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Abstract
This research was intended to study administrative skills and schoolbased management of school administrators, and their relationship. The
population used in the study were 165 school administrators comprising
directors, deputy directors, and heads of subject branches, in private general
schools under the Jurisdiction of the Office of the Private Education, Satun
Province. Data were collected using a questionnaire. Statistics used for data
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analysis included percentages, means (), standard deviations (), and a
Pearson correlation coefficient.
The study revealed the following:
1. The levels of administrative skills of school administrators, in
private general schools under the Jurisdiction of the Office of the Private
Education, Satun Province, were high, both overall and aspect-wise. In
descending order were: conceptual skills, human skills, educational and
teaching skills, cognitive skills, and technical skills.
2. The levels of school-based management of school administrators
were high, both overall and aspect-wise. In descending order were: budget
management, general management, personnel management, and academic
management.
3. The administrative skills of school administrators, are overall
positively correlated with school-based management, at high level. The
cognitive skills, educational and teaching skills were highly correlated with the
school-based academic management; and moderately correlated with other three
aspects.
Keywords: administrative skills, school-based management, private general
schools
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บทคัดย่ อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อศึ กษา ทักษะการบริ ห ารงาน การ
บริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานและความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริ หารงาน
กับการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ประชากรที่ ใช้ใน
การวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ที่ ปฏิ บตั ิงานในโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญศึ กษา สังกัดสานักงานการศึ กษา
เอกชนจังหวัดสตูล จานวน 165 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม สถิติที่
ใช้ใ นการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย () ค่ า ความเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน () และค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั
ผลการศึกษา พบว่า
1. ทัก ษะการบริ ห ารงานของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กัด ส านั ก งาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านทักษะทางความคิดรวบยอด ทักษะทางมนุษย์ ทักษะ
ทางการศึกษาและการสอน ทักษะทางความรู ้ความคิด และทักษะทางเทคนิค
2. การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัด
สานักงานการศึ กษาเอกชน จังหวัดสตูล โดยรวม และรายด้านอยู่ในระดับมาก
โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงบประมาณ ด้านการบริ หารทั่วไป
ด้านการบริ หารงานบุคคล และด้านวิชาการ
3. ทัก ษะการบริ ห ารงานของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กัด ส านั ก งาน
การศึกษาเอกชน จังหวัด สตูล โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริ หารโดย
ใช้โรงเรี ย นเป็ นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับ สู ง โดยทัก ษะด้านความรู ้ ค วามคิ ด
ทักษะทางการศึกษาและการสอน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริ หารงานโดย
ใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานด้านวิชาการในระดับสู ง และมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
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บริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ด้านงบประมาณ ด้านการบริ หารบุคคลและด้าน
การบริ หารทัว่ ไป ในระดับปานกลาง
คาสาคัญ
ทักษะการบริ หารงานโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน, โรงเรี ยนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา
บทนา
รั ฐ ธรรม นู ญ แห่ งราช อาณ าจั ก รไท ย พุ ท ธศั ก ราช 2550 แ ละ
พระราชบัญ ญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการจัด การศึ ก ษาของไทย โดย
ค านึ งถึ งการมี ส่ ว นร่ ว มขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และเอกชน ให้ เป็ น
การศึกษาตลอดชีวติ สาหรับประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่ วม มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ อง ซึ่ งตรงกับแนวคิดหลักในการจัดการศึกษาเพื่อทุกคนทุกฝ่ าย (Education
for All) และทุกคนทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา (All for Education) เพื่อ
เป็ นหลัก พื้ น ฐานที่ ยอมรั บ ของสังคม และในวงการศึ กษาปั จจุ บัน ได้มี การน า
แนวคิดทางการบริ หารเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อพร้อมรับกระแส
โลกาภิ ว ตั น์ ห รื อ การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ที่ นั บ วัน ยิ่ง ทวี ข้ ึ น อย่างรวดเร็ ว การ
เปลี่ยนแปลงทางการศึ กษานับตั้งแต่ได้มีการปฏิ รูปการศึ กษาเป็ นต้นมานั้นเป็ น
การเปลี่ยนแปลงที่ สอดคล้องกับแนวทางการบริ หารสมัยใหม่ที่เน้นการบริ หาร
แบบมีส่วนร่ วมและกระจายอานาจไปยังผูป้ ฎิบตั ิ ให้เป็ นการพัฒนาแบบองค์รวม
เป็ นการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์การ (สมชาย ทวีทรัพย์, 2550, น.88)
การกระจายอานาจการบริ หารจากส่ วนกลางไปยังสถานศึกษาตามแนว
ปฏิ รูประบบบริ หาร การศึ กษานั้น มุ่งกระจายอานาจการตัดสิ นใจไปให้ผูท้ ี่ อยู่
ใกล้ชิดเด็ก ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และชุมชนให้มากที่สุด ซึ่งตรง
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กับแนวคิดในการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School- Based Management
หรื อ SBM) เพื่อให้โรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลางในการบริ หารจัดการโรงเรี ยนโดยตรง
เป็ นแนวคิดที่มุ่งให้สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตัวในการบริ หารงานด้าน
วิชาการ ด้านการเงินหรื องบประมาณ ด้านการบริ หารงานบุคคล และการบริ หาร
ทัว่ ไป (อุทยั บุญประเสริ ฐ, 2546, น.2) จึงทาให้การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ น
ฐานกลายเป็ นกระแสส าคั ญ ในการปฏิ รู ป การศึ ก ษา เพื่ อ ที่ จ ะ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่ดีข้ ึน แสดงให้เห็นว่าการนารู ปแบบดังกล่าวจะส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาที่มีความเหมาะสมในยุคปั จจุบนั ได้เป็ นอย่างดี (วีระวัฒน์ อุทยั
รัตน์ และเฉลิมชัย หาญกล้า, 2546, น.19) การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานนั้น
เป็ นการกระจายอานาจที่ เป็ นกลไกสาคัญที่ ทาให้ทุกภาคส่ วนของสังคมมี ส่วน
ร่ วมในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูร้ ับบริ การได้อย่างแท้จริ ง (สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน,
2556, น.23)
การด าเนิ น ตามแนวทางการกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจัด
การศึ ก ษาในการปฏิ รู ป การศึ ก ษาเพื่ อ มุ่ ง ให้ เกิ ด คุ ณ ภาพทั้ งในด้า นผลผลิ ต
กระบวนการจัดการ และปั จจัยต่างๆโดยมุ่งให้การจัดการศึ กษาพัฒนาทั้งระบบ
(Whole School Approach: WSA) บุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ที่จะทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนา คือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน เพราะต้องเป็ นผูน้ าและประสานความ
ร่ วมมือจากทุกฝ่ าย (สุ พล วังสิ นธ์, 2545, น.29) ในยุคที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว ผูบ้ ริ หารจะต้องเป็ นผูท้ ี่ความคิดกว้างไกล มีสภาวะความเป็ นผูน้ า กล้าคิด
กล้าเปลี่ยนแปลง และกล้าตัดสิ นใจ ตระหนักในความสาคัญของการมีส่วนร่ วม
อย่างกว้างขวางมีความสามารถในการจัดการประสานประโยชน์กบั ทุกฝ่ ายเพื่อ
ผลประโยชน์ของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ผูบ้ ริ หารที่มีคุณลักษณะดังกล่าวจึงจะสามารถ
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ท าให้ การศึ กษาเปลี่ ยนแปลงไปในทิ ศ ทางที่ พึ งประสงค์ได้ (บัญ ชา อึ๋ งสกุล .
2545, น.22) ผูบ้ ริ หารจึ งมีบทบาทสาคัญในการบริ หารงาน การดาเนิ นงานของ
องค์การ จาเป็ นอย่างยิ่งที่ ตอ้ งอาศัยผูบ้ ริ ห ารที่ มีความรู ้ ความสามารถ เพื่อที่ จะ
น าพาองค์ ก รให้ อ ยู่ร อดปลอดภัย เพราะในปั จ จุ บัน โลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา ดังนั้นความสาเร็ จหรื อความล้มเหลวในการดาเนินงาน จึงขึ้นอยูก่ บั กล
ยุทธ์ต่างๆ ที่ ผูบ้ ริ หารนามาใช้ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
รวมไปถึงคุณลักษะของผูบ้ ริ หาร การพัฒนาและเพิ่มทักษะด้านการจัดการให้เป็ น
ระบบที่ ทัน สมัยกับ โลกปั จ จุ บัน (ทัศนา แสวงศักดิ์ , 2549, น.48) ที่ สาคัญ คื อ
ผูบ้ ริ หารนั้น เป็ นหลักชัยของหน่ วยงาน เป็ นดวงประที ปของผูป้ ฏิ บตั ิ งานหรื อ
ผู ้ใ ต้บัง คับ บัญ ชา ผู ้บ ริ ห ารที่ ดี จ ะต้อ งเป็ นผู ้ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน และพยายามทาตนให้เป็ นที่เลื่อมใสศรัทธาของผูร้ ่ วมงานอย่างแท้จริ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพและความสามารถในการปฏิ บัติ งานของผูบ้ ริ ห ารนั้น ขึ้ น อยู่กับ
องค์ประกอบที่ สาคัญหลายประการ เช่น ทักษะความรู ้ ความเข้าใจในหลักการ
บริ หารงานรวมทั้งประสบการณ์ (บัญชา อึ๋งสกุล, 2545, น.23) ในการปฏิบตั ิงาน
ทั้งภายในและภายนอกให้บรรลุผลสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผล
นั้น เป็ นที่แน่ นอนว่า ผูบ้ ริ หารจะต้องอาศัยทักษะในการบริ หารงาน ในการที่จะ
ขอความร่ วมมื อจากทุกฝ่ าย นั่นย่อมหมายถึง ผูบ้ ริ หารต้องมี ความรอบรู ้ในงาน
และต้องมีทกั ษะในการบริ หารงาน (รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์ , 2542, น.29) ซึ่งในการ
บริ ห ารสิ่ งใดก็ ต ามจ าเป็ นจะต้อ งมี ค วามรู ้ ความเข้า ใจในสิ่ ง นั้ น และพัฒ นา
สมรรถภาพและทักษะในการบริ หารสิ่ งนั้นๆ ด้วยทักษะ เป็ นความชานาญหรื อ
ความเชี่ ยวชาญในการทาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ ง ดังนั้นทักษะในการบริ หารจึ ง
เป็ นความชานาญเชี่ ยวชาญในการบริ หาร ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจาเป็ นจะต้องมี
ทักษะ 5 ประการ คือ ทักษะทางความคิด ทักษะทางเทคนิ ค ทักษะทางการศึกษา
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และการสอน ทั ก ษะทางมนุ ษ ย์ ทั ก ษะทางความคิ ด รวบยอด (เสริ มศั ก ดิ์
วิศาลาภรณ์, 2539, น.1-6)
สานัก งานการศึ กษาเอกชน จังหวัดสตู ล เป็ นหน่ วยงานการศึ ก ษา มี
โรงเรี ยนในความรับผิดชอบ จานวน 239 โรงเรี ยน และมีโรงเรี ยนที่จดั การศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน จานวน 18 โรงเรี ยน ในการบริ หาร จัดการโรงเรี ยนนั้น สานักงาน
การศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล ได้ดาเนิ นการบริ หารจัดการโดยยึดหลักการกระจาย
อานาจการบริ หารการศึกษา โดยใช้รูปแบบการบริ หารและจัดการโรงเรี ยนโดยใช้
โรงเรี ย นเป็ นฐาน (School- Based Management) โดยได้พ ัฒ นาผูบ้ ริ ห ารสั งกัด
สานักงานการศึกษาเอกชน ให้มีความรู ้และความสามารถ ทักษะการบริ หาร งาน
ให้ กับ ผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย น ครู และผู ้ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การจัด การศึ ก ษาอยู่เสมอ
เพื่ อ ที่ จ ะให้ โ รงเรี ยนในสั ง กัด สามารถพัฒ นาได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิผล
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเห็ นว่า การที่ ผูบ้ ริ หารจะบริ ห ารจัดการ
โรงเรี ยนได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ผูบ้ ริ หารจะต้องมีทักษะในการบริ หาร เพราะ
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูท้ ี่มีความสาคัญและเป็ นผูน้ าในการบริ หารโรงเรี ยน ผูว้ ิจยั ในฐานะ
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจึงมีความสนใจที่ จะศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการ
บริ หารกับการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาสังกัด
สานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล เพื่อเป็ นข้อมูลในการส่งเสริ มและพัฒนา
ทักษะในการบริ หาร งานกับการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
1. ทัก ษะการบริ ห ารงานของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กัด ส านั ก งาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ใน 5 ด้าน คือ ทักษะทางความรู ้ความคิด ทักษะทาง
เทคนิ ค ทัก ษะทางการศึ ก ษาและการสอน ทัก ษะทางมนุ ษ ย์ และทัก ษะทาง
ความคิดรวบยอด
2. การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัด
ส านั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจัง หวัด สตู ล ใน 4 ด้ า น คื อ ด้ า นวิ ช าการ ด้ า น
งบประมาณ ด้านการบริ หารงานบุคคล และด้านการบริ หารทัว่ ไป
3. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริ หารงานกับการบริ หารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัด
สตูล
วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ คื อ ผู ้อ านวยการโรงเรี ยน รอง
ผูอ้ านวยการและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยนเอกชนประเภทสามัญ
สั ง กัด ส านั ก งานการศึ ก ษาเอกชนจัง หวัด สตู ล ปี การศึ ก ษา 2555 จ านวน 18
โรงเรี ยน โดยแบ่งเป็ นผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโดยตาแหน่ ง 1 คน รองผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยน 3 คน รวม 21 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระ โรงเรี ยนละ
8 คน จานวน 144 คน รวมทั้งสิ้น 165 คน
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เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ ยวกับทักษะ
การบริ หารงานและบริ หารงานโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ที่ ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น โดย
อาศัยแนวคิดจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและหาคุณภาพของ
เครื่ องมือ ซึ่ งค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.67 - 1.00 แบ่งออกเป็ น
3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลโดยทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามทักษะการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่ งเป็ น 5 ด้าน คื อ
ทักษะทางความรู ้ความคิด ทักษะทางเทคนิ ค ทักษะทางการศึ กษาและการสอน
ทักษะทางมนุษย์ และทักษะทางความคิดรวบยอด ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.97
ตอนที่ 3 แบบสอบถามทักษะการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน เป็ น
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งเป็ น 4 ด้าน คือ ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริ ห ารงานบุ ค คลและด้านการบริ ห ารงาน
ทัว่ ไป ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.97
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และนาค่าเฉลี่ยที่ได้มาแปลความหมาย
และหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริ หารงาน
กับ การบริ ห ารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนเอกชนประเภท
สามัญ สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล
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ผลการวิจยั
ผลที่ได้จากการวิจยั มีดงั นี้
1. ทั ก ษะการบริ ห ารงานของผู ้บ ริ หารโรงเรี ยน สั ง กั ด ส านั ก งาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ระดับ ทัก ษะการบริ ห ารงานของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น สังกัด ส านัก งาน
การศึ ก ษาเอกชน จัง หวัด สตู ล โดยรวมและรายด้า น อยู่ ใ นระดับ มาก โดย
เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะทางความคิ ดรวบยอด ( = 4.44, 
= .49) ทักษะทางมนุ ษย์ ( = 4.41,  = .40) ทักษะทางการศึ กษาและการสอน
( = 4.35,  = .35) ทักษะทางความรู ้ความคิ ด ( = 4.30,  = .36) และทักษะ
ทางเทคนิค ( = 4.24,  = .40) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณารายข้อในแต่ละด้าน ผลการศึกษาสรุ ปได้ ดังนี้
ด้านทักษะทางความคิดรวบยอด พบว่าผูบ้ ริ หารมีทกั ษะการบริ หารราย
ข้อ ด้านการวิเคราะห์งานตามโครงสร้าง เพื่อมอบหมายให้บุคลากรทางการศึกษา
ได้เหมาะสมกับศักยภาพของบุคลากรแต่ละคนในระดับมากที่สุด ( = 4.64, 
= .57) ในขณะที่ มี ทัก ษะด้านการวิเคราะห์ จุ ด แข็ง จุ ด อ่ อ นของโรงเรี ยนและ
น ามาใช้ป ระโยชน์ ใ นการบริ ห ารงานมี ทัก ษะอยู่ในระดับ มาก ( = 4.24, 
= .57)
ด้านทักษะทางมนุษย์ พบว่าผูบ้ ริ หารมีทกั ษะการบริ หาร รายข้อสูงสุด 3
อัน ดับแรก ได้แก่ (1) ให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะแก่ บุคลากรตามโอกาสที่
เหมาะสม ( = 4.61,  = .57) (2) มี ม นุ ษ ยสัมพัน ธ์ที่ดี ต่อเพื่อ นร่ วมงานและ
บุ ค ลากรภายนอก ( = 4.58,  = .59) (3) ปรั บ ปรุ งพัฒ นาสภาพแวดล้อ มใน
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากร แก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดกับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ ( = 4.55,  = .60) ตามลาดับ
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ด้านทักษะทางการศึกษาและการสอน พบว่ามีทกั ษะการบริ หารรายข้อ
สู งสุ ด 3 อัน ดับ แรก ได้แ ก่ (1) นิ เทศการสอนของครู สม่ าเสมอด้วยความเป็ น
กัลยาณมิ ตร ( = 4.54,  = .59) (2) ส่ งเสริ มให้ครู ทาการวิจยั ปฏิ บัติการในชั้
นเรี ยน ( = 4.38,  = .64) (3) พัฒนาหลักสู ตรโรงเรี ยนที่ สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น ( = 4.46,  = .60)
ด้านทักษะทางความรู ้ ความคิ ด พบว่าผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนมี ทัก ษะการ
บริ ห ารรายข้ออยู่ในระดับมาก เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คื อ
(1) วางแผนพัฒนาประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
( = 4.47,  = .65) (2) ปรับโครงสร้างการบริ หารงานให้เหมาะสม สอดคล้อง
กับ วิสั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และเป้ าประสงค์ข องสถานศึ ก ษา ( = 4.44,  = .58)
(3) เปิ ดโอกาสให้ บุ ค ลกรได้มี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนเพื่ อ พัฒ นาโรงเรี ย น
( = 4.41,  = .62)
ด้านทักษะทางเทคนิ ค พบว่า ผูบ้ ริ หารมีทกั ษะการบริ หารรายข้อ อยูใ่ น
ระดับมาก ทุกข้อเรี ยงลาดับ จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ (1) นานวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ ทัน สมัย มาใช้ใ นการบริ ห ารโรงเรี ย น ( = 4.45,  = .71)
(2) น ารู ป แบบการประชุ ม ที่ น่ า สนใจมาใช้ ใ นการประชุ ม ครู ข องโรงเรี ย น
( = 4.42,  = .64) (3) บริ ห ารทรัพ ยากรในโรงเรี ยนได้อย่างประหยัด ท าให้
เกิดผลคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ( = 4.40,  = .60)
2. ระดับ การบริ ห ารโดยใช้โ รงเรี ย นเป็ นฐานของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น
สังกัดสานักงาน การศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กัด ส านั ก งานการศึ ก ษาเอกชน จัง หวัด สตู ล
มีระดับการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรี ยงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงบประมาณ ( = 4.40,
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 = .41) ด้านการบริ หารทัว่ ไป ( = 4.37,  = .38) ด้านการบริ หารงานบุคคล
( = 4.34,  = .38) ด้านวิชาการ ( = 4.33,  = .34) ตามลาดับ เมื่ อพิจารณา
การปฏิบตั ิงานเรื่ องต่าง ๆ ในแต่ละด้าน พบว่า
ด้านวิชาการ พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการปฏิบตั ิงานในระดับมากที่สุด
3 ข้อ เรี ยงตามลาดับ ดังนี้ (1) มีการจัดหาสื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อนามาใช้ในการ
จัดการเรี ยนการสอน ( = 4.64,  = .60) (2) ส่งเสริ มให้ครู คดั เลือกหนังสื อเรี ยน
แบบเรี ยนที่ มีคุณ ภาพและสอดคล้องกับหลักสู ตรของโรงเรี ยนมาใช้ในการจัด
การเรี ยนการสอน ( = 4.57,  = .59) และ (3) สนับ สนุ น ส่ งเสริ มในการน า
ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่ นมาใช้ในการจัด การเรี ยนการสอน ( = 4.53,
 = .61)
ด้านงบประมาณ พบว่า ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนมี การด าเนิ น การให้ มี ก าร
ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชีในโรงเรี ยนให้ถูกต้อง ในระดับมากที่สุดเพียง
ข้อเดี ยว และมี การปฏิ บัติในเรื่ องอื่น ๆ ในระดับมาก เรี ยงลาดับจากมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรก คื อ (1) ให้คณะกรรมการโรงเรี ยน มี ส่วนร่ วมในการอนุ มตั ิ
แผนการใช้ง บประมาณของโรงเรี ย น ( = 4.47,  = .58) (2) นิ เทศ ก ากั บ
ติดตาม และรายงานการใช้งบประมาณของโรงเรี ยน ( = 4.47,  = .57) และ
(3) จัดให้มีระบบการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั
( = 4.45,  = .57)
ด้านการบริ หารงานบุคคล พบว่า ผูบ้ ริ หารมีการปฏิบตั ิงานในระดับมาก
ที่สุด 4 เรื่ อง คือ (1) การประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติและผลงานของบุคลากรใน
โรงเรี ยนต่ อ สาธารณชน ( = 4.59,  = .58) (2) น าผลการประเมิ น การ
ปฏิบตั ิงานแจ้งให้บุคลากรทราบเพื่อนา มาปรับปรุ งและพัฒนาตนเอง ( = 4.55,
 = .56) (3) จัดให้มีการคัดเลื อกบุ คลากรเข้าปฏิ บัติงานให้เหมาะสมกับความ
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ต้อ งการของโรงเรี ย น ( = 4.52,  = .61) และ (4) มี น โยบายในการพัฒ นา
บุคลากรอย่างชัดเจน ( = 4.51,  = .60) ตามลาดับ
ด้านการบริ ห ารทั่วไป พบว่า ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนมี ก ารปฏิ บัติ ง านใน
ระดับมากที่สุด 2 ข้อคือ การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
ให้ ห น่ ว ยงานต้น สั ง กัด และสาธารณชนทราบ ( = 4.61,  = .59) และเปิ ด
โอกาสให้ชุมชนและคณะกรรมการโรงเรี ยนมีส่วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ ยวกับ การจัด ท านโยบายและแผนพัฒ นาการศึ กษาของโรงเรี ยน ( = 4.56,
 = .57)
3. ความสัมพัน ธ์ระหว่างทักษะการบริ ห ารงานกับการบริ หารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน ประเภทสามัญ สังกัดสานักงาน
การศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล
ทักษะการบริ ห ารงานของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชน ประเภทสามัญ
สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล โดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับสู ง (r = .839) โดย
ทักษะทางความรู ้ความคิด ทักษะทางเทคนิ ค ทักษะทางการศึ กษาและการสอน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ด้านวิชาการใน
ระดับสูงและมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริ หารงานบุคคล ด้านการบริ หารทัว่ ไป ในระดับปานกลาง
อภิปรายผลการวิจยั
1. ทัก ษะการบริ ห ารงานของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย นสั ง กัด ส านั ก งาน
การศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล
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ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล มี
ทักษะการบริ หารงานโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลาดับจาก
มากไปหาน้อย ตามลาดับ ดังนี้ ทักษะทางความคิดรวบยอด ทางทักษะทางมนุษย์
ทักษะทางการศึ กษาและการสอน ทักษะทางความรู ้ ความคิ ด และทักษะทาง
เทคนิ ค ทั้งนี้ เพราะผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องเป็ นผูน้ าและประสานความร่ วมมือจาก
ทุกฝ่ าย ผูบ้ ริ หารที่ ดีจึงต้องเป็ นผูท้ ี่ มีความรู ้ความสามารถ มี ความรอบรู ้ในงาน
และต้องอาศัยทักษะดังที่เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2539, น.1 - 6) ให้ความเห็ นว่า
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา จาเป็ นต้องมีทกั ษะในการบริ หาร สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของณรงค์ แย้มประดิ ษฐ์ (2554: 84) เรื่ อง ทักษะการบริ หารงานของผูบ้ ริ ห าร
โรงเรี ยน สังกัด กรมสามัญ ศึ ก ษา เขตการศึ ก ษา 7 ที่ พ บว่าผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนมี
ทักษะการบริ หารงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการศึ กษา
ของชาตรี รัตนะพิพิธชัย (2547, น.3) เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทกั ษะ
การบริ หารของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน กับการประกันคุ ณ ภาพภายในของโรงเรี ยน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ซึ่ งพบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมีการใช้ทกั ษะ
การบริ หารงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัด
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล มี
การบริ หารงานโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ ง
พระราชบัญ ญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิ่ม เติ ม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ได้กาหนดให้มีการกระจายอานาจการบริ หารและจัดการศึ กษาไปยัง
คณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาและโรงเรี ยน โดยให้คณะกรรมการ
โรงเรี ยน ทาหน้าที่กากับ ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นภารกิจของโรงเรี ยน 4 ด้าน คือ
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ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริ หาร บุคคล และด้านบริ หารทัว่ ไป จาก
พระราชบัญญัติดงั กล่าว ส่ งผลให้โรงเรี ยนมีความอิสระ คล่องตัว มี อานาจการ
ตัดสิ นใจด้วยตนเองมากขึ้น ภายใต้การบริ หารงานแบบองค์คณะบุคคล มีรูปแบบ
การบริ หารจัดการที่ตอบสนอง หรื อสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยนและ
ชุมชนได้มากที่ สุด (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2556, น.1314) และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมศักดิ์ ดลประสิ ทธิ์ (2551) ซึ่ งได้สรุ ปจาก
การประมวลแนวความคิดของนักวิชาการและองค์กรต่าง ๆ จานวนมาก ว่า การ
บริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานเป็ นกลยุทธ์ในการปรับปรุ งการศึกษา โดยเปลี่ยน
อ านาจหน้ า ที่ ใ นการตัด สิ น ใจจากส่ ว นกลางไปยัง แต่ ล ะโรงเรี ยน โดยให้
คณะกรรมการโรงเรี ย น ซึ่ งประกอบด้ว ย ผู ้ป กครอง ครู สมาชิ ก ในชุ ม ชน
ผูท้ รงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า เเละผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และตัวแทนนักเรี ยน ได้มีอานาจใน
การบริ หารจัดการศึกษาในโรงเรี ยน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตัดสิ นใจ
ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ บุคลากร และวิชาการ โดยให้เป็ นไปตามความต้องการ
ของนักเรี ยน ผูป้ กครอง และชุมชน และสอดคล้องกับการศึกษาของขวัญชัย จะ
เกรง (2551: 3) เรื่ อง ความสัม พัน ธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงกับการ
บริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม ที่พบว่า การบริ หารโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐานของสถานศึกษาของผูบ้ ริ หาร อยูใ่ นระดับมาก
3. ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริ หารงานกับการบริ หารโดยใช้
โรงเรี ยนเป็ นฐานของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน จังหวัด
สตูล
ทัก ษะการบริ ห ารงานของผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย น สั ง กัด ส านั ก งาน
การศึกษาเอกชน จังหวัดสตูล โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริ หารโดย
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ใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน โดยภาพรวมในระดับสู ง ซึ่ งการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ น
ฐาน เป็ นการบริ หารที่กระจายอานาจการบริ หารโรงเรี ยน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริ หารงานบุคคล และการบริ หารทัว่ ไป การบริ หารงาน
ให้ประสบความสาเร็ จนั้นจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจ และพัฒนาสมรรถภาพและ
ทักษะในการบริ หารสิ่ งนั้นๆ ด้วย ทักษะเป็ นความชานาญหรื อความเชี่ยวชาญใน
การทาอย่างใดอย่างหนึ่ ง ดังนั้น ทักษะในการบริ หารจึ งเป็ นความชานาญหรื อ
เชี่ ยวชาญในการบริ หาร ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจาเป็ นจะต้องมีทักษะ 5 ประการ คื อ
ทักษะทางความคิด ทักษะทางเทคนิ ค ทักษะทาง การศึ กษาและการสอน ทักษะ
ทางมนุษย์ และทักษะทางความคิดรวบยอด (เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2539, น.16) และสอดคล้องกับ สายทอง โพธิ์ น้ าเที่ ยง (2550, น.32) ซึ่ งระบุ ว่า ทักษะการ
บริ ห ารงานมี ความจาเป็ นและสาคัญ ต่อการบริ ห ารงานของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยน
เพราะการที่จะบริ หารงานให้เกิดผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์น้ นั ผูบ้ ริ หารจะต้องมี
ทักษะขั้นพื้นฐาน 3 ประการ คือ ทักษะทางมนุษย์ ทักษะทางเทคนิ ค และทักษะ
ทางความคิดรวบยอด นอกจากทักษะการบริ หารงานทั้ง 3 ทักษะที่ กล่าวมาแล้ว
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จาเป็ นต้องมีความชานาญในทักษะด้านอื่น ๆ อีก โดยเฉพาะ
ทักษะทางการศึ กษาและการสอน เพราะผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนจะต้องรู ้ จักการจัด
หลักสู ตรการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนที่ รับผิดชอบเป็ นอย่างดี และสิ่ งที่ สาคัญ
ผูบ้ ริ หารจะต้องเป็ นบุคคลที่มีทกั ษะทาง ความรู ้ความคิดเสี ยก่อน จึงจะสามารถ
พัฒนาทักษะด้านอื่นได้ (เกศนา พันทาเดช, 2543, น.58)
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
ทักษะการบริ หารงานด้านทักษะทางเทคนิค มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับปานกลางกับการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน ทุกด้าน ดังนั้นผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานการศึ กษาเอกชนจังหวัดสตูล จึงควรพัฒนาทักษะทาง
เทคนิค โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุน ส่งเสริ ม
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ทั ก ษะการบริ ห ารงานของผู ้บ ริ ห าร
โรงเรี ยน
2. ควรศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างทัก ษะการบริ ห ารงานกับ การ
บริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานในพื้นที่อื่นๆ
เอกสารอ้ างอิง
เกศนา พัน ทาเดช. (2543). การศึ ก ษาทั ก ษะการบริ หารงานของผู้ บ ริ หาร
โรงเรี ยนมัธยมศึ กษา ในเขตกาแพงนครเวีย นจั น ทร์ สาธารณรั ฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว. ปริ ญญานิ พนธ์การศึกษามหาบัณฑิต
สาขาการบริ หารการศึ ก ษา. มหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ นทรวิ โ รฒ,
กรุ งเทพฯ.
ขวัญชัย จะเกรง. (2551). ความสั มพันธ์ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกั บการบริ หาร
โดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน ของสถานศึ กษาขั้นพื น้ ฐาน ช่ วงชั้ นที่ 3-4
สั ง กั ด สานั ก งานเขตพื ้ น ที่ ก ารศึ ก ษาสมุ ท รสงคราม. สารนิ พ นธ์
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นค
ริ นทรวิโรฒ, กรุ งเทพฯ.

ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558

41

ชาตรี รัตนพิพิธชัย. (2547). ความสั มพันธ์ ระหว่ างการใช้ ทักษะการบริ หารงาน
ของผู้บริ ห ารโรงเรี ยนกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรี ยน
สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื ้ น ที่ ก ารศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1. สารนิ พ นธ์
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นค
ริ นทรวิโรฒ, กรุ งเทพฯ.
ณรงค์ แย้ม ประดิ ษ ฐ์. (2541). ทั กษะการบริ หารงานของผู้ บ ริ หารโรงเรี ย น
มัธยมศึ กษาสั งกัดกรมสามัญศึ กษา เขตการศึ กษา 6. ปริ ญญานิ พนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นค
ริ นทรวิโรฒ, กรุ งเทพฯ.
ทัศนา แสวงศักดิ์ . (2549). คุ ณลักษณะที่ ส่งผลต่อคุณภาพชี วิตการทางานของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาปทุมธานี .
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 18(1): 48.
บัญ ชา อึ๋ งสกุล . (2545). ประสิ ท ธิ ภ าพของผูบ้ ริ ห ารการศึ กษา ในยุค ปฏิ รู ป
การศึกษา. วารสารวิชาการ. 5(3): 22-23.
รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์ . (2542). การเสริ มสร้างทักษะการบริ ห ารในการทางาน
ร่ วมกัน. พัฒนาเทคนิคศึกษา. 11(31): 29.
วีระวัฒ น์ อุทัยรัตน์ , และเฉลิ มชัย หาญกล้า. (2546). ทาอย่างไรเมื่อโรงเรี ยน
ต้อง บริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน. วารสารวิชาการ. 6(5): 19.
สมชาย ทวีทรัพย์. (2550). การกระจายอานาจและการมีส่วนร่ วมทางการศึกษา
ของไทย. วิทยาจารย์ . 107(1): 88.

42 ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558
สมศัก ดิ์ ดลประสิ ท ธิ์ . (2551). เอกสารประกอบการอบรมสั ม มนาเรื่ องการ
บริ หารโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน (School-Based Management: SBM).
สื บ ค้ น เมื่ อ 20 พฤศจิ ก ายน 2553, จาก http://www.krupai.net/
sbm_somsak.htm
สายทอง โพธิ์ น้ าเที่ยง. (2550). ศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่ างทักษะการบริ หารงาน
กับ การบริ ห ารงานวิ ชาการของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา ในโรงเรี ย น
ประถมศึ กษากลุ่ม กรุ งธนบุ รี สั งกัดกรุ งเทพมหานคร. สารนิ พ นธ์
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นค
ริ นทรวิโรฒ, กรุ งเทพฯ.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2556). แผนปฏิ บัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2556. กรุ งเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ.
สุพล วังสิ นธ์. (2545). การพัฒนาโรงเรี ยนทั้งระบบเพื่อปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้.
วารสารประกันคุณภาพ. 5 (7), 12 - 14.
เสริ ม ศัก ดิ์ วิศ าลาภรณ์ . (2539). ทั กษะที่ จาเป็ นสาหรั บ ผู้บ ริ ห ารสถานศึ กษา.
(เอกสารป ระกอบ การสอน ). กรุ งเทพฯ:คณ ะศึ กษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์วโิ รฒ.
อุทัย บุ ญ ประเสริ ฐ . (2546). การบริ หารจั ดการโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นฐาน School
Based Management. กรุ งเท พ ฯ : คณ ะครุ ศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

