและ
ประเมินผล 

2.93 0.72 3.06 0.68 1.042 .120 

การบริหารงานบุคลากร 3.13 0.44 3.29 0.41 0.902 .083 
การบริหารงานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และส่ือการเรียนรู 

2.88 0.54 3.04 0.58 1.709 .079 

การบริหารงบประมาณ 3.05 0.60 3.16 0.54 2.790 .175 
การบริหารงานอาคารและสถานท่ี 3.08 0.81 3.14 0.68 0.555 .300 
การบริหารงานอ่ืนๆ 3.38 0.81 3.44 0.68 1.379 .473 

ภาพรวม 3.10 0.51 3.23 0.42 5.729 .060 
  

 จากตาราง 4.13 พบวา ในภาพรวมและในเกือบทุกดานบุคลากรท่ีมีเพศแตกตางกันจะมี
การรับรู ท่ีไมแตกตางกันตอบาทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎร
บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ  ยกเวน ดานการบริหารงานวิชาการ บุคลากรที่มีเพศแตกตางกันจะมี
การรับรูท่ีแตกตางกันตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจใน
พระอุปถัมภ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.14  เปรียบเทียบของคาเฉล่ียคะแนนบทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียน     
                         สันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ จําแนกตามระดับการศึกษา 

(n=200) 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตรี   
และระดับปริญญาตรี 

(n=167) 

สูงกวา 
ปริญญาตรี 

(n=33) 

การบริหารงาน 
ของผูบริหาร 

Mean S.D. Mean S.D. 

t Sig. 

การบริหารงานวิชาการ 3.19 0.76 3.29 0.48 .36 .696 
การบริหารงานทะเบียนและประเมินผล 2.98 0.54 3.00 0.68 .13 .879 
การบริหารงานบุคลากร 3.15 0.44 3.20 0.75 .34 .711 
การบริหารงานเทคโนโลยี สารสนเทศ 
และส่ือการเรียนรู 

2.68 0.65 3.01 0.58 3.11 .05 

การบริหารงบประมาณ 2.93 0.72 3.14 0.54 1.59 .207 
การบริหารงานอาคารและสถานท่ี 3.12 068 3.11 0.64 .04 .960 
การบริหารงานอ่ืนๆ 3.38 0.81 3.41 0.59 .05 .952 

ภาพรวม 3.07 0.68 3.18 0.42 .647 .525 
 

 จากตาราง 4.14 พบวา ในภาพรวมและในเกือบทุกดาน บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษา
แตกตางกันจะมีการรับรูท่ีไมแตกตางกันตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติ
ราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท้ังในภาพรวมและในเกือบ    
ทุกดาน ยกเวน ดานการบริหารงานเทคโนโลยี สารสนเทศ และส่ือการเรียนรูบุคลากรท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกตางกันจะมีการรับรูท่ีแตกตางกันบทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียน
สันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ 
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ตารางท่ี 4.15  เปรียบเทียบของคาเฉล่ียคะแนนบทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียน   
                          สันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ จําแนกตามตําแหนง 

(n=200) 

ตําแหนง 

หัวหนาฝาย และ
เจาหนาท่ี 
(n=35) 

อาจารย 
 

(n=165) 

การบริหารงาน 
ของผูบริหาร 

Mean S.D. Mean S.D. 

t Sig. 

การบริหารงานวิชาการ 3.7 0.95 3.19 0.89 9.90 .000 

การบริหารงานทะเบียนและ
ประเมินผล 

3.23 0.80 2.94 0.96 3.31 .000 

การบริหารงานบุคลากร 3.71 1.07 3.11 0.90 10.61 .000 
การบริหารงานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และส่ือการเรียนรู 

3.45 0.84 2.87 0.84 10.81 .000 

การบริหารงบประมาณ 3.44 0.85 3.03 0.94 9.12 .000 
การบริหารงานอาคารและสถานท่ี 3.43 0.90 3.05 0.88 12.53 .000 
การบริหารงานอ่ืนๆ 3.97 0.80 3.31 0.65 16.94 .000 

ภาพรวม 3.58 0.78 3.08 0.89 15.18 .000 
 

  จากตาราง 4.15 พบวา บุคลากรที่มีตําแหนงแตกตางกันจะมีการรับรูท่ีแตกตางกันตอ
บทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ท้ังในภาพรวมและในทุกดาน  
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ตารางท่ี 4.16  เปรียบเทียบของคาเฉล่ียคะแนนบทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียน   
                         สันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ จําแนกตามประสบการณการทํางาน 

                                                                                                                                   (n=200) 

ประสบการณการทํางาน 
การบริหารงาน 
ของผูบริหาร 

< 5 ป 
(n=62) 

5 – 10 ป
(n=47) 

>10 ป  
(n=91) 

F Sig. 

การบริหารงานวิชาการ 3.38 3.29 3.18 2.35 .098 
การบริหารงานทะเบียนและ
ประเมินผล 

3.09 2.98 2.92 1.36 .259 

การบริหารงานบุคลากร 3.30 3.26 3.11 1.67 .192 
การบริหารงานเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และส่ือการ
เรียนรู 

3.08 3.01 2.85 2.57 .079 

การบริหารงบประมาณ 3.17 3.00 3.07 0.71 .491 
การบริหารงานอาคารและ
สถานท่ี 

3.14 3.13 3.08 0.41 .663 

การบริหารงานอ่ืนๆ 3.54 3.43 3.31 2.66 .073 
ภาพรวม 3.26 3.18 3.09 2.38 .095 

 
  จากตาราง 4.16 พบวา บุคลากรที่มีประสบการณการทํางาน แตกตางกันจะมีการรับรูท่ีไม
แตกตางกันตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจ ในพระอุปถัมภ  

 
4. 4  ขอเสนอแนะ 

  บุคลากรในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภเสนอแนะการรับรูท่ีมีตอ
บทบาทการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ดังนี้  

 ดานการบริหารงานวิชาการ เสนอแนะวา ผูบริหารควรใหความสนใจในการประเมินการ
ใชหลักสูตรและนําผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง  

 ดานการบริหารงานทะเบียนและประเมินผล เสนอแนะวา ผูบริหารควรสงเสริมและ       
มีนโยบายพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา  

  ดานการบริหารงานบุคลากรเสนอแนะวา ผูบริหารควรจัดการประชุมบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อประสิทธิภาพในการทํางานงาน  
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 ดานการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู เสนอแนะวา ผูบริหารควร
พิจารณาคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถเปนผูใหบริการดานเทคโนโลยีและแหลงเรียนรู
อ่ืน ผูบริหารควรใชระบบคอมพิวเตอรในรูปแบบตางๆเพื่อชวยสนับสนุนในการวางแผนและการ
ปฏิบัติงานและ ผูบริหารควรสงเสริมใหมีการจัดแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน 

 ดานการบริหารงานงบประมาณ เสนอแนะวา ผูบริหารควรสนับสนุนใหบุคลากรมีความ
เขาใจในเร่ืองระเบียบการคลัง พัสดุ และ การเงิน  

 ดานการบริหารงานอาคารและ สถานท่ี เสนอแนะวา ผูบริหารควรสงเสริมการจัดบริเวณ
โรงเรียนใหอยูในสภาพท่ีสะอาด สวยงาม เหมาะสมกับสภาพการใชงานอยูเสมอ  

 ดานการบริหารงานอ่ืนๆ เสนอแนะวา ผูบริหารควรจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคแกผูเรียนโดยท่ัวๆ ไปใหมากกวานี้ 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาบทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจใน

พระอุปถัมภ ในการรับรูของบุคลากรของโรงเรียนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบการรับรูของบุคลากรในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ เกี่ยวกับ
บทบาทการบริหารของผูบริหารโรงเรียน โดยคาดวาจะไดประโยชน คือ แนวทางในการพัฒนาการ
บริหารของผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน และแนวทางในการพัฒนาการบริหารของผูบริหาร
ในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ การวิจัยนี้ มีขอบเขตดานประชากร คือ บุคลากร
ในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ และตัวแปรตนในการศึกษา ไดแก เพศ ระดับ
การศึกษา ตําแหนง และประสบการณในการทํางานของบุคลากร ขณะท่ีตัวแปรตาม คือ การรับรูของ
บุคลากรในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ เกี่ยวกับการบริหารดานตางๆ ของ
ผูบริหารโรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และใชวิธีการเก็บขอมูลโดยการสุม
ตัวอยางแบบสะดวก จากกลุมตัวอยาง 200  คน  แลวนํามาวิ เคราะหประมวลผลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป โดยใชคาสถิติ คือ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา t และคาความแปรปรวนแบบทิศทาง     
เดียว ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1  ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
    กลุมตัวอยาง เปนชาย 90 คน คิดเปนรอยละ 45.0 เปนหญิง คิดเปนรอยละ 55.0 สวนใหญ
มีการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี และปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 83.5 เปนอาจารย คิดเปนรอยละ 
82.5 และมีประสบการณในการทํางานมากกวา 10 ป คิดเปนรอยละ 45.5 
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 5.1.2  การรับรูของบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหาร ในโรงเรียน  
สันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ 
 การรับรูของบุคลากรโรงเรียนท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสันติ
ราษฎรบริหารธุรกิจ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา คะแนนการ
บริหารงานท้ัง 7 ดาน อยูในระดับปานกลาง โดยดานการบริหารงานอ่ืนๆ มีคะแนนการรับรูสูงท่ีสุด 
รองลงมา คือ ดานการบริหารงานวิชาการ และดานการบริหารงานบุคลากร สวนดานท่ีมีคะแนน
เฉล่ียนอยท่ีสุด คือ ดานการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู รองลงมาคือ      
ดานการบริหารงานทะเบียนและประเมินผล 
 
 5.1.3  การเปรียบเทียบการรับรูของบุคลากรในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ  
เกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนโดยจําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา   
ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน 
               ในภาพรวมและในเกือบทุกดาน บุคลากรที่มีเพศแตกตางกันจะมีการรับรูท่ีไมแตกตาง
กันตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ 
ยกเวนดานการบริหารงานวิชาการ บุคลากรที่มีเพศแตกตางกันจะมีการรับรูท่ีแตกตางกันตอการมี
บทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ในภาพรวมและในเกือบทุกดาน บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีการรับรูท่ี
ไมแตกตางกันตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระ
อุปถัมภ ท้ังในภาพรวมและในเกือบทุกดาน ยกเวน ดานการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ส่ือสารการเรียนรู บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันจะการรับรูท่ีแตกตางกันตอบทบาทการ
บริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 
 บุคลากรที่มีตําแหนงแตกตางกันจะมีการรับรูท่ีแตกตางกันตอบทบาทการบริหารงาน
ของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
ท้ังในภาพรวมและในทุกดาน 
 บุคลากรที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีการรับรูท่ีไมแตกตางกันตอบทบาท
การบริหารของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ 
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5.2  อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาคร้ังนี้ พบวา การรับรูของบุคลากรโรงเรียนท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลางเทานั้น 
เม่ือพิจารณารายดาน พบวา คะแนนการบริหารงานท้ัง 7 ดานอยูในระดับปานกลาง โดยดานการ
บริหารงานอื่นๆ มีคะแนนการรับรูสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการบริหารงานวิชาการ และดานการ
บริหารงานบุคลากร ดานการบริหารงานทะเบียนและประเมินผล และดานงบประมาณ สวนดานท่ีมี
คะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด คือ ดานการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ฉลุวิทย ดีวงศ (2544) ท่ีไดศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดมุกดาหาร ผลการวิจัยพบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในภาพรวมของผูบริหารอยู
ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ดานการบริหารงานท่ัวไป ดานการ
บริหารงานบุคลากร ดานการบริหารงานวิชาการ และดานการบริหารงบประมาณ ตามลําดับ 
 การท่ีคะแนนการบริหารงานท้ัง 7 ดาน อยูในระดับปานกลางเพียงเทานั้น ในความคิด
ของผูวิจัย มีความเห็นวา เม่ือเปรียบเทียบกับแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนเอกชน
จากคูมือการดําเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน, 2554: 1-7) 
แลวการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ในภาพรวมยังไม
ประสบผลสําเร็จมากนัก เกี่ยวกับการบริหารงานโรงเรียนเอกชนจากคูมือการดําเนินงานโรงเรียน
เอกชน (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน, 2554: 1-7) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงาน
โรงเรียนเอกชนไว ตองมีการจัดสรรทรัพยากร ไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณ และจัดการ เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายท่ีหลักสูตรกําหนด ผลผลิตท่ีไดจากการบริหารงานโรงเรียน คือ ประสิทธิภาพของนักเรียน
ท่ีมีคุณสมบัติพึงประสงคของสังคม ผูบริหารควรจัดสัดสวนเกี่ยวกับเวลาในการบริหารงาน
โรงเรียนแตละงานใหเหมาะสม ผูบริหารโรงเรียนมีหนาท่ีรับผิดชอบต้ังแตในการวางแผน การ
ปฏิบัติการสอน การควบคุมกําหนด ติดตาม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการดําเนินงานอ่ืนๆ 
ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน กฎกระทรวง และระเบียบท่ีเกี่ยวของ และ
ภารกิจท่ีผูบริหารโรงเรียนเอกชนจะตองปฏิบัตินั้น จะตองอาศัยทักษะท่ีจําเปน เชน ทักษะเกี่ยวกับ
ความรู ทักษะในดานเทคนิคตางๆ และทักษะดานมนุษยสัมพันธ โดยแนวทางในการปฏิบัติงานใน
การบริหารโรงเรียนนั้น คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ไดวางหลักการเพื่อใหดําเนินปอยางมี
ประสิทธิภาพ คือ กาบริหารโรงเรียนทุกงานจะตองเปนไปตามข้ันตอนกระบวนการบริหาร ไดแก 
การศึกษาสภาพ ความตองการ และปญหาปจจุบัน การวางแผน การดําเนินการตามแผน และการ
ประเมินผล ตองใชบุคลากรในโรงเรียนใหเปนประโยชนมากท่ีสุดและควรใหบุคลากรในโรงเรียน มี
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สวนรวมในการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมากที่สุด ควรใหทุกคนมีสวนรวมในการเสนอการรับรูและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานรวมกัน การบริหารโรงเรียนตองทําการควบคุม ดูแล ติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนใหปฏิบัติงานทุกงานอยางสมํ่าเสมอ 
 แตบทบาทการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ 
ยังไดรับขอเสนอแนะในดานตางๆ ดังนี้ 
 5.2.1 ดานบทบาทการบริหารงานวิชาการ เสนอแนะวา ผูบริหารควรใหความสนใจในการ
ประเมินการใชหลักสูตรและนําผลการประเมินพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
 5.2.2 ดานบทบาทการบริหารงานทะเบียนและประเมินผล เสนอแนะวา ผูบริหารควร
สงเสริมและมีนโยบายพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 5.2.3 ดานบทบาทการบริหารงานบุคลากรเสนอแนะวา ผูบริหารควรจัดการประชุม
บุคลากรอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางาน 
 5.2.4 ดานบทบาทการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู เสนอแนะวา 
ผูบริหารควรพิจารณาคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถเปนผูใหบริการดานเทคโนโลยีและ
แหลงเรียนรูอ่ืน ผูบริหารควรใชระบบคอมพิวเตอรในรูปแบบตางๆ เพื่อชวยสนับสนุนในการ
วางแผน และการปฏิบัติงาน และผูบริหารควรสงเสริมใหมีการจัดแหลงเรียนรูท้ังในและนอก
โรงเรียน 
 5.2.5 ดานบทบาทการบริหารงานงบประมาณ เสนอแนะวา ผูบริหารควรสนับสนุนให
บุคลากรมีความเขาใจในเร่ืองระเบียบการคลัง พัสดุ และการเงิน 
 5.2.6  ดานบทบาทการบริหารงานอาคารและสถานท่ี เสนอแนะวา ผูบริหารควรสงเสริม
การจัดบริเวณโรงเรียนใหอยูในสภาพท่ีสะอาด สวยงาม เหมาะสมกับสภาพการใชงานอยูเสมอ 
 5.2.7 ดานบทบาทการบริหารงานอ่ืนๆ เสนอแนะวา ผูบริหารควรจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคแกผูเรียน โดยท่ัวๆ ไปใหมากกวานี้ 
 ขอเสนอแนะเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงการรับรูท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ดังนั้น คะแนนการรับรูท่ีมีตอบทบาทการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ จึงอยูในระดับปานกลาง
เพียงเทานั้น 
 สําหรับการเปรียบเทียบการรับรูของบุคลากรในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระ
อุปถัมภ เกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนโดยจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา 
ตําแหนง และประสบการณในการทํางาน ท่ีพบวา เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณในการ
ทํางาน ไมมีผลตอการรับรูตอการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจใน
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พระอุปถัมภ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของสุทธิพงษ จุรุเทียบ (2554) ท่ีไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ท่ีทําการศึกษา การรับรูของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี และมีผลการวิจัย
พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีสถานะแตกตางกัน ระดับการศึกษาแตกตางกัน และ
เทศแตกตางกัน มีการรับรูความเปนไปไดตอการนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
รูปแบบครูและชุมชน มีบทบาทหลักในการบริหารจัดการศึกษาไมแตกตางกัน อยางไรก็ตาม ผล
การศึกษาคร้ังนี้ พบวา บุคลากรท่ีมีตําแหนงแตกตางกันจะมีการรับรูท่ีแตกตางกันตอบทบาทการ
บริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 ท้ังในภาพรวมและในทุกดาน การที่ตําแหนงงานท่ีแตกตางกัน มีผลตอการรับรูในบทบาท
การบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ อาจเปนเพราะใน
โรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ มีโอกาสสนทนาทําความเขาใจกับหัวหนาฝายและ
เจาหนาท่ีมากกวาอาจารยผูสอนท่ีมุงเนนการเรียนการสอนและตองเปนผูสรางนวัตกรรม และตอง
เตรียมการเรียนการสอน อาจารยจึงมีการรับรูและใหคะแนนการบริหารตํ่ากวาหัวหนาฝายและ
เจาหนาท่ี ผูซ่ึงมีเวลาสนทนาและทําความเขาใจกับผูบริหารมากกวา 
 
5.3  ขอเสนอแนะ 
 บุคลากรในโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ เสนอแนะการรับรูท่ีมีตอ
บทบาทการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ ดังนี้ 
 5.3.1 ดานบทบาทการบริหารงานวิชาการ เสนอแนะวาผูบริหารควรใหความสนใจในการ
ประเมินการใชหลักสูตร และนําผลการประเมินมากพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
 5.3.2 ดานบทบาทการบริหารงานทะเบียนและประเมินผล  เสนอแนะวาผูบริหารควรสงเสริม 
และมีนโยบายพัฒนาบุคลากรดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
 5.3.3 ดานบทบาทการบริหารงานบุคลากร เสนอแนะวาผูบริหารควรจัดการประชุมบุคลากร
อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางาน 
 5.3.4 ดานบทบาทการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู เ ส น อ แ น ะ ว า 
ผูบริหารควรพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู ความสามารถเปนผูใหบริการดานเทคโนโลยีและ
แหลงเรียนรูอ่ืนผูบริหารควรใชระบบคอมพิวเตอรในรูปแบบตางๆเพื่อชวยสนับสนุนในการวางแผน 
และการปฏิบัติงาน และผูบริหารควรสงเสริมใหมีการจัดแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน 
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 5.3.5 ดานบทบาทการบริหารงานงบประมาณ เสนอแนะวาผูบริหารควรสนับสนุนใหบุคลากรมี
ความเขาใจในเร่ืองระเบียบการคลัง พัสดุ และการเงิน 
 5.3.6 ดานบทบาทการบริหารงานอาคารและสถานท่ี  เสนอแนะวาผูบริหารควรสงเสริมการจัด
บริเวณโรงเรียนใหอยูในสภาพท่ีสะอาด สวยงาม เหมาะสมกับสภาพการใชงานอยูเสมอ 
 5.3.7 ดานบทบาทการบริหารงานอ่ืนๆ เสนอแนะวาผูบริหารควรจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคแกผูเรียน โดยท่ัวๆ ไปใหมากกวานี้ 
 
5.4  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 5.4.1 เนื่องจากผลการศึกษาคร้ังนี้แสดงวาคะแนนเฉล่ียท่ีต่ําท่ีสุด คือ ดานบทบาทการบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู ดังนั้นควรเนนการศึกษาในดานบทบาทบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู ในคร้ังตอไป เพื่อหาแนวทางแกไขปญหานี้ 
 5.4.2 การศึกษาการรับรูตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหารในโรงเรียนอาชีวศึกษาในคร้ัง
ตอไป ควรศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร โดยใชกลุมตัวอยางจากหลายๆ โรงเรียนเพื่อความ
หลากหลายของขอมูลท่ีจําแนกออกตามลักษณะการทํางานของแตละหนวยงาน 
 5.4.3 การศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานรูปแบบตางๆ ในการจัด
การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบในการบริหารจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของประเทศไทย 
 5.4.4 ควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจจะสงผลตอการรับรูท่ีมีตอบทบาทการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียน เชน รายไดเฉล่ียตอเดือนของบุคลากร เปนตน 
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   สาขาบัณฑิตวิทยาลัย. สงขลา: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา. 
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ภาคผนวก  ก 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือ 
 
1. นางเบญมาศ   คุณะรังษี  ผู้อ านวยการ  โรงเรียนสันติราษฎร์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์ 
2. นางศิรินันท์    ชลินทุ  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมความสัมพันธ์เครือข่าย 
3.  นายสุรพล บุญทองสุข รองผู้อ านวยการส านักบริหารวิชาการ 
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ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือ และ 

หนังสือขอนุญาตเก็บรวมรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ค 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการศึกษา 
เร่ือง บทบาทการบริหารงานของผู้บริหารในสถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ 

ในพระอุปถัมภ์  ตามการรับรู้ของบุคลากรในสถาบัน 
............................................................................................................................................................ 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการ
จัดการการศึกษา หลักสูตร ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งผลการวิจัยจะ
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานและการบริหารงานโรงเรียนต่อไป         
มีรายละเอียดดังน้ี  
 แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการบริหารงานของผู้บริหารในสถาบัน
สันติราษฎร์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์ ตามการรับรูข้องบุคลากรในสถาบัน 
 แบบสอบถามมีทั้งหมด  2  ตอน คือ 
ตอนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรในสถาบันที่มีต่อการบริหารงานของ  
              ผู้บริหารในสถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
              3. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้ จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบริหารสถาบัน
สันติราษฎร์บริหารธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยใช้ความคิดเห็นของบุคลากรในสถาบันที่มีต่อการ
บริหารงานของผู้บริหาร 
             4.  ค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด โดยจะปิดเป็นความลับ               
การน าเสนอข้อมูลจะน าเสนอเป็นภาพรวม จึงขอความกรุณาท่านตอบตามความเป็นจริง  
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
………………………. 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   สาขาการจัดการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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ตอนท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามมีทั้งหมด  5 ข้อ โปรดเขียนเครื่องหมาย   หน้าข้อความ หรือเขียน 
               ข้อความตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านในปัจจุบัน 
1. เพศ                                 

      หญิง                
      ชาย       

               
2. วุฒิการศึกษา 
       ต่ ากว่าปริญญาตรี-ปริญญาตรี 
      สูงกว่าปริญญาตรี 
 
3. ต าแหน่ง 
       หัวหน้าฝ่าย- เจ้าหน้าที่ 
       อาจารย์ 
         
4. ประสบการณ์ในการท างาน 
       น้อยกว่า 5 ปี 
       5 – 10 ป ี
       มากกว่า 10 ปี 
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ตอนท่ี 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความรู้ของบุคลากรในสถาบันท่ีมีต่อการบริหารงานของ 
                ผู้บริหาร ในโรงเรียนสันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ 
ค าชี้แจง   แบบสอบถามนี้ มีทั้งหมด 75 ข้อ ขอให้ท่านเขียนเคร่ืองหมาย   ลงในช่องท่ีตรงกับ  
                ความ ระดับความรู้ของท่านท่ีมีต่อบทบาทการบริหารงานของผู้บริหารในโรงเรียน       
               สันติราษฎร์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์ โดยก าหนดค่าน้ าหนักเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 
   ระดับ 5   หมายถึง    ระดับความรู้มากที่สุด 
   ระดับ 4   หมายถึง    ระดับความรู้มาก 
   ระดับ 3   หมายถึง    ระดับความรู้ปานกลาง 
   ระดับ 2   หมายถึง    ระดับความรู้น้อย 
   ระดับ 1   หมายถึง    ระดับความรู้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

ความคิดเห็นท่ีมีต่อผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1.  ด้านการบริหารงานวิชาการ  
1.1  ผู้บริหารจัดกิจกรรมพัฒนาครูด้านพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน 

     

1.2  ผู้บริหารปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น      
1.3  ผู้บริหารพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      
1.4  ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ใช้เทคนิคการสอนที่ท าให้ผู้เรียนสร้างองค์  
      ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

     

1.5  ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และแผนการสอน      
1.6  ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน      
1.7  ผู้บริหารพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ ICT      
1.8  ผู้บริหารส่งเสริมการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน      
1.9  ผู้บริหารร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของโรงเรียนเพื่อก าหนด 
      วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

     

1.10 ผู้บริหารประเมินการใช้หลักสูตรและน าผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรอย่าง 
       ต่อเนื่อง 
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ความคิดเห็นท่ีมีต่อผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

2.  ด้านการบริหารงานทะเบียนและประเมินผล  
2.1  ผู้บริหารด าเนินการวางแผนและก าหนดนโยบาย เกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล 
      ร่วมกับอาจารย์และ ฝ่ายวิชาการ 

     

2.2  ผู้บริหารให้ค าปรึกษาแนะน าอาจารย์เกี่ยวกับการวัดผล และประเมินผลให้เป็นไป 
      ตามแนวทางของหลักสูตร 

     

2.3  ผู้บริหารส่งเสริมให้อาจารย์มีการจัดเตรียมการวัดผล และ ประเมินผลตามสภาพจริง      
2.4  ผู้บริหารจัดประชุมอบรมเพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความ สามารถในการสร้างเคร่ืองมือ 
      วัดผล และประเมินผล ตามสภาพจริง  

     

2.5  ผู้บริหารควบคุมติดตามการวัดผลและประเมินผลของอาจารย์ เพื่อน ามาพัฒนา 
      กระบวนการเรียนการสอน 

     

2.6  ผู้บริหารประสานกับบุคลากรเร่ืองการเตรียมการก่อนการวัดและประเมินผลการศึกษา      
2.7  ผู้บริหารสนับสนุนบุคลากรที่ท างานด้านการประเมินผลการศึกษา      
2.8  ผู้บริหารส่งเสริมและมีนโยบายพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา      
3.  การบริหารงานบุคลากร 
3.1  ผู้บริหารจัดการประชุมบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานอย่างสม่ าเสมอ 

     

3.2  ผู้บริหารจัดการศึกษาดูงานหรือฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร      
3.3  ผู้บริหารจัดกิจกรรมหรือการอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร      
3.4  ผู้บริหารจัดการอบรมคอมพิวเตอร์และ ICT แก่บุคลากร      
3.5  ผู้บริหารส่งเสริม และมอบแรงจูงใจแก่บุคลากร      
3.6  ผู้บริหารจัดกิจกรรมสันทนาการ และการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของ
บุคลากร 

     

3.7  ผู้บริหารสนับสนุนให้มีบริการเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่จะได้รับจากภาครัฐ      
3.ค  ผู้บริหารจัดเตรียมสวัสดิการต่างๆ ไว้ให้กับบุคลากรได้เพียงพอต่อความจ าเป็น      
4.  ด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ 
4.1  ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 

     

4.2  ผู้บริหารสนับสนุนอาจารย์ใสการจัดซื้อหรือจัดท าสื่อการเรียนการสอนเพื่ออ านวย 
      ความสะดวกแก่ครู 
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ความคิดเห็นท่ีมีต่อผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

4.3  ผู้บริหารจัดหาหนังสือให้มีในห้องสมุดตามความต้องการของอาจารย์และนักเรียน      

4.4  ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูได้มีการคิดค้นและผลิตสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ  
       ศึกษา 

     

4.5  ผู้บริหารมีการควบคุมก ากับให้อาจารย์ได้ใช้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ 
       ศึกษา 

     

4.6  ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ นอกโรงเรียน      
4.7  ผู้บริหารพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเป็นผู้ให้บริการด้าน 
      เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อ่ืน 

     

4.8  ผู้บริหารใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนในการวางแผน  
      และการปฏิบัติงาน 

     

5.  ด้านการบริหารงบประมาณ 
5.1  ผู้บริหารตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 

     

5.2  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรมีเข้าใจระเบียบคลัง วัสดุ การเงิน       
5.3  ผู้บริหารสนับสนุนให้เผยแพร่รายงานการเงินอย่างเป็นระบบ       
5.4  ผู้บริหารจัดการงบประมาณเพื่อระดมทรัพยากรทางการศึกษาอย่างเหมาะสม      
5.5  ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณlส าหรับสวัสดิการและงานรักษาพยาบาล      
5.6  ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนต่างๆ      
5.7  ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณlส าหรับงานสารบรรณ และงานบริการต่างๆ      
5.8  ผู้บริหารจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      
6.  ด้านการบริหารงานอาคารและสถานท่ี 
6.1  ผู้บรหิารสนับสนุนให้มีระเบียบข้อบังคับในการใช้อาคารและสถานที่ 

     

6.2  ผู้บริหารส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในโรงเรียนเพื่อส่งเสริม 
      บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

     

6.3  ผู้บริหารส่งเสริมการจัดบริเวณโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่สะอาด สวยงาม เหมาะสม 
      กับสภาพการใช้งานอยู่เสมอ  

     

6.4  ผู้บริหารส่งเสริมการดูแลความคงทนแข็งแรง ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ใน 
      โรงเรียนอยู่เสมอ 
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ความคิดเห็นท่ีมีต่อผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

6.5  ผู้บริหารส่งเสริมการปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศแห่ง 
      การเรียนรู้ 

     

6.6  ผู้บริหารสนับสนุนให้มีมาตรการความปลอดภัยในการใช้อาคารและสถานที่      
6.7 ผู้บริหารส่งเสริมการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในโรงเรียนเพื่อส่งเสริม  
      บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 

     

6.8  ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการตรวจสอบงานบริหารอาคารและสถานที่      
7.  ด้านการบริหารงานอื่นๆ  
7.1  ผู้บริหารจัดการปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

     

7.2  ผู้บริหารจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
7.3  ผู้บริหารจัดระบบเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      
7.4  ผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ 
       ผู้เรียน 

     

7.5  ผู้บริหารจัดกิจกรรมวันส าคัญทางประเพณี และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะ 
       อันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน 

     

7.6  ผู้บริหารจัดกิจกรรมการรณรงค์ ป้องกันและต่อต้านสิ่งเสพติดในสถานศึกษา      
7.7  ผู้บริหารจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ      
7.8  ผู้บริหารศึกษาและส ารวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการแก่ประชาชน       
7.9  ผู้บริหารส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการแก่สถานศึกษา       
7.10 ผู้บริหารจัดบุคลากรในโรงเรียนให้มีหน้าที่ประสานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       ประสบการณ์ระหว่าง บุคคล ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

     

 
ตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
............................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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วันเดือนปีเกิด  9  กุมภาพันธ์  2511 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน   43  ซ.คู้บอน แยก 5 เขตคันนายาว  แขวงคันนายาว     
   กรุงเทพฯ 10230 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศบ.)  ปีการศึกษา 2533      
    มหาวิทยาศรีนครินวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร เอกภาษาไทย   
ต าแหน่งหน้าที่การงาน   อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชาพื้นฐาน 
สถานที่ท างานปัจจุบัน โรงเรียนสันติราษฎร์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์ 
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    กรุงเทพฯ 10900 
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