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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

57252323 : การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคญั : ทักษะการบริหาร/ มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอจงัหวัด
นราธิวาส 

นาย วรวุฒิ หวังสุข: ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อินทร์รักษ ์

  
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 2) มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส  3) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ  จังหวัดนราธิวาส กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส จ านวน 13 อ าเภอ ผู้ให้ข้อมูลศูนย์ฯละ 3 
คน คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน หัวหน้าฝ่าย 1 คน และครูผู้ปฏิบัติการสอน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 39 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะผู้บริหารตามแนวคิดของเดรคและโรว์  (Drake and Roe) 
และมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ  ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
จังหวัดนราธิวาสโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ เท่ากันสองล าดับแรก คือ ทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้านมนุษย์ รองลงมา 
ทักษะด้านความรู้ความคิด ทักษะด้านการศึกษาและการสอน และทักษะด้านมโนภาพ ตามล าดับ 

2. มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ  จังหวัดนราธิวาส โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านคุณภาพของการพัฒนาบุคลากร รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของการบริหารจัดการ ด้านการจัดระบบ
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ด้านผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน และ
ด้านคุณภาพการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามล าดับ 

3. ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

57252323 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : THE ADMINISTRATORS SKILLS / THE STANDARD OF DISTRICT NON-FORMAL AND INFORMAL  
EDUCATIONAL CENTRE 

MR. WORAWUT WANGSUK : THE ADMINISTRATORS SKILLS AND THE 
STANDARD OF DISTRICT NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATIONAL CENTRE IN 
NARATHIWAT THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR PRASERT INTARAK, Ed.D. 

The purposes of this research were to determine 1) the administrators skills of district non-
formal and informal educational centre in Narathiwat 2) the standard of district non-formal and informal 
educational centre in Narathiwat and 3) the relationship between the Administrators skills and the 
standard of district non-formal and informal educational centre in Narathiwat. The sample of this 
research were 13 District non-formal and informal educational centre. There were three respondents 
from each district consisted of administrator, head of department, and teacher, totally 39 respondents. 
The research instrument was a questionnaire regarding the Administrators skills based on the theory of 
Drake and Roe concepts and the standard of district non-formal and informal educational centre in 
Narathiwat based on the practice of Ministry of Education. The statistical used were frequency, 
percentage, arithmetic mean. standard deviation, and Pearson’s product-moment correlation coefficient. 

The findings of this study were as follows: 

1. the administrators skills in the standard of district non-formal and informal educational 
centre in Narathiwat as a whole and as an individual, were at a high level; ranking from the highest to 
the lowest arithmetic mean as follow: Equal to two sequences: technical skills and human skills, 
cognitive skills, educational and instructional skills and conceptual skills. 

2. The standard of district non-formal and informal educational centre in Narathiwat as a 
whole and individual were found at administrators a high level; ranking from the highest to the lowest 
arithmetic mean as follow: quality of personnel development, quality of management, management 
information System, management in the organization, quality assurance system and the quality of study 
and research for the development of non-formal education and informal education. 

3. There was a significant relationship between the administrators skills and the standard 
of district non-formal and informal educational centre in Narathiwat at .01 level. 
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คุณประโยชน์ในผลงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบเพ่ือตอบแทนพระคุณแด่ บิดา มารดา และคน
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บทที่ 1  
บทน า 

 

 กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิทยาการ 

สังคม เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ ท าให้แต่ละประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่โดยล าพัง จะต้องร่วมมือและพ่ึงพาอาศัยซึ่งกัน

และกัน การด ารงชีวิตของคนในแต่ละประเทศมีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันมากขึ้น มีความร่วมมือ

ในการปฏิบัติภารกิจและแก้ปัญหาต่างๆร่วมกันมากข้ึน ในขณะเดียวกัน สังคมโลกในยุคปัจจุบันก็เต็ม

ไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ท าให้คนต้องคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว เพ่ือให้ทันกับ

เหตุการณ์ในสังคมที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น สิ่งเหล่านี้นาไปสู่สภาวการณ์ของการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นแรงผลักดันส าคัญที่

ท าให้หลายประเทศต้องปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญประการ

หนึ่งส าหรับความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกของแต่ละ

ประเทศ ดังนั้น ประเทศที่จะอยู่รอดได้หรือคงความได้เปรียบก็คือประเทศที่มีอ านาจทางความรู้ และ

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society)1 ซึ่งการบริหารเป็นเรื่องการท ากิจกรรมโดยผู้บริหาร

และสมาชิกในองค์กร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ทรัพยากรและ

เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จ ผู้บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับศาสตร์ทางการบริหาร ผู้บริหาร

ต้องประยุกต์เอาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมช่วงเวลานั้นๆ2 

 

                                                           

 1 ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล (ฉบับปรับปรุง) World-Class 
Sdandard School Introduction Guidelines (Revise Edition) (กรุ ง เทพฯ : โรงพิ ม พ์ ชุ มนุ ม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2555)., 1.  
 2 จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา, พิมพ์ครั้งที ่3 ed. 
(กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์, 2553)., 16-17.  

 

 



  2 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา         
จากการระดมความคิดเห็นเพ่ือเสนอการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 

– 2561) รัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ 
คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและ
การเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการ
บริหารจัดการศึกษา และมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 4 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพคนไทย
ยุคใหม่พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการใหม่3 และภารกิจของสถานศึกษาหรือโรงเรียนจะสัมฤทธิ์ผลได้ผลดีมาก
น้อยเพียงใดนั้น ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ทีมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการบริหารงานโรงเรียน ในฐานะที่เป็น
ผู้บังคับบัญชาและริเริ่มงานต่างๆของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบาย อนึ่งในการงานบริหารโรงเรียนนั้น  
ผู้บริหารจะต้องเป็นบุคลากรหลักในการประสานสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน และอาจกล่าวได้ว่า คุณภาพการศึกษาจะบังเกิดผลดีหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับสมรรถภาพใน
การบริหารงานของผู้บริหารเป็นส าคัญ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ทีมีความรอบรู้ ความเข้าใจในสถานะ
เกี่ยวกับภารกิจของงานภายในได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับที่ อาษา เมฆสวรรค์ กล่าวไว้ว่า หัวหน้า
งานเป็นตัวหลักที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อหน่วยงาน ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อผลงานอันเป็น
ส่วนรวม คุณภาพและลักษณะของหัวหน้างานจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณภาพของสถาบัน มีผล
สะท้อนต่อผลงานและวิธีการปฏิบัติงานขององค์การหรือหน่วยงานแต่ละแห่งเป็นอันมาก  
 ในส่วนของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 ก าหนดให้กระจายอ านาจการจัดการศึกษาไปสู่เขตพ้ืนที่ สถานศึกษาและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามบทบัญญัติในมาตรา 9(2) ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่ชัดเจนว่า กฎหมายต้องการให้
สถานศึกษา มีอ านาจเต็มในการบริหารการศึกษาท้ังด้านวิชาการและด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
และบุคลากร ในการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และเป้าหมายของการจัด
การศึกษา การกระจายอ านาจการจัดการศึกษาดังกล่าว กฎหมายได้ก ากับ ควบคุม ในเรื่องคุณภาพ
ของการจัดการศึกษา ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา 9(3) ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา ดังนั้น แม้สถานศึกษาทุกแห่งจะมีอ านาจ
เต็มในการจัดการศึกษา แต่การบริหารจัดการนั้นจะต้องได้คุณภาพ และต้องมีหลักประกันให้กับ
ผู้รับบริการว่า การจัดการศึกษานั้น จะต้องได้คุณภาพตามที่ก าหนด โดยเฉพาะในมาตรา 47  ก าหนด
ไว้ว่าให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

                                                           

 3 กระทรวงศึกษาธิการ, มัธยมศึกษายุคใหม่สู่มาตรฐานสากล 2561 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
ชุมนุม สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2554)., 2-3. 
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ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน  และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในมาตรา 48 
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  ที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนั้น ต้องมีการจัดบริหารจัดการศึกษาจากหลาย
หน่วยงานรวมทั้งการด าเนินงานจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยของส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดหลักในการจัด
การศึกษาที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่่งชาติ พ.ศ. 2542 และภายใต้แนวคิดและหลักการ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 คือเพ่ือให้บุคคลได้รับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้จะต้องให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยการจัดการศึกษานอกระบบยึดหลักการ
คือ ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง ทั่วถึง เป็นธรรม และมีคุณภาพ 
เหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน มีกระจายอ านาจแก่สถานศึกษา และการให้ภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ส่วนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยยึดหลักการ ดังนี้  1) การเข้าถึงแหล่ง
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจและวิถิ่ชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  2) การพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่วนที่น าเทคโนโลยี มาใช้เพ่ือการศึกษา  
3) การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู้ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อผู้เรียน ทั้งนี้เพ่ือสร้างโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน การจัดการศึกษาจึงมีความหลากหลายทั้งกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตร 
รูปแบบ/กิจกรรมเรียนรู้ และผู้ท าหน้าที่ในการจัดการศึกษา ซึ่งมีทั้งบุคลากรของ กศน. และองค์กร 
ภาคีเครือข่าย ในการบริหารจัดการให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิตให้เป็นวิถิ่ชีวิตของประชาชน ได้เรียนรู้ 
ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
ต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยภารกิจการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของจังหวัด
นราธิวาส มีส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาสเป็น
องค์กรที่ดูแลรับผิดชอบ โดยปัจจุบันภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 
เมื่อ 20 สิงหาคม 2542 แล้ว กระทรวงศึกษาธิการได้เดินหน้าปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยเริ่มจาก
การปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ การผลักดันการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ การจัดการศึกษายึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วม
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ในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง นโยบายหลัก
มุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล  เพ่ือการ
แข่งขันในเวทโีลก4 
 
ปัญหาของการวิจัย 
 จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยพ.ศ. 2551 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้พัฒนา
องค์กรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ขึ้น เพ่ือให้เหมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบันของบุคคลที่อยู่นอกระบบ ส าหรับประชาชน
ทั่วไป  เพ่ือตอบสนองอุดมการณ์ของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ คือ พัฒนาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา ที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้จัดการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ 
และปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยกับการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีแนวทางหลักที่ส าคัญ 
คือการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับคนทุกช่วงวัย ให้ตระหนักถึงประโยชน์และ
ความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความสามารถในการ
ด ารงชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันและพัฒนารูปแบบและหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต   
 นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ในหมวด 4 แนวทางจัดการศึกษา ยังมีสาระส าคัญที่เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยในมาตรา 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 5 
และในส่วนของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ก็
ได้กล่าวถึงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในประเด็นที่สอดคล้องกัน คือ การจัดโอกาสให้

                                                           

 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส, แนะน า สนง.กศน.จังหวัดนราธิวาส. เข้าถึงเมื่อ 28 
พฤษภาคม 2560. เข้าถึงได้จาก Http://Narathiwat.Nfe.Go.Th/Nfenarathiwat25/Index. 

 5 ส านักประเมินผลการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา ของการประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. เข้าถึงเมื่อ 14 พฤษภาคม 2560. เข้าถึงได้จาก 
Http://Backoffice.Onec.Go.Th/Uploads/Book/809-File.Pdf.  



  5 

ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยระบุไว้ในมาตรา 6 
การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา (1) การศึกษานอกระบบ ในข้อ (ก) ความเสมอภาคในการเข้าถึง
และได้รับ การศึกษาอย่างกว้างขวางทั่วถึง เป็นธรรม และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ใน มาตรา 9 (1) ผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
และสามารถเลือกรับบริการได้ หลากหลายตามความต้องการของตนเอง หากพิจารณาถึงข้อเสนอแนะ 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนยิ่งขึ้นใน
การมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี คุณภาพ โดยมีการกล่าวถึงประเด็นส าคัญจาก
หลักการและกรอบแนวคิดเพ่ือการจัดการศึกษาในอนาคตว่า ระบบการเรียนรู้ คือ ระบบที่เอ้ืออ านวย
ให ้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีปัจจัยและเครื่องมือสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและ
กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับ 
ผู้เรียนทุกจังหวัดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2551 ในทุกจังหวัดตั้งแต่พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา6  
 ในจังหวัดนราธิวาส ก็มีการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้และ
ความเหมาะสมในการบริหารจัดการในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ดังกล่าว โดยแนวทางหนึ่งในการประเมินสถานศึกษาได้
นั้นคือเกณฑ์จากมาตรฐานของระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ประกอบกับการมีบุคคลที่น าพา
องค์กรไปสู่เป้าหมายให้ส าเร็จได้นั้นคือ ผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์จึง
ท าให้การด าเนินบริหารจัดการในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ ซึ่งผลการวิจัยจะน าไปสู่การ
บริหารจัดการตามมาตรฐานของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่เสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ ส่งเสริมการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สร้างสังคมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
สนับสนุน ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี 
ความหลากหลายทางด้าน วัฒนธรรม รวมถึงความเป็นอัตลักษณ์และความต้องการของท้องถิ่นพ้ืนที่
ต่อไป ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอก

                                                           

 6 จงกล  อินน้อย, การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ส าหรับครูการศึกษา นอกระบบในจังหวัดนราธิวาส. เข้าถึงเมื่อ 6 พฤษภาคม 2560. เข้าถึงได้จาก 
Http://Www.Stou.Ac.Th/Thai/Grad_Stdy/Masters. 



  6 

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาสเพราะถือว่าเป็นเรื่องส าคัญต่อการพัฒนา
ระบบการศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย                                                                                 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาวิจัยผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ 

1. เพ่ือทราบทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 

2. เพ่ือทราบมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัด
นราธิวาส 

3. เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 

 
ค าถามของการวิจัย 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดข้อค าถามของการวิจัย 
ดังนี้ 

1. ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส อยู่ในระดับใด 

2. มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 
อยู่ในระดับใด 

3. ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องข้อค าถามของการวิจัย ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานของการวิจัยไว้ ดังนี้  
1. ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส อยู่ในระดับปานกลาง 
2. มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัด

นราธิวาส อยู่ในระดับปานกลาง 
 3. ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส มีความสัมพันธ์กัน 
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ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุป 
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีเชิงระบบ (system approach) ของลุนเบิร์กและ 

ออนสเตียน (Lunenburg and Ornstein)  ประกอบด้วยแนวคิดพ้ืนฐาน 3 ประการ ได้แก่ปัจจัย
น าเข้า (Input) กระบวนการ  (Process) และผลผลิต (Output) ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม  
(context) ทั้งภายในและภายนอกองค์การ การจัดการคุณภาพการศึกษา ได้แก่ สภาพทางภูมิศาสตร์ 
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม7 และการจัดการศึกษาเป็นองค์การระบบเปิดเช่นกัน โดยมีตัวป้อนใน
ระบบการศึกษา คือ นโยบาย บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยน าเข้าเหล่านี้เหล่านี้จะถูก
ปรับเปลี่ยนโดยกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการบริหาร กระบวนการนิเทศ พฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร ซึ่งจะท าให้ได้ผลผลิต คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชน คุณภาพของมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส สูงขึ้น กลายเป็นข้อมูลย้อนกลับ  

ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหารมีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาวิจัย ได้แก่ 
แคทซ์ (Katz) กล่าวว่า ทักษะการบริหาร ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) ทักษะด้านเทคนิค (technical 
skill) 2) ทักษะด้านมนุษย์ (human skill) 3) ทักษะด้านมโนภาพ (conceptual skill)8 ไวลล์ 
(Wiles) กล่าวว่า ทักษะทางการบริหารที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหาร 5 ประการ คือ 1) ทักษะในความเป็น
ผู้น า (skill in leadership) 2) ทักษะในมนุษย์สัมพันธ์ (skill in human relation) 3) ทักษะใน
กระบวนการกลุ่ม (skill in group process) 4) ทักษะในการบริหารบุคคล (skill in personal 
administration) 5) ทักษะในการประเมินผล (skill in evaluation)9 เดรคและโรว์ (Drake and 
Roe) ได้กล่าวถึงทักษะการบริหารที่ส าคัญมี 5 ทักษะ คือ 1) ทักษะด้านความรู้ ความคิด (cognitive 
skills) 2) ทักษะด้านเทคนิค (technical skills) 3) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (Education 
andinstructional skills) 4 ) ทั ก ษ ะด้ าน ม นุ ษ ย์  (human skills) 5 ) ทั ก ษ ะด้ าน ม โน ภ าพ 
(conceptual skills)10  

                                                           

 7 Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: 
Concepts Ad Practices, 6th ed. (CA: Wadworth Publishing, 2007)., 31-33.  

 8 Robert L. Katz, "Skills of an Effective Administrator," Harvard Business 
Review 33 (January-February) (1955).: 33-34.  

 9 Kimball Wiles, Supervision for Better School, 2nd ed. (Englewood Cliffs, 
N.J.: Prentice Hall, 1995)., 125. 

 10 Thelbert L. Drake and H. Roe William, The Principalship, 3rd ed. (New 
York: Macmillan, 1986)., 29-30.  
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 ส าหรับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ แนวคิดของ
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ก าหนดไว้ ในมาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ มีตัวบ่งชี้ 6 ข้อ ได้แก่  
1) ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร 2) คุณภาพของการบริหารจัดการ 3) คุณภาพของการ
พัฒนาบุคลากร 4) คุณภาพการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 5) ระบบประกันคุณภาพภายใน 6) การจัดระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ ดังปรากฏใน
แผนภูมิที่ 1 

สภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) 

องค์กร (organizations) 

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

องค์กร (Organizations) 
                                                                                                                                      สภาพแวดล้อมภายนอก (external environment) 

 
แผนภูมิที่ 1 ขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย 
ที่มา      : Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein, Educational Administration: Concepts 
ad Pracetices, 5th ed. (CA: Wadworth Publishing, 2007) 31-33. 
 : Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 3rd ed. (New Yoke: 
Macmillan, 1986), 29-30. 
 : ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดส าหรับการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2560. เข้าถึงได้
จาก from loei.nfe.go.th/portal/lib/private/upload/615_.doc 

 

ผลผลติ 
(Outputs) 

- มาตรฐานการศึกษา 

 

 

 

 
 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

สูงขึ้น 

 

 

ปัจจัยน าเข้า  
(Inputs) 

- นโยบาย 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ์ 
 

มาตรฐานศูนย์
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอ 

กระบวนการเปลีย่นแปลง
(Transformation Process) 
- กระบวนการบรหิาร 

 

 

- การจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการนิเทศ 

 

ทักษะการบริหารของ

ผู้บริหาร 
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ขอบเขตของการวิจัย                                                                                                                                   

จากขอบข่ายของการวิจัย ผู้วิจัยสนใจศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภ าเภอ จังหวัดนราธิวาสในที่นี้ผู้วิจัยสนใจที่จะ

ศึกษาทักษะผู้บริหารตามแนวคิดของเดรคและโรว์ (Drake and Roe) ประกอบด้วย 5 ทักษะที่

ครอบคลุมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับทักษะทางด้านต่างๆ ประกอบด้วย 1) ทักษะด้านความรู้ความคิด 

(cognitive skill) 2) ทักษะด้านเทคนิค (technical skill) 3) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 

(educational and instructional skill) 4) ทักษะด้านมนุษย์ (human skill) 5) ทักษะด้านมโนภาพ 

(conceptual skill)11 ส่วนมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 

แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ก าหนดไว้ดังนี้ ในมาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ มีตัวบ่งชี้ 5 

ข้อ ได้แก่ 1) ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร 2) คุณภาพของการบริหารจัดการ 3) คุณภาพ

ของการพัฒนาบุคลากร 4) คุณภาพการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 5) ระบบประกันคุณภาพภายใน 6) การจัดระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 12  มาเป็น

ขอบเขตการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 2   

จากขอบเขตของการวิจัย ผู้วิจัยได้น าแนวคิดทางทักษะการบริหารของผู้บริหารของ

เดรคและโรว์ (Drake and Roe) ส่วนมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย- 

อ าเภอ แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ ดังแผนภูมิที่ 2 

 

 

 

 

                                                           

 11 ibid., 29-30.  
 12 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือประเมินคุณภาพสถานศึกษา โดยต้นสังกัด
ส าหรับการศึกษานอกระบบแลการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอ/เขต. เข้าถึงเมื่อวันที่ 29 เมษายน 
2560. เข้าถึงได้จาก Https://Loei.Nfe.Go.Th/Portal/ Lib/Private/Upload/615.Doc.  
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แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย                                                                                                                    
ที่มา : Thelbert L. Drake and William H. Roe, The Principalship, 3rd ed. (New York: 

Macmillan, 1986), 29-30. 

 : ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ, คู่มือประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดส าหรับการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2560. เข้าถึงได้จาก from 

loei.nfe.go.th/portal/lib/private/upload/615_.doc 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ตรงกัน ดังนี้       

ทักษะการบริหาร หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่ได้ใช้ความรู้ ความช านาญ และ

ความเชี่ยวชาญในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การให้คุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่

องค์การตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ  ส าหรับการวิจัยครั้งนี้หมายถึง ทักษะการ

บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาของเดรคและโรว์ (Drake and Roe) ประกอบด้วย 1) ทักษะด้าน

ความรู้ความคิด (cognitive skill) 2) ทักษะด้านเทคนิค (technical skill) 3) ทักษะด้านการศึกษา

และการสอน (educational and instructional skill) 4) ทักษะทางด้านมนุษย์  (human skill)  

5)ทักษะด้านมโนภาพ (conceptual skill) 

ทักษะการบริหารของผู้บริหาร (X 

tot) 

 

1. ทักษะด้านความรู้ความคิด (X1)                                                        

2. ทักษะด้านเทคนิค (X2)                                                                     

3. ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (X3)                                                      

4. ทักษะด้านมนุษย์ (X4)                                 

5. ทักษะด้านมโนภาพ (X5)                                                                                  

                                                                                                 

มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอ (Ytot) 

 
ตัวบ่งชี ้มาตรฐานที่ 5 

5.1 ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบรหิารองค์กร (Y1)          
5.2 คุณภาพของการบริหารจัดการ (Y2)          
5.3 คุณภาพของการพัฒนาบุคลากร (Y3)          
5.4 คุณภาพการศึกษาวิจยัเพื่อพัฒนางานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (Y4)          
5.5 ระบบประกันคณุภาพภายใน (Y5)          
5.6 การจดัระบบข้อมลูเพื่อการบริหารจดัการ (Y6)          
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มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ  หมายถึง 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทุกแห่งและเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง

ส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลการตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพในมาตรฐาน

ที่ 5 มีตัวบ่งชี้ 5 ข้อ ได้แก่ 1) ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร 2) คุณภาพของการบริหาร

จัดการ 3) คุณภาพของการพัฒนาบุคลากร 4) คุณภาพการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5) ระบบประกันคุณภาพภายใน 6) การจัดระบบข้อมูลเพ่ือการ

บริหารจัดการ  

ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส  หมายถึง สถานศึกษาที่เป็นหน่วยงานในสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วย 13 อ าเภอ ได้แก่  เมืองนราธิวาส  ตากใบ  บาเจาะ  ยี่งอ  

ระแงะ  รือเสาะ  ศรีสาคร  แว้ง  สุคิริน  สุไหงโก-ลก สุไหงปาดี  จะแนะ  เจาะไอร้อง  

ข้อตกลงเบื้องต้น  ในการพิจารณาตัวแปรตาม ผู้วิจัยจะใช้ตัวบ่งชี้ประเมินด้วย

กระบวนการจัดอันดับคุณภาพ (Rating Scale) แทนการให้คะแนนตามวิธีรูบิคที่มาตรฐานใช้ 
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บทที่ 2  

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยในครั้งนี้  เป็นการศึกษา ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส  ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ 
แนวคิด ทฤษฏี และสาระส าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 

 
หลักการแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการบริหารงาน 
 นักวิชาการและนักการศึกษาให้ความหมาย ไว้ดังนี้ 
 ไวลล์ (Wiles) กล่าวว่า ทักษะการบริหารที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหาร คือ 1) ทักษะในความ
เป็นผู้น า (skill in leadership) 2) ทักษะในมนุษยสัมพันธ์ (skill in human relation) 3) ทักษะใน
กระบวนการกลุ่ม (skill in group process) 4) ทักษะในการบริหารบุคคล (skill in personal 
administration) 5) ทักษะในการประเมินผล (skill in evaluation)13 
 เซอร์จิโอวานี่ (Sergiovanni) ได้กล่าวถึง การบริหาร ไว้ว่าเป็นกระบวนการของการ
ท างานร่วมกันกับผู้อื่นและหรือโดยผู้อื่น เพ่ือให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ14 
 ไซมอน (Simon) กล่าวว่า การบริหาร คือศิลปะในการท าให้สิ่งต่างๆ ได้รับการกระท าจน
เป็นผลส าเร็จ โดยผู้บริหารไม่ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเพียงแต่ใช้ศิลปะท าให้ผู้ซึ่งปฏิบัติงานจนเป็นผลส าเร็จ
ตรงตามจุดมุ่งหมายขององค์การ หรือเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือก15 

 
 
 

                                                           
13 Wiles., 125. 
14 Thomas J. Sergiovanni, Educational Governance and Administration (Englewood 

Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc., 1980)., 5.  
15 Hebert A. Simon, Administrative Behavior (New York: Macmillan, 1976)., 1.  
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 แคทซ์ (Katz) ได้วิเคราะห์ความรู้ความสามารถของผู้บริหาร โดยใช้วิธีการที่เรียกว่า 

“three skill approach” หรือ “แนวคิดสามทักษะ” พบว่าผู้บริหารจะประสบความส าเร็จมากน้อย

กว่ากันหรือไม่ขึ้นอยู่กับทักษะสามประการคือ 1) ทักษะด้านเทคนิค (technical skill) หมายถึง 

ความสามารถในการใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการบริหารงานให้บรรลุผล ในปัจจุบันถือว่าการ

บริหารงานด้านเทคนิคที่ส าคัญประกอบด้วย (1) ทักษะด้านการวางแผน (planning skill) (2) ทักษะ

ทางด้านกระบวนการกลุ่มและการติดต่อสื่อสาร (group process and communication skill) และ 

(3) ทักษะด้านการจัดการและการจัดองค์การ (management and organization skill) 2) ทักษะ

ด้านมนุษย์ (human skill) หมายถึง ความสามารถในการเสริมสร้างพลังความร่วมมือระหว่างสมาชิก

ของหน่วยงาน 3) ทักษะด้านมโนภาพ (conceptual skill) หมายถึงความสามารถของผู้บริหารในการ

เข้าใจหน่วยงานในทุกลักษณะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานและกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน รวมทั้ง

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ทักษะนี้เป็นทักษะที่พัฒนาในตัวผู้บริหารได้ยาก

ที่สุด และเป็นทักษะที่ผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานจะขาดเสียมิได้กับการบริหารงาน ซึ่งผู้บริหาร

จะต้องใช้ทักษะนี้ในกิจกรรมสองอย่างคือ การตัดสินใจและการขจัดความขัดแย้ง16 

 สายทอง โพธิ์น้ าเที่ยง กล่าวว่า ทักษะยังเป็นความสามารถของบุคคลที่จ าเป็นต่อการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งได้น าเอาความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ มาปฏิบัติต่อการด าเนินงานในองค์กรได้

อย่างช านาญและมีประสิทธิภาพ17 

 จากแนวคิดดังกล่าวสรุปได้ว่า ทักษะเป็นความสามารถเฉพาะ ความช านาญ เชี่ยวชาญของ

บุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานในองค์การเกิดประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 

 

ความหมายของทักษะการบริหารงาน 

 นักวิชาการและนักการศึกษาให้ความหมายของ ”ทักษะ” และ “ทักษะการบริหาร” ไว้

ดังนี้ 

                                                           

 16 Katz., 33-42. 
 17 สายทอง โพธิ์น้ าเที่ยง, “ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มกรุงธนบุรี สังกัด
กรุงเทพมหานคร” (สารนิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550)., 27. 
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 นิวแมน (Newman) ได้ให้ความหมายของ ทักษะการบริหารงาน (Administrative Skill) 

หมายถึง ความสามรถของผู้บริหาร ในการท างานหรือกระท าให้บรรลุสู่เป้าหมายปลายทางขององค์กร

อย่างรวดเร็ว18 

 สโตเนอร์ (Stoner) ให้ความหมายว่า การบริหาร เป็นกระบวนการของการวางแผน การ
จัดการ การแนะน าและการควบคุม โดยระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งมวลในองค์การ มุ่งใช้เพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้19 

 ปีเตอร์ เอฟ ดรักเกอร์ (Peter F. Drucker) ปรมาจารย์ทางการบริหารของสหรัฐอเมริกา
กล่าวไว้ว่า คือ การท าให้งานต่างๆ ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ท า20 

 สายทอง โพธิ์น้ าเที่ยง ให้ความหมายของทักษะ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ

เกี่ยวกับการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างช านาญและเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นๆ เป็นที่ยอมรับเชื่อถือของ

บุคคลอื่น21 

 แคทซ์ (Katz) ได้ให้ความหมายของทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยน

ความรู้ความเข้าใจออกมาเป็นรูปของการกระท า22 

 สรุปว่า ทักษะ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงานด้วยความช านาญ

และเชี่ยวชาญ ซึ่งส่งผลให้การด าเนินงานในองค์การเกิดประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 

 ส่วนค าว่า “การบริหาร (Administration)” ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังต่อไปนี้ 

 สายทอง โพธิ์น้ าเที่ยง ให้ความหมายของการบริหาร หมายถึง การจัดการทรัพยากรต่างๆ 

ขององค์การอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์การ23 

                                                           

 18 William H. Newman, Administrative Action : The Techniques of Organization 
and Management (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice- Hall,Inc., 1963)., 5.. 

 19 James A.F. Stone, Management (New Jersey: Prentice – Hall, Inc, 1978)., 
8.  
 20 Peter F. Drucker, Management: Tasks. Responsibility. Practices (London: 
Panbook Ltd, 1978)., 9. 
 21 สายทอง โพธิ์น้ าเที่ยง., 28. 
 22 Robert L. Katz, "Skill of an Effective Administrator," Harvard Business 
Review 53 (September-October) (1974).: 91.  
 23 สายทอง โพธิ์น้ าเที่ยง., 28. 
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 ไพเซย์ (Paisey) กล่าวว่า การบริหารเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกหน่วยงานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 

และเป็นกระบวนการในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาเก่ียวกับ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ24  

 ไซมอน (Simon) ได้ให้ความหมายของการบริหาร ว่า หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต่ 2 

คนข้ึนไปร่วมกันด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน25 

 สรุปว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ความรู้และวิธีการต่างๆ ในการจัดการทรัพยากรที่มี

อยู่ในองค์การให้คุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 

สรุปได้ว่า “ทักษะการบริหาร” ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่ได้ใช้ความรู้ 

ความช านาญและความเชี่ยวชาญในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การให้คุ้มค่าบรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 

 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการบริหารงาน 

 ความส าเร็จในการบริหารงานหน่วยงาน หรือองค์การ หรือสถานศึกษาสามารถพิจารณา

ได้จากความส าเร็จและประสิทธิผลของหน่วยงานหรือองค์การหรือสถานศึกษานั้น และความส าเร็จ

ของผู้บริหารโรงเรียนสามารถวัดได้จากประสิทธิผลของการจัดการศึกษาในโรงเรียน องค์ประกอบของ

ความส าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารประการหนึ่ง ได้แก่ ทักษะการบริหารงาน ซึ่ง เกิดจากการ

น าความรู้ ความสามารถ ความช านาญ มาด าเนินการจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทักษะการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารจึงไม่ได้เกิดจากการมีสามัญส านึกที่มีต่อความรับผิดชอบประสิทธิภาพ ซึ่งมี

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานได้มีนักวิชาการอธิบายไว้ดังนี้ 

 ซิทเทอลี (Sitterly) ได้กล่าวว่า ทักษะพ้ืนฐานของผู้บริหารมี 3 ทักษะคือทักษะทาง

เทคนิค ทักษะการท างานร่วมกับคน และทักษะความคิดรวบยอด 26 

 แคทซ์ (Katz) ได้กล่าวว่า ทักษะเป็นความสามารถที่พัฒนาขึ้นได้ไม่จ าเป็นต้องเป็นทักษะ

ที่มีมาตั้งแต่ก าเนิด และสามารถน ามาใช้ปฏิบัติงานได้ ไม่ใช่ทักษะที่แฝงอยู่ในตัวและทักษะการ

                                                           

 24 Alan. Paisey, Organization and Management in School Perspectives for 
Practising Teachers and Governors, 2nd ed. (London: Longman, 1992)., 3. 
 25 Simon., 4. 
 26 Connie Sitterly, The Woman Manager: How to Develop Essential Skills 
for Success (London: Kogan Page, 1993)., 22-23. 
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บริหารงานควรมี 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางมนุษย์ ทักษะความคิดรวบยอด และ ได้

ให้ความหมายทักษะแต่ละด้าน ดังนี้  

1. ทักษะทางเทคนิค หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ และความช านาญในกิจกรรมอย่างใด

อย่างหนึ่ง การใช้วิธีการ กระบวนการ การปฏิบัติหรือการใช้เทคนิควิธี  

2. ทักษะทางมนุษย์ หมายถึง ความสามมารถในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพด้วยการสร้างพลังแห่งความร่วมมือ เพ่ือท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

3. ทักษะทางความคิดรวบยอด หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นภาพรวมของ

องค์การทั้งหมด รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆในองค์การได้อย่างชัดเจน และสามารถเข้าใจ

ว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งจะก่อผลกระทบต่อส่วนอื่นได้อย่างไร27  

 นอกจากนี้ เฮอร์เซย์ และบลานซาร์ด (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 2539 : อ้างอิงจากHersey; 

& Blandchard. 1982) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารนั้นมิใช่เฉพาะ 3 ทักษะเท่านั้น 

อาจจะมีทักษะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นอีกแต่จ าเป็นอย่างน้อยที่สุด 3 ทักษะนี้อีกประเด็นหนึ่ง แคทซ์ ได้ใช้ค าว่า 

ทักษะทางมนุษย์ (Human Skills) มิใช่ทักษะทางมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations Skills) ดังนั้น

ทักษะทางมนุษย์สัมพันธ์จึงไม่ใช่ทักษะที่จ าเป็นตามแนวคิดของแคทซ์ แต่เป็นทักษะที่จ าเป็นตาม

แนวคิดของแคทซ์ คือทักษะทางมนุษย์และทักษะทางมนุษย์สัมพันธ์ อาจคล้ายกันอยู่บ้างแต่ไม่

เหมือนกันทั้งหมด28 

 สมคิด บางโม ได้ให้ความหมายของทักษะของผู้จัดการ หมายถึง ความรู้ความสามารถ 

การใช้ศาสตร์และศิลป์ ผลักดันให้กิจกรรมต่างๆในองค์กร ด าเนินไปสู่เป้าหมายและส่งผลให้งาน

ประสบความส าเร็จ29 

 จันทรานี สงวนนาม กล่าวว่า การบริหารงานโดยทั่วไปนั้น ผู้บริหารมักจะประสบปัญหา

ต่างๆ สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาอาจมาจากการขาดทักษะในการบริหารงานของผู้บริหาร การขาด

ประสบการณ์และความเข้าใจสิ่งต่างๆ อันเป็นทักษะที่จ าเป็นของผู้บริหารซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า 

                                                           

 27 Katz, "Skill of an Effective Administrator.", 60-61. 
 28 Paul Hersey and Kenneth Blandchard, Management of Organizational 
Behavior: Utilizing Human Resources (Englewood Cliffs, N.J.: A Simon & Schmaste 
Company, 1993)., 8.  

 29 สมคิด บางโม, องค์กรและการจัดการ (กรุงเทพฯ: บริษัทวิทยพัฒน์ จ ากัด, 2550)., 76. 
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ทักษะที่จ าเป็นของผู้บริหารมี 3 ด้าน คือ ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางมนุษย์ และทักษะทางความคิด

รวบยอด สามารถอธิบายได้ดังนี้  

1. ทักษะทางเทคนิควิธี (Technical Skill) คือ ความสามารถในการใช้ความรู้ วิธีการ
เทคนิคและเครื่องมือที่จ าเป็น เพ่ือผลส าเร็จของงานที่ได้มาจากประสบการณ์การศึกษาและการ
ฝึกอบรมให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ทักษะทางมนุษย์ (Human Skill) คือ ความสามารถในการตัดสินใจท างานร่วมกับผู้อ่ืน
และท าให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่ การจูงใจคน และการประยุกต์ความเป็นผู้น า
ใช้ในการบริหาร 

3. ทักษะทางความคิดรวบยอด (Conceptual Skill) คือ ความสามารถในการมององค์การ
ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง เพ่ือท าให้องค์การมีความสมบูรณ์โดยส่วนรวม ด้วยการท าให้การท างานของแต่
ละบุคคลเหมาะสมกับองค์การ ทักษะด้านนี้เป็นการยอมรับวัตถุประสงค์ขององค์การมากกว่าที่จะ
ค านึงถึงความต้องการของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในองค์การ30 
 นอกจากนี้ เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) กล่าวถึงผู้บริหารโรงเรียนจะบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องมีทักษะส าหรับผู้บริหารหลายประการดังนี้  

1. ทักษะด้านการเป็นผู้น า เป็นทักษะพ้ืนฐานในการเป็นผู้น าทางด้านการวางแผนการ
ประสานงาน การติดต่อสื่อสาร การจัดการและการด าเนินงาน การมอบหมายงาน และการ
ประเมินผล ทักษะในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง การบริหารงานเป็นทีม การตัดสินใจเป็นต้น ทักษะ
การเป็นผู้น าถือว่าเป็นยุทธวิธีการจัดการกับทุกสถานการณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ผลงานขององค์การหรือ
หน่วยงานนั้น  

2. ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ เป็นความสามารถในการเข้ากับบุคคลต่างๆ ในบางครั้ง
อาจจะเรียกว่า ทักษะในการครองคน ได้แก่ ทักษะในการติดต่อระหว่างบุคคล การประสานงานการ
แสดงภาวะผู้น า การจูงใจ การสร้างขวัญและก าลังใจ ความเข้าใจการท างานของกลุ่มคนการจูงใจ 
หรือชักจูงให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันท างาน 

3. ทักษะด้านบริหารงานบุคคล เป็นความสามารถทางการสนับสนุน พัฒนาบุคคลให้
เจริญก้าวหน้าในอาชีพ  

4. ทักษะด้านเทคนิค ได้แก่ ทักษะในการจัดหา การซื้อ การจ้าง การเงินและการบัญชีงาน
สารบรรณ งานบุคคล และการจัดระบบงาน  

5. ทักษะด้านการศึกษา ได้แก่ทักษะการสอน การวัดผลการศึกษา การนิเทศ การน าแหล่ง
วิทยาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
                                                           

 30 จันทรานี สงวนนาม., 16-17. 
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6. ทักษะด้านการสร้างความคิด เป็นทักษะที่ส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับผู้บริหาร เพราะเป็น
ทักษะในการคาดการณ์ล่วงหน้า การวิเคราะห์ปัญหาการบริหาร การวางแผน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  

7. ทักษะด้านการประเมินผล เป็นความสามารถด้านการประเมินผล ซึ่งอาจประเมินได้
โดยการออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการสังเกต31 
 คูนซ์และเวช์ริส (Koontz & Wehrich) ได้การศึกษาเกี่ยวกับทักษะในการจัดการ และ
ความต้องการขององค์การ ควรมีทักษะ 4 ด้าน ทักษะ 3 ด้านแรก เป็นทักษะตามแนวคิดของแคทซ์ 
(Katz) และได้ขยายแนวคิดเกี่ยวกับทักษะออกเป็น 4 ด้าน คือ ทักษะทางการออกแบบ (Design 
Skill) เป็นทักษะที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาที่มีทักษะด้าน
การออกแบบก็จะสามารถใช้การออกแบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาวิธีใดวิธีหนึ่งให้ยุติปัญหาได้32 

 ทักษะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องมีในการปฏิบัติงาน ซึ่งทักษะจะเกิดขึ้นได้ด้วยการขวนขวายหา
ความรู้ และมีความสนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบต่างๆ พร้อม
ทั้งน ามาศึกษาและประยุกต์ใช้ให้บังเกิดผล ทักษะจึงเป็นคุณลักษณะส าคัญ ส าหรับคุณสมบัติพิเศษ 
การปฏิบัติงานใดๆ หากคาดหวังจะให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแล้ ว 
จ าเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานคนนั้นจะต้องมีความช านาญเป็นอย่างดีในสิ่งที่ตนปฏิบัติ คือ 
 ทักษะในการปฏิบัติงานของตน ในท านองเดียวกัน ผู้บริหารที่ดีมีความสามารถในการ
บริหารงานจ าเป็นต้องมีทักษะในการเป็นผู้น า การบริหารงานนั้นจึงจะประสบผลส าเร็จด้วยดี 
 ความส าเร็จของผู้บริหารสถานศึกษา สามารถพิจารณาได้จากประสิทธิผลของการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียนนั้นๆ องค์ประกอบของความส าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหาร ได้แก่ 
ทักษะการบริหาร ซึ่งเกิดจากการน าความรู้ ความสามารถ ความช านาญ มาด าเนินการจนเกิด
ประสิทธิผลซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ โรเบิร์ต แอล แคทซ์ (Robert L. Katz) โดยได้ศึกษาจากการ
วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จ สรุปได้ว่า นักบริหารที่ประสบความส าเร็จได้
นั้นขึ้นอยู่กับทักษะพ้ืนฐาน 3 ประการ ซึ่งอาจจะฝึกฝนขึ้นมาได้ มิใช่บุคลิกภาพเฉพาะตนหรือโดยชาติ
ก าเนิน ทักษะพ้ืนฐานทั้ง 3 ประการ ได้แก่ 

1. ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) หมายถึง ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ 
และความช านาญในกิจกรรมเฉพาะอย่าง พร้อมทั้งมีความคล่องแคล่ว ในการใช้เครื่องมือและเทคนิค
วิธีการในการท ากิจกรรม 

                                                           

 31 Thomas. Sergiovanni and Robert J. Strarat, Supervision Human 
Perspective, 3rd ed. (New York: McGraw-Hill, 1983)., 119-120. 
 32 Harold Koontz and Wehrich Heinz, Essentials of Management (New York: 
McGraw-Hill, 1990)., 6-7.  
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2. ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) หมายถึง ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะด้านมนุษย์ช่วยให้ผู้บริหารท างานกับปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคนได้อย่างมี
ประสิทธิผล ด้วยการสร้างความร่วมมือของทีมงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

3. ทักษะด้านมโนภาพ (Conceptual Skills) หมายถึง ความสามารถในการประสานสิ่ง
ต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถมองเห็นองค์กรในภาพรวม เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานด้านต่างๆใน
องค์กรหรือหน่วยงานได้อย่างชัดเจน และการที่มีการเปลี่ยนแปลงในบางส่วนของงานจะมีผลกระทบ
กระเทือนต่อส่วนอ่ืนๆได้อย่างไรบ้าง รวมทั้งเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ตนสังกัดกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งทักษะทั้ง 3 ด้านนั้น เป็นทักษะพ้ืนฐานของผู้บริหารที่จะต้องฝึกเป็นประจ าเพ่ือให้
เกิดความช านาญในการบริหารงาน33 
 ต่อมา เดรคและโรว์ (Drake and Roe) ได้ เสนอแนะว่า ทักษะที่จ าเป็นในการบริหาร
สถานศึกษาหรือโรงเรียนนั้นควรมี 5 ทักษะ โดยเพ่ิมจากทฤษฎี 3 ทักษะ ของ โรเบิร์ต แอล แคทซ์ 
(Robert L. Katz) อีก 2 ทักษะซึ่งทักษะที่เพ่ิม คือ ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (Educational and 
instructional Skills) และทักษะด้านความรู้ความคิด (Cognitive Skills) ซึ่ง 2 ทักษะนี้ มีความหมายดังนี้ 
 ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (Educational and instructional Skills)  หมายถึง 
ความเป็นผู้น าทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสอนและการเรียน มีภูมิความรู้และเป็น
นักวิชาการท่ีดีในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  
 ส่วน ทักษะด้านความรู้ความคิด (Cognitive Skills) ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถที่จะ
พัฒนาได้และเป็นส่วนส าคัญในการเสริมสร้างทักษะในด้านอ่ืนๆ ผู้บริหารสถานศึกษาไม่สามารถเป็น
ผู้น าทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพได้ ถ้าปราศจากความรู้และไม่สามารถใช้ความรู้ในทางที่มี
ความหมายได้สร้างสรรค์34 

  
ทักษะการบริหารงาน 

 
 เดรค และ โรว์ (Drake and Roe) ได้ให้ความหมายและแนวคิดของทักษะการบริหารงาน 
ได้แก่ ทักษะด้านความรู้ความคิด ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ทักษะด้าน
มนุษย์ และทักษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะทั้ง 5 ด้านนี้ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายและแนวคิด
เกี่ยวกับทักษะการบริหารงานในแต่ละด้านไว้ ดังนี้  

 

                                                           

 33 Katz, "Skill of an Effective Administrator.", 90-102. 
 34 Drake and William., 30. 
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ทักษะด้านความรู้ความคิด (Cognitive Skills) 
 การท างานในปัจจุบันผู้บริหารเป็นกลไกท่ีส าคัญในการผลักดันงานต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การบริหารการศึกษาจะมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดีนั้นผู้บริหารต้อง
มีความรู้ความช านาญและมีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการบริหาร ซึ่งความรู้ที่ผู้บริหารควรมีนั้น ได้แก่
ความรู้ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านระเบียบและกฎหมายการศึกษาด้านหลักการและทฤษฎีการ
บริหาร และความรู้ด้านระบบการบริหารแห่งชาติ  
 เดรค และโรว์ (Drake & Roe) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับทักษะทางความรู้ความคิดว่าผู้บริหาร
จ าเป็นต้องมีความรู้ความคิด มีสติปัญญา และมีวิสัยทัศน์ ซึ่งทักษะทางด้านนี้เป็นทักษะพ้ืนฐานของ
ผู้บริหาร35 
 ทิศนา แขมมณี และคนอ่ืนๆ กล่าวว่า ในการคิดบุคคลจ าเป็นต้องมีทักษะพ้ืนฐานหลาย
ประการในการด าเนินความคิด อาทิเช่น ความสามารถในการจ าแนกความสามารถในการจัดกลุ่ม 
ความสามารถในการสังเกต การรวบรวมข้อมูล และการตั้งสมมติฐานซึ่งโดยทั่วๆ ไปแล้วมีการจัด
ทักษะการคิดไว้ 2 ระดับ ได้แก่ ทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน และทักษะการคิดขั้นสูง ซึ่งแต่ละขั้นมี
รายละเอียด ดังนี้  

1. ทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญคือ ทักษะการสื่อสาร ได้แก่ การฟัง การจ า การอ่าน
การรับรู้ การเก็บความรู้ การดึงความรู้ การจ าได้ การใช้ความรู้ การอธิบาย การท าความกระจ่างการ
บรรยาย การพูด การเขียน และการแสดงออก และทักษะที่เป็นแกนหรือทักษะขั้นพ้ืนฐานทั่วไป ได้แก่ 
การสังเกต การส ารวจ การตั้งค าถาม การรวบรวมข้อมูล การจัดหมวดหมู่การตีความ การเชื่อมโยง 
การใช้เหตุผล การระบุ การอ้างอิง การแปลความหมาย การขยายความและการสรุปความ 

2. ทักษะการคิดขั้นสูง ที่ส าคัญมีดังนี้  การนิยาม การผสมผสาน การสร้าง การปรับ
โครงสร้าง การหาความเชื่อพ้ืนฐาน การวิเคราะห์ การจัดระบบ การจัดโครงสร้าง การหาแบบแผนการ
ท านาย การตั้งสมมติฐาน การก าหนดเกณฑ์ การประยุกต์ การทดสอบสมมติฐานและการพิสูจน์36 
 สายทอง โพธิ์น้ าเที่ยง ให้แนวคิดว่า ทักษะทางความรู้ความคิด เป็นความรู้และความ
ช านาญในการใช้ความรู้ ความคิด ปัญญา และวิ สัยทัศน์ในการบริหารงานของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานให้ทันต่อโลกทางการศึกษา
ในยุคปัจจุบัน37 

                                                           

 35 ibid., 30. 
 36 ทิศนา แขมมณี และคนอ่ืนๆ , "การเรียนรู้เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด," วารสารครุ
ศาสตร์ (กรกฎาคม-ตุลาคม) (2540).: 45-47. 
 37 สายทอง โพธิ์น้ าเที่ยง., 41. 
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 จึงสรุปได้ว่า ทักษะทางความรู้ความคิด หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการใช้

ความรู้ ความคิด สติปัญญา และวิสัยทัศน์ ในการบริหารงานของสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จมี

ประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 

ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) 

 ทักษะทางเทคนิคเป็นความสามารถของผู้บริหารในการใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิคเครื่องมือและ

อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ทักษะทางด้านเทคนิคเกิดจากประสบการณ์ 

การศึกษา และการฝึกอบรม ทักษะทางด้านเทคนิคจึงเป็นเทคนิคในการท างานกับสิ่งของ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น

ส าหรับผู้บริหาร เพราะจะท าให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ

ทักษะด้านเทคนิค เนื่องจากทักษะด้านเทคนิค เป็นทักษะที่ส าคัญมากเช่นกัน การที่ผู้บริหารจะสามารถ

บริหารงานให้มีประสิทธิภาพได้นั้น จ าเป็นต้องใช้ทักษะด้านนี้เข้ามาเป็นองค์ประกอบ เพ่ือน ากลยุทธ์และ

วิธีการต่างๆ เข้ามาสอดแทรกเพ่ือการบริหารงานให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สอดคล้องกับแนวคิดของ 

 แคทซ์ (Katz) ได้กล่าวว่า ทักษะด้านเทคนิค เป็นความสามารถของผู้บริหารในการใช้

ความรู้ กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการ วิธีท า เทคนิคเฉพาะอย่าง และการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่จะเป็น

ส าหรับการปฏิบัติงาน โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ การฝึกปฏิบัติ การศึกษาเพ่ิมเติม และการ

ฝึกอบรม เพราะความสามารถของผู้บริหารที่เกิดจากความช านาญนั้นเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนได้38 

 เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) กล่าวว่า ทักษะด้านเทคนิค หมายถึง ทักษะที่ผู้บริหารมี
ความเข้าใจวิธีการ กระบวนการและเทคนิคด้านการศึกษา ทักษะด้านเทคนิคไม่ใช่ทักษะด้านการสอน 
แต่เป็นทักษะที่ครอบคลุมถึงความรู้เฉพาะอย่าง เช่น การเงิน การบัญชี การจัดการ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การก่อสร้าง และการส ารวจรักษา เป็นต้น39 

 ต่อมา แฮร์ริส (Harris) ได้น าทักษะด้านเทคนิคของ แคทซ์ (Katz) มาขยายความว่า ทักษะ
ด้านเทคนิค (Technical Skills) ได้แก่ การพูด (speaking) การเขียน (Writing) การอ่าน (Reading) 

                                                           

 38 Katz, "Skill of an Effective Administrator.", 90-102.. 
 39 Sergiovanni and Strarat., 1983. 
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การฟัง (Listening) การจัดล าดับเรื่อง (Outlining) การเขียนแผนภูมิ (Graphing) การวาดภาพ 
(sketching) การค านวณ (Computing) และการเป็นประธานที่ประชุม (Chairing a meeting)40 

 โบวี และคณะ (Bovee and other) ซึ่งเป็นนักวิชาการทางด้านธุรกิจได้เสนอแนวคิดว่า 
ทักษะด้านเทคนิค เป็นทักษะที่ต้องใช้เครื่องมือ เทคนิค และความรู้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
เฉพาะด้านเป็นพิเศษ ผู้จัดการต้องพัฒนาเทคนิคด้านเทคนิคอยู่ตลอดเวลา โดยการศึกษาและการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ41 

 เฮอร์เชย์ และ บลันชาร์ด (Hersey and Blanchard) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะด้านเทคนิค
เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิค และสิ่งที่จ าเป็นส าหรับภาระหน้าที่โดยเฉพาะซึ่ ง
เกิดจากการศึกษาประสบการณ์ และการฝึกอบรม42 

 สายทอง โพธิ์น้ าเที่ยง ให้ความเห็นว่า ทักษะทางเทคนิค หมายถึง ความสามารถของ
ผู้บริหารในการใช้ความรู้ วิธีการ เทคนิค เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจอย่างใด
อย่างหนึ่งอย่างเชี่ยวชาญและช านาญ พร้อมทั้งสามารถแนะน าให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ43 

 การที่ผู้บริหารสามารถท างานที่เกี่ยวกับกิจกรรมเฉพาะอย่างเป็นวิธีการ กระบวนการ 
และเทคนิค โดยอาศัยความรู้ การวิเคราะห์และการรู้จักใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ทักษะที่เรียนรู้
ได้ด้วยการปฏิบัติระหว่างการฝึกหรือเตรียมตัวเป็นผู้บริหาร เช่นการรู้จักตารางการท างาน การท า
ทะเบียนนักเรียน เข้าใจแบบฟอร์มการท าบัญชีต่างๆเทคนิคการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ทักษะนี้ถึงแม้จะจ าเป็นน้อยส าหรับผู้บริหารเพราะไม่ต้องลงมือปฏิบัติเอง แต่จ าเป็นต้อง
รู้และเข้าใจเพ่ือตรวจสอบงาน และสร้างศรัทธาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทักษะด้านนี้สอนและศึกษาได้ง่าย 
 สรุปได้ว่า ทักษะทางเทคนิค หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการใช้ความรู้ความ
ช านาญ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงความรู้ ความสามารถในการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เทคนิค วิธีการในการบริหารให้เกิดผลส าเร็จ และสามารถแนะน าให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 

                                                           

 40 Ben M. Harris, Supervisory Behavior in Education (Englewood Clif: 
Prentice – Hall, 1963)., 15-16. 
 41 Courtiand L. Bovee and and others., Management (New York: McGraw – 
Hill, Inc., 1993)., 21-23. 
 42 Hersey and Blandchard., 8.  
 43 สายทอง โพธิ์น้ าเที่ยง., 39. 
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ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (Educational and lnstructional skills) 
 ทักษะทางการศึกษาและการสอนเป็นทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
มีความส าคัญในการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารควรที่จะต้องวางแผนและอ านวยความสะดวกในการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการและความพึงพอใจของมนุษย์ตลอดเวลา โดยการหากระบวนการทางธุรกิจ 
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะมากระตุ้นความต้องการให้เกิดความพอใจ ซึ่งจะเรียกว่า “กลยุทธ์ทางการตลาด 
และการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน” จากแนวคิดของ เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2539: 5) สอดคล้องกับ
แนวคิดของเดรคและโรว์ (Drake; & Roe. 1986: 29) ได้ให้ความหมายของทักษะทางการศึกษาและการ
สอนว่าเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารในฐานะเป็นผู้น าทางการศึกษา ซึ่งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
การสอนและการเรียน จะต้องเป็นผู้มีภูมิรู้และเป็นนักวิชาการที่ดี44 

 จันทรานี สงวนนาม ได้กล่าวว่า ทักษะทางการศึกษาและการสอนนั้นเป็นทักษะที่จ าเป็น
อย่างยิ่งส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาไม่เข้าใจการศึกษาก็ย่อมจะบริหารงานให้
มีประสิทธิผลได้ยาก ซึ่งสถานศึกษาหรือโรงเรียนเป็นองค์การทางการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะและมี
ความแตกต่างจากองค์การประเภทอ่ืน นอกจากนี้ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องเป็นผู้น าทางการสอน 
(Instructional Leader) ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายจะต้องมี
ทักษะทางการศึกษาและการสอนเป็นอย่างดี45 
 สายทอง โพธิ์น้ าเที่ยง กล่าวว่า ทักษะทางการศึกษาและการสอน หมายถึง ความรู้และ
ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการเป็นผู้น าทางการศึกษา เป็นผู้มีภูมิความรู้และเป็น
นักวิชาการที่ดี ในการใช้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนและการสอน ถ่ายทอด เสนอแนะแก่
บุคลากรในโรงเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอน เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 
ส่งเสริมให้ครูมีความก้าวหน้าทางวิชาการมีการติดตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอย่าง
ใกล้ชิด และสามารถใช้ข้อมูลย้อนกลับกับคณะครูได้เหมาะสม46  

 ฮาร์ทเลย์ (Hartley) ได้ให้ค าจ ากัดความการตลาดว่า การตลาด หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยมุ่งถึงการตอบสนองความต้องการและความพอใจต่าง ๆ ของมนุษย์47 

                                                           

 44 Drake and William., 30. 
 45 จันทรานี สงวนนาม., 19. 
 46 สายทอง โพธิ์น้ าเที่ยง., 37. 
 47 Hartley, Marketing Fundamentals (New York: Harper & Row Publishers, 
1983)., 5. 
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 คอทเลอร์ (Kotler) ได้ให้ค าจ ากัดความการตลาดไว้ว่า การตลาดเป็นกระบวนการทาง
สังคม ซึ่งท าให้บุคคลและกลุ่มบุคคลได้สิ่งที่เขาจ าเป็นและต้องการโดยอาศัยกระบวนการการผลิตและ
การแลกเปลี่ยน48 

 สรุปได้ว่า ทักษะทางการศึกษาและการสอน หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการ
เป็นผู้น าทางการศึกษาทางด้านการเรียนการสอน มีความรู้และเป็นนักวิชาการมีความเข้าใจใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอน ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา ส่งเสริม
ให้ครูพัฒนาตนเองด้านวิชาการและวิทยฐานะและสามารถแนะน าให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
 
ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) 
 ทักษะทางมนุษย์ เป็นทักษะที่มีความส าคัญในการบริหารเป็นทักษะที่ผู้บริหารจ าเป็นจะต้อง
น ามาใช้ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพในทุกระดับ ผู้บริหารที่ใช้ทักษะทางมนุษย์จะสามารถปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากผู้บริหารจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่หลากหลาย ได้แก่ 
ผู้บังคับบัญชาของผู้บริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชา คือ ครูและบุคลากรในโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่ง
ผู้บริหารจะต้องเรียนรู้ ศึกษาพฤติกรรมของคนทุกประเภทที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นความสามารถในการ
กระตุ้นส่งเสริมให้คนใช้ความพยายามของเขาอย่างเต็มที่เพ่ืองานและทุ่มเทให้กับองค์การที่เขาสังกัดอยู่ 
ทักษะนี้ยังรวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างานเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในทางที่พึงประสงค์ ใช้
วิธีการที่ไม่กระทบกระเทือนต่อขวัญและก าลังใจของบุคลากรในองค์การและเป็นวิธีที่ทุกคนเข้าใจชัดเจน
พร้อมกับช่วยให้บุคลากรเหล่านั้นเกิดความมั่นใจว่าเขาสามารถปฏิบัติงานได้  
 จากแนวคิดของ เดรคและโรว์ (Drake & Roe) กล่าวไว้ว่าทักษะทางมนุษย์เป็นทักษะที่
ช่วยให้ผู้บริหารท างานกับปัจเจกบุคลหรือกลุ่มบุคลได้อย่างมีประสิทธิผลด้วยการสร้างพลังแห่งความ
ร่วมมือของทีมงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ49  
 สายทอง โพธิ์น้ าเที่ยง กล่าวว่า ทักษะทางมนุษย์ หมายถึง ความสามารถในการท างานกับ
คน การใช้คนเพ่ือปฏิบัติภารกิจ สามารถเข้าใจความต้องการของบุคคลผู้ร่วมงาน ประสาน
ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน รู้จักการสร้างขวัญก าลังใจ ให้การยก
ย่องและชมเชยกระตุ้นให้เกิดความรักสามัคคีในองค์กร ประหนึ่งว่าทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือ
บรรลุเป้าหมายขององค์การ50 

                                                           

 48 Phillip Kotler, Marketing Essentials (New Jersey: Prentice-Hall, 1984)., 4. 
 49 Drake and William., 29-30. 
 50 สายทอง โพธิ์น้ าเที่ยง., 36. 
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 เซอร์จิโอวานี (Sergiovanni) กล่าวว่า ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นความสามารถของ
ผู้บริหารโรงเรียนในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยค านึงถึงพ้ืนฐานของบุคคล
และการอยู่ร่วมกันในกลุ่ม สิ่งที่จ าเป็นต่อทักษะนี้อย่างยิ่งได้แก่ ความเข้าใจตนเองและการยอมรับเป็น
อย่างดี และเห็นคุณค่าความส าคัญของบุคคล ความหนักแน่นและความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน ซึ่งเป็น
ความรู้พ้ืนฐานที่ครอบคลุมถึงความเข้าใจในทักษะส าหรับผู้น า เช่น การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาบุคลิก 
กลุ่มพลวัต ความต้องการของมนุษย์ การสร้างขวัญและก าลังใจ การจัด การความขัดแย้งและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์มีความส าคัญต่อผู้บริหารที่จะน าไปสู่ ความส าเร็จ51 

 แฮร์ริส (Harris) มีความเห็นเช่นเดียวกัน พร้อมทั้งขยายความว่า ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 
(Human Skill) ได้แก่ ความเข้าอกเข้าใจ (Empathizing) การรู้จักสัมภาษณ์ (Interviewing) การรู้จัก
สังเกต (Observing) การรู้จักการน าอภิปราย (Leading Discussion) ความสามารถสะท้อนความรู้สึก
และความคิ ด (Reflecting Felling and Ideas) การมี ส่ วนร่ วมในการอภิ ปราย (Participatingin 
Discussion) และการแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing)52 

 จันทรานี สงวนนาม ได้กล่าวไว้ให้หลักมนุษยสัมพันธ์ของผู้บังคับบัญชาว่า “ควรปฏิบัติตน
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน คือ มีความเข้าใจและเปิดเผย ติดตามและให้ค าแนะน าในการ
ท างานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามสมควร ไม่ค่อยจับผิดผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ทับถมเม่ือเห็นว่าท างานผิดแล
รู้จักให้อภัย”53 

 สรุปได้ว่าทักษะทางมนุษย์ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีประสิทธิผล มีความเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความจริงใจ ให้ความส าคัญกับคนทุกคนมี
ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การโดยอาศัย
หลักการด้านมนุษย์สัมพันธ์ มีความรู้และความเข้าใจถึงความต้องการ พฤติกรรมของบุคคล เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การและบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 
ทักษะด้านมโนภาพ (Conceptual Skills) 
 ทักษะด้านมโนภาพเป็นความสามารถในการมองเห็นภาพรวมขององค์การทั้งหมด รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ในองค์การได้อย่างชัดเจน ซึ่งผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ก าหนดและวางแผน
งานในองค์การ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถเข้าใจต่อการ
เปลี่ยนแปลงสิ่ งต่างๆ ที่ เข้ามากระทบต่อส่วนอ่ืนๆ ขององค์การได้และสามารถเข้าใจว่าถ้ามีการ

                                                           

 51 Sergiovanni and Strarat., 334-335. 
 52 Harris., 15-16. 
 53 จันทรานี สงวนนาม., 219. 
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เปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งจะก่อผลกระทบต่อส่วนอ่ืนๆ ได้อย่างไร ทักษะด้านมโนภาพตามแนวคิดของ 
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ เดรค และโรว์ (Drake & Roe) กล่าวว่าทักษะด้านมโน
ภาพเป็นความสามารถที่จะประสานสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน และสามารถที่จะมองเห็นองค์การในภาพรวม ซึ่ง
ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องรู้ถึงการพ่ึงพาอาศัยกันของส่วนต่างๆ หรือหน้าที่ต่างๆขององค์การ และเข้าใจความ
ซับซ้อนองค์การทั้งหมด มีความสามารถในการมององค์การในภาพรวมเหมือนกับการมองของนกที่มองลง
มาจากที่สูง มองเห็นองค์การทั้งหมด สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ภายในองค์การหรือ
เรียกว่า “ทักษะทางมโนมิติ”54 

 จันทรานี สงวน ให้ความหมายของทักษะด้านมโนภาพ ไว้ว่าเป็นความสามารถในการมอง

องค์การได้อย่างทะลุปรุโปร่ง เพ่ือท าให้องค์การมีความสมบูรณ์โดยส่วนรวม ด้วยการท าให้การท างาน

ของแต่ละบุคคลเหมาะสมกับองค์การ55 

 สายทอง โพธิ์น้ าเที่ยง กล่าวว่า ทักษะด้านมโนภาพ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหาร

โรงเรียนในการมองเห็นภาพรวมขององค์กร และเข้าใจความซับซ้อนในโครงสร้างภารกิจของการ

บริหารงานโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานวิชาการอันเป็นภารกิจและนโยบายการจัด

การศึกษาอันดับแรกที่ส าคัญ มีความสามารถในการประสานงานด้านต่างๆ เข้าด้วยกันและเข้าใจการ

เปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งว่าจะมีผลกระทบต่อส่วนอื่นๆขององค์กรได้ทันท่วงที56 

 คูนซ์ และเวย์วิซ (Koontz & Weirich) กล่าวว่า ทักษะทางด้านความรู้ความคิดเป็น

ความสามารถในการออกแบบ (Desige Skills) ที่สามารถใช้ในการออกแบบ เพ่ือแก้ปัญหาได้ และ

ควรฝึกทักษะนี้ให้เกิดความเชี่ยวชาญในการบริหาร57 

 แคทซ์ (Katz) ได้กล่าวถึงทักษะทางด้านความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) ว่าเป็น

ทักษะที่มีความส าคัญส าหรับผู้บริหารระดับสูง ทักษะด้านนี้เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ ส าหรับการตัดสินใจ

ในเรื่องนโยบาย และการปฏิบัติงานในขอบข่ายกว้าง ๆ ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง ทักษะด้าน

นี้จะมีความส าคัญน้อยลงในการบริหาร58 

                                                           

 54 Drake and William., 29. 
 55 จันทรานี สงวนนาม., 15. 
 56 สายทอง โพธิ์น้ าเที่ยง., 34. 
 57 Koontz and Heinz., 6-7. 
 58 Katz, "Skill of an Effective Administrator.", 90-102. 
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 อนาลุย (Analoui) กล่าวว่าคุณลักษณะของทักษะทางด้านความคิดรวบยอด เป็น

ความสามารถของผู้บริหารขั้นสูง ซึ่งได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skills) ทักษะใน

การค้นพบวิธีแก้ปัญหา (Problem Finding Skills) ทักษะการค้นพบโอกาส (Opportunity Findind 

Skills) และทักษะการน าไปใช้59 

 แฮริส (Harris) กล่าวว่า ทักษะทางด้านความคิดรวบยอด ประกอบด้วย 

1. การมองเห็นภาพพจน์โดยส่วนรวม 

2. การวิเคราะห์ 

3. การวินิจฉัย 

4. การรู้จักสังเคราะห์ 

5. การรู้จักวิพากษ์วิจารณ์ 

6. การรู้จักถาม60 

 ทิศนา แขมมณี และคนอ่ืน ๆ ได้กล่าวว่า ในการคิดบุคคลจ าเป็นต้องมีทักษะพ้ืนฐาน

หลายประการในการด าเนินการคิด อาทิ เช่น ความสามารถในการจ าแนก ความสามารถในการจัด

กลุ่มความสามารถในการสังเกต การรวบรวมข้อมูล และตั้งสมมติฐาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีการจัดทักษะ

การคิดไว้ 2 ระดับ ได้แก่ ทักษะการคิดด้านพื้นฐานและทักษะการคิดข้ันสูง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน ที่ส าคัญ คือ ทักษะการสื่อสาร ได้แก่ การฟัง การจ าการอ่าน
การรับรู้ การเก็บความรู้ การดึงความรู้ การจ าได้ การใช้ความรู้ การอธิบาย การท าความกระจ่าง การ
บรรยาย การพูด การเขียนและการแสดงออก และทักษะที่เป็นแกนหรือทักษะขั้นพื้นฐานทั่วไป ได้แก่ 
การสังเกต การส ารวจ การตั้งค าถาม การรวบรวมข้อมูล การจัดหมวดหมู่ การตีความ การเชื่อมโยง 
การใช้เหตุผล การระบุ การจ าแนกความแตกต่าง การจัดล าดับ การเปรียบเทียบ การอ้างอิง การแปล
ความ การขยายความ และการสรุปความ 

2. ทักษะการคิดขั้นสูง ที่ส าคัญมีดังนี้  การนิยม การผสมผสาน การสร้าง การปรับ
โครงสร้าง การหาความเชื่อพ้ืนฐาน การวิเคราะห์ การจัดระบบ การจัดโครงสร้าง การหาแผนแบบ 
การท านาย การตั้งสมมติฐาน การก าหนดเกณฑ์ การประยุกต์ การทดสอบสมมติฐานและการพิสูจน์61 

                                                           

 59 Analoui F. Senior, Managers and Their Effectiveness (Gateshead: Athenaeum 
Press, 1997)., 56. 
 60 Harris., 15-16. 
    61 ทิศนา แขมมณี และคนอ่ืนๆ., 45-47. 
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 สรุปได้ว่าทักษะด้านมโนภาพ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการมองเห็นภาพรวม
ในองค์การ เข้าใจความซับซ้อนองค์การทั้งหมด สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ภายใน
องค์การ ซึ่งผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ก าหนดและวางแผนงานในองค์การ เพ่ือให้องค์การบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
องค์การ 
 

มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ในการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะมีประเด็น

ดังต่อไปนี้  
1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน  

  เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบของการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบโรงเรียนทั้งจากภาครัฐและเอกชนแต่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสขาด
โอกาสและพลาดโอกาสส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารซึ่งการศึกษาในระบบโรงเรียนไม่สามารถ
ให้บริการได้ทั่วถึงจึงจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมคือ การศึกษานอกโรงเรียน
เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นได้รับสิทธิและโอกาสเสมอกันโดยเป็นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับ
กลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งนี้
กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกเรียนตามศักยภาพความสามารถความต้องการและความพร้อมของตนเอง
ได้มีทั้งแผนการเรียนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแผนการเรียนเพ่ือประกอบอาชีพ นอกจากนี้
ยังให้โอกาสผู้เรียนเทียบโอนความรู้ประสบการณ์และการท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนของ
ตนเองซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดท าขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนด้วยเหตุนี้การ
จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนจึงด าเนินการในปัจจุบันได้ใน
ลักษณะรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย ดังนี้ 62 

1.1 กิจกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนจัดโดยรูปแบบ
ในระบบโรงเรียนกิจกรรมที่จัดให้เป็นหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาใช้วิธีการเรียนแบบชั้นเรียนซึ่งเป็นวิธีเรียนที่ผู้เรียนเรียนรู้จากครูและสื่อต่างๆในรูปแบบ
ฉันเรียนมีการวัดผลประเมินผลระหว่างเรียนมีคะแนนเก็บสะสมและมีคะแนนวัดผลปลายภาคลักษณะ

                                                           

 62 กรมการศึกษานอกโรงเรียน, รายงานการจัดการศึกษาในชุมชน (กรุงเทพฯ: อรุณการ
พิมพ์, 2544)., 10. 
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การจัดการศึกษาดังกล่าวเรียกว่าใหญ่ด าเนินงานในสถานที่ของเครือข่ายต่างๆได้แก่โรงเรียนเรือนจ า
สถานพินิจใครจะหารสุเราและวัด ฯลฯ 

1.2 กิจกรรมการศึกษาสารพ้ืนฐานจัดแบบนอกระบบโรงเรียนและตามอัธยาศัยเป็น
กิจกรรมศึกษาที่มีรูปแบบและหลักสูตรการศึกษาตามความต้องการและความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะผู้ขายถูกกระท าการศึกษาในโอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ต้องการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองทั้งนี้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบบนอกระบบโรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนการสอน
รูปแบบต่างๆดังนี้ 

1.2.1 การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญวิธีเรียนทางไกลเป็นรูปแบบการจัด
การศึกษาที่เอ้ือต่อผู้มีอาชีพซึ่งไม่มีเวลาเค้าเรียนได้ทุกวันเช่นผู้ที่ท างานในโรงงานบริษัทห้างร้านสินค้า
เกษตรกรเป็นต้นผู้เรียนศึกษาหาความรู้จากสื่อต่างๆด้วยตนเองพบกลุ่มเพ่ือรวมสามกิจกรรมโดยมีครู
ประจ าศูนย์การเรียนชุมชนเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้แนะแนวและจัดบริการสื่อสารแก่ผู้เรียน มีการสอน
เสริมโดยวิทยากรมีการวัดผลระหว่างเรียนและคะแนนวัดผลปลายภาคเรียน 

1.2.2 การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญวิธีเรียนด้วยตนเองเป็นการจัดการษาที่
หมอสั่งรักกูเรียนที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองมีอาจารย์ประจ ากลุ่มเป็นที่ปรึกษามีการสอบวัดผล
ปลายภาคเรียนไม่มีใครเก็บสะสมระหว่างเรียน 

1.2.3 การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพ้ืนฐานเน้นการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
กลุ่มเป้าหมายที่ไม่รู้หนังสือให้มีทักษะภาษาไทยทั้งสีด้านคือฟังพูดอ่านเขียนได้รวมทั้งคิดเลขเป็นและ
ตระหนักถึงปัญหาของชุมชนโดยมีครูอาสาหรือครูชาวบ้านเป็นผู้สอน 

1.2.4 การศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงเป็นการจัด
การศึกษาให้กับกลุ่มชาวไทยภูเขาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในสามภาษาเป็นภาษาไทยได้สีด้านคือฟังพูดอ่าน
เขียนและมีความรู้ในระดับประถมศึกษาโดยตระหนักถึงความเป็นไทยการแก้ปัญหาของชุมชนและ
ความมั่นคงของชาติภาษาเป็นผู้สอน 

1.2.5 การศึกษาในหลักสูตรหารับปั่นบารูวงเล็บปอสองเป็นการจัดการศึกษาให้กับ
กลุ่มชาวมุสลิมในภาคใต้ที่เป็นผู้ใหญ่ให้สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้ครบทั้งสีด้านคือฟังพูดอ่าน
เขียนและคณิตศาสโดยบูรณาการกับวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมให้ตระหนักถึงความเป็นไทยรวมทั้ง
การแก้ปัญหาของชุมชนและความม่ันคงของชาติกูเรียนจบไปจะมีความรู้ในระดับปอสองโดยมีครูอาสา
เป็นผู้สอน 

1.2.6 การศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปอวอชอ
เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นให้มีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการโดยมีวิทยากรท้องถิ่นและ
วิทยากรจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนและเป็นการให้โอกาสชีวิตของตนเองให้สูงขึ้นระดับ
การศึกษากระบวนการเรียนรู้ทักษะและทัศนคติท่ีดีในอาชีพของตน 



 30 
 

 

1.2.7 การศึกษานอกโรงเรียนสายอาชีพหลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพออก
ออกเป็นการเปิดการศึกษาท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้จากการประกอบอาชีพศึกษาร่วมกับครูประจ ากลุ่มซึ่งเป็น
ผู้มีอาชีพและมีความรู้ในท้องถิ่นนั้นนั้นเป็นการสื่อการศึกษาที่เน้นการสร้างองค์ความรู้โดยเรียนจาก
กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง 

1.2.8 การยอมรับประสบการณ์และเทียบโอนความรู้เป็นการจากนักศึกษาที่มุ่งเน้น
ให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากวิถีชีวิตของตนเองและสามารถน าประสบการณ์และความรู้
นั้นมาเทียบโอนความรู้ได้ 

สรุปได้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรนอกโรงเรียนประกอบด้วย
กิจกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน แบบในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียนและตามอัธยาศัย 
 2. ความหมายของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตรงกับภาษาอังกฤษว่าเคชั่นหรือเคชั่น
ค าเหล่านี้เป็นค าใหม่ที่เพ่ิงปรากฏในวงการศึกษาไม่นานนะหน้าเดิมน่าจะใช้ค าว่าการศึกษาผู้ใหญ่หรือ
เคชั่นการศึกษาผู้ใหญ่หมายถึงกิจกรรมและประสบการณ์ทางการศึกษาที่จัดให้แก่ผู้ใหญ่ที่พลาดโอกาส
ในการศึกษาเมื่อสมัยยังเด็กหรือบางคนอาจจะเคยเค้าถึงโรงเรียนมาบ้าง แต่เรียนไม่จบระดับ
ประถมศึกษานอกจากนั้นยังจัดส าหรับผู้ใหญ่ที่มีความต้องการความรู้เพ่ิมเติมในด้านต่างๆประเทศใน
ยุโรปและอเมริกายังคงใช้ค าว่าการศึกษาผู้ใหญ่อยู่ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาเช่นประเทศไทยและ
ประเทศอ่ืนในแถบเอเชียแอฟริกาและลาตินอเมริกาต่างก็ได้รับแนวคิดในการจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่
อยู่นอกระบบ โรงเรียนมาจากประเทศยุโรปและอเมริกาแต่ต่อมาพบว่าผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนซึ่ง
พลาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียนนั้นไม่ได้มีเพียงผู้ใหญ่เท่านั้นแม้แต่เด็กในวัยเรียนเป็นจ านวนมากก็
ไม่มีโอกาสได้เรียนบางกลุ่มได้เรียนเพียงหนึ่งหรือสองปีแต่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับบางกลุ่มได้เรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อโดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนา เยาวชนที่ไม่มี
โอกาสได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับแล้วมีจ านวนมากกว่าที่ได้เรียนต่อหลายเท่าดังนั้นเพ่ือให้
การศึกษาผู้ใหญ่เป็นบริการที่ครอบคลุมไปถึงเด็กในวัยเรียนละบุคคลวัยอ่ืนๆที่พาดโอกาสภาษาด้วย
หลายหลายประเทศจึงเปลี่ยนชื่อเป็นนัดนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบ้างนอกจากนั้น ใน
บางประเทศยังมีชื่อ อ่ืนที่ต่างกันไปอีกเช่นการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาส่วนขยายหรือการศึกษา
เพ่ือให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบันเป็นต้นแต่เมื่อพิจารณาความหมายแล้วค าเหล่านี้มีความหมายใกล้เคียงกัน
มากหรือบางค ามีความหมายเหมือนกันจึงอาจสรุปได้ว่าไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรในความหมายก็คือ
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั่นเอง63 มีนักการศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา
ในในงานได้ให้ค านิยามไว้ดังนี้ 

  สุนทร สุนันชัย สรุปความหมายด้วยกันหลอมรวมจากบรรดาหน่วยงานและนักวิชาการ
เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไว้ว่าการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยหมายถึงมวลความรู้ประสบการณ์และกิจกรรมทางการศึกษาทุกรูปแบบที่ให้บริการแก่
ประชาชนทุกเพศทุกวัยอาจจะเป็นเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งได้ศึกษาในโรงเรียนระดับหนึ่งแต่ไม่มีโอกาสได้
ศึกษาต่อ หรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่วัยท างานหรือผู้สูงอายุที่พลาดโอกาสศึกษาเล่าเรียนเมื่ออยู่ในวัยด้วย
สาเหตุต่างๆ การศึกษาดังกล่าวจัดให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยไม่มีการจ ากัดพ้ืนฐานการศึกษาอาชีพ
ประสบการณ์หรือความสนใจโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทั้งในด้านที่เป็นพ้ืนฐานแก่
การด ารงชีวิตการอ่านการเขียนจ านวนหนึ่งต้นความรู้ทางด้านทักษะการประกอบอาชีพ ตลอดจน
ความรู้และข่าวสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในด้านต่างๆเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตและปรับตัวเข้า
กับสังคมสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างเหมาะสม64 

  อุดม เชยกีวงศ์ ให้ความหมายของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยว่า
เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนได้รับข่าวสารข้อมูลความรู้การฝึกอบรมและ
การแนะแนวไปจนตลอดชีวิตเพ่ือให้ประชากรเรานั้นได้มีทักษะทัศนคติค่านิยมจึงจะช่วยให้คนมี
คุณภาพอันจะเป็นผลต่อการยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติทั้งนี้
ลักษณะของการศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยมีดังนี้ 

1. รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีรูปแบบที่ยึดหยุ่น
ตามสภาพพ้ืนที่รูปแบบการจัดจะต่างกันไปเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดและ
ผู้รับบริการ 

2. หลักสูตรและเนื้อหาวิชาของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ยืดหยุ่นได้มากเนื้อหาสามารถปรับตามท้องถิ่นและความสนใจของผู้เรียนเช่นวิชาถนอมอาหารการ
ประกอบอาหารจะมีภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้อันยังผลให้หลักสูตร
มีการน าเทคโนโลยีมาช่วยเข้มงวดเกี่ยวกับเวลาเรียนเวลาสอนแต่บางแห่งอาจไม่เข้มงวดในเรื่อง
เหล่านี้ อย่างไรก็ตามหลักสูตรจะสร้างจากความสนใจและความต้องการของผู้เรียนที่มุ่งจะน าไปใช้
ประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ 

                                                           

 63 สุมาลี สังข์ศรี, การจัดการศึกนอกระบบโดยวิธีการศึกษาทางไกลเพ่ือส่งเสริมการศึกษา
ตลอดชีวิต (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธราช, 2545)., 1. 

 64 สุนทร สุนันชัย, วิวัฒนาการการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกโรงเรียน (กรุงเทพฯ: 
คุรุสภาลดพร้าว, 2533)., 56.  



 32 
 

 

3. วิธีสอนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะมีรูปแบบแตกต่างกัน
ไปตามความเหมาะสมความจ าเป็นบางครั้งจะจัดการเรียนการสอนที่เป็นฉันเรียนและบางครั้งบางแห่ง
จะไม่เป็นฉันเรียนแต่จะจัดในรูปแบบการพบปะสนทนาการสาธิตการฝึกอบรมการใช้โสตทัศนูปกรณ์
และสื่อมวลชนการศึกษาทางวิทยุและไปรษณีย์ฯลฯ 

4. ความยืดหยุ่นของการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆของการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยมีความยืดหยุ่นมากเพ่ือให้การจัดการสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ
ส่วนหลักสูตรเนื้อหาระยะเวลาสถานที่วิธีสอนและวิทยากรนั้นจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับ
สภาพที่อยู่ 

5. ระยะเวลาเรียนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้นอยู่กับชนิด
และลักษณะของวิชารวมทั้งความสนใจของผู้เรียนด้วยเช่นการเรียนวิชาตัดเย็บเสื้อผ้าในแห่งหนึ่ง
อาจจะใช้ระยะเวลามากกว่าการเรียนการสอนวิชาเดียวกันในอีกครั้งหนึ่งก็ได้ 

6. ผู้สอนและบุคลากรของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาจจะเป็น
ถูกสอนที่มีความรู้ความช านาญและความเชี่ยวชาญในวิชาที่เรียนโดยตรงกับผู้ที่มีประสบการณ์จาก
การประกอบอาชีพของตนมาเป็นวิทยากรและอาสาสมัคร 

7. โรงเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไม่มีการก าหนดเกณฑ์อายุ
ผู้เรียนเหมือนการศึกษาในระบบโรงเรียนขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เรียนเป็นส าคัญไม่มีการบังคับ
ผู้เรียนทุกเพศทุกวัยและทุกวุฒิสามารถสมัครเรียนได้ตามความต้องการและความสนใจที่ตนเองมีต่อ
วิชาชีพนั้นๆ 

8. สถานที่จัดให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะกระจาย
เปลี่ยนแปลงและโยกย้ายไปตามสถานที่ที่อ านวยให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นโดยอาจจะจัดพ้ืนที่
สารวัตรฉันเรียนของโรงเรียนบ้างภาพปกติศูนย์อนามัยห้องสมุดประชาชนประจ าอ าเภอหรือจังหวัดที่
อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้านพิพิธภัณฑ์สนามกีฬาศาลาประชาคมใต้ร่มไม้ 

9. การรับรองความสามารถรวมทั้งการประเมินผลของการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยมักจะประเมินในระยะสั้นประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิด้านมีความหมายเพียงว่า
ได้ผ่านการเรียนหรือการฝึกอบรมในเรื่องใดมาเท่านั้นมิได้ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญมากนักเพราะมีได้
ก าหนดให้เห็นว่ามีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับใดของมาตรฐานการเรียนในระบบภาคปกติ 

10. หน่วยงานและสถาบันที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยมีทั้งภาครัฐเช่นกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการเกษตรกรมอนามัยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฯลฯ ภาคเอกชนเช่นสมาคมต่างๆธนาคารองค์การบริษัทฯลฯ 
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รัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้า การสื่อสาร การไปรษณีย์รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเช่นมหาวิทยาลัย
วิทยาลัย ฯลฯ65 

  สรุปได้ว่าการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหมายถึงการศึกษาที่มีความ
ยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาของการศึกษาการวัดและการ
ประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคล 

 3. หลักการจัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2543:11) ได้ให้หลักการส าคัญของการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ที่ผู้เรียนส าคัญที่สุดไว้คือ การตอบสนองความต้องการความสนใจของผู้เรียนของกลุ่มเป้าหมาย
ในทุกด้านที่จะน าไปสู่การออกแบบระบบกิจกรรมหรือโครงการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสม 66 และ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้ระบุเอาไว้ว่า ประเทศไทยจ าเป็นต้องหาทางก าหนดยุทธวิธีที่เหมาะสม 
ในการจัดการศึกษาให้ต่อเนื่องแก่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มอายุ วัฒนธรรม ต่างถิ่นที่อยู่ 
ต่างคุณลักษณะความสามารถ ตลอดจนพ้ืนฐานทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของแต่ละ
บุคคลชุมชน และตลอดแรงงานเพ่ือให้ทุกคนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตใน
รูปแบบที่เหมาะสม67  

  จิดาภา สุวรรณฤกษ์ กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษานอกโรงเรียนต้องเป็นกระบวนการ
ก าหนดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนที่ต้องตอบสนองปัญหาและความต้องการของผู้เรียนอย่าง
แท้จริง68  

  ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ระบบหลักการจัดการศึกษานอกโรงเรียนและ
การศึกษาตามอัธยาศัยไว้ 5 ประการดังนี้  1) หลักความเสมอภาคทางการศึกษา บุคคลไม่ว่าอยู่ใน
สถานภาพใด พ้ืนที่แห่งใด ย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องเสมอภาคกันตามปฏิญญาสากล ว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 26 ด้านการศึกษา ความแตกต่าง ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และฐานะทาง

                                                           

 65 อุดม เชยกีวงศ์, ปรัชญาและหลักการศึกษานอกโรงเรียน (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 
2541)., 41. 

 66 กรมการศึกษานอกโรงเรียน, แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบ
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด (กรุงเทพฯ: ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2543)., 11. 

 67 กรมการศึกษานอกโรงเรียน, รายงานการจัดการศึกษาในชุมชน., 98. 
 68 จิดาภา สุวรรณฤกษ์, “การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน

การเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของประชาชนในปี พ.ศ.2555” (บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555). 
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เศรษฐกิจและสังคม แม้จะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางโอกาสในการที่จะได้รับการศึกษา แต่ก็มิได้
หมายความว่าจะเป็นจ ากัดสิทธิบุคคลในอันที่จะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค การจัดการศึกษาจะต้อง
กระจายออกไปให้กว้างขวางครอบคลุมพ้ืนที่ มีรูปแบบหลากหลายเพียงพอส าหรับคนในสังคม เพ่ือให้
เลือกใช้บริการได้ตามความต้องการ ควรจัดเสนอโอกาสให้บุคคลได้รับการศึกษาทั้งที่บุคคลพึงได้รับซึ่ง
อย่างน้อยได้แก่ การศึกษาที่เป็นพ้ืนฐานของคนในกลุ่มสังคมนั้นๆ และจัดให้มีการศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือให้มี
อาชีพและความสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม 2) หลักการพัฒนาและพ่ึงพาตนเอง การ
จัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยตามหลักการพัฒนาตนเองและพ่ึงพาตนเองนั้น 
จะต้องจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เสนอข้อมูลที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยตนเองอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็จะต้องจัดงานขายให้กับชุมชนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือให้เกิดกระบวนการพ่ึงพาตนเองของชุมชนผสมกลมกลืนระหว่าง
ชีวิตกับการศึกษา 3) รักการบูรณาการเรียนรู้และวิถีชีวิต การศึกษาเป็นกระบวนการแสวงหาจุดมุ่งหมาย
ให้แก่ชีวิตของมนุษย์รวมถึงกระบวนการที่มนุษย์จะไปสู่จุดมุ่งหมายของตนเองด้วยคนที่มีการศึกษาย่อมจะ
เป็นคนที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีสามารถด ารงตนให้อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างเหมาะสม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องไม่แปลกแยกไปจากชีวิตจริงของผู้เรียน มนุษย์
จะต้องเรียนรู้ไป ท างานไป เป็นวงจรอยู่ตลอดเวลา การจัดการศึกษานอกโรงเรียนบทเรียนต่างๆ เกิดจาก
สถานการณ์จริงของผู้เรียน ฉะนั้น จะต้องพยายามพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมาใช้ในการจัดการศึกษาใน
พ้ืนที่ของตนเองหรืออย่างน้อยก็ต้องใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการศึกษาให้แก่คน
ในชุมชน 4) หลักความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน รักการจัดการศึกษาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบและ
เข้าใจว่าตนเองต้องการอะไร เพ่ือช่วยให้รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองต้องเสริมสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนได้
อย่างสอดคล้องกับความต้องการของตน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักสูตร เนื้อหา และ
วิธีการเรียนการสอนอันสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย และตอบสนองความต้องการของบุคคลเพ่ือให้
เป็นพ้ืนฐานที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมของตนอีกด้วย 5) หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน การ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นภารกิจของคนทุกคน ชุมชนทุกชุมชนในสังคมเป็น
ชุมชนที่มีพลังและทรัพยากรในตนเอง กระบวนการของชุมชนเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ค่านิยม 
วัฒนธรรมให้แก่คนทุกๆคน ในสังคมนั้นๆ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นการจัดการศึกษาที่มิได้
ผูกขาด ให้ผู้ใดรับผิดชอบโดยเฉพาะ แต่เป็นการศึกษาท่ีมีชุมชนทั้งชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบ ชุมชนเป็น
ศูนย์กลางของหลักสูตรการศึกษาในชุมชน การจัดการโดยให้ชุมชนทั้งชุมชนเป็นโรงเรียนของชุมชน ภูมิ
ปัญญาในชุมชนเป็นครู เป็นวิทยากร ทรัพยากรในชุมชนเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน ความต้องการของ
คนในชุมชนเป็นตัวก าหนดหลักสูตร คนในชุมชนเป็นผู้เรียน 
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  สรุป ได้ว่า หลักการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คือการจัด
การศึกษาที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย สอทของกับความต้องการของผู้เรียน ซึ่งวิธีการและเทคนิคใน
การให้การศึกษาจะต้องประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทุกด้าน ทั้งผู้เรียนและองค์ประกอบ
ด้านถิ่นที่อยู่ของชุมชน โดยวิธีปฏิบัติแบบชุมชนมีส่วนร่วม เน้นการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น สอดคล้อง
ตอบสนองความต้องการของชุมชนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมติดตาม และ
ร่วมรับผลจากการกระท า การมีส่วนร่วมของชุมชน จะส่งผลดีต่อชุมชน เพราะท าให้ชุมชนเกิด
กระบวนการเรียนรู้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนและส่งผลให้ชุมชนเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและพัฒนาแบบยั่งยืนได้ใน
อนาคต 

 4. นโยบายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ 

  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้ก าหนดนโยบายและ
จุดเน้นการด าเนินงานจัดการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2551-2554 และแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 
2551-2554 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้  

1. นโยบายด้านการศึกษานอกระบบ  
1.1 การส่งเสริมการรู้หนังสือมุ่งเน้นให้สถานศึกษาส ารวจผู้ไม่รู้หนังสือในพ้ืนที่ให้ได้

ข้อมูลที่ชัดเจน และด าเนินการจัดให้ผู้ไม่รู้หนังสือได้เรียนรู้จากหลักสูตร และสื่อที่เหมาะสมกับสภาพของ
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้โดยร่วมมือกับสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชากรวัยแรงงานมุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายที่
ลงทะเบียนเรียนได้เรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของตนเอง โดยมีอัตราการคงอยู่ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ในหมวดวิชาหลักไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 และอัตราการจบร้อยละ 80 ในแต่
ละภาคเรียน ให้ความส าคัญกับการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การเทียบระดับการศึกษาและการ
ประสานกับความร่วมมือกับองค์กรหลักในการจัดการศึกษาร่วมกัน  

1.3 การศึกษาต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิตมุ่งเน้นการจัดการศึกษา
ต่อเนื่องโดยเฉพาะหลักสูตรระยะสั้นและการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดย
มุ่งให้สามารถน าความรู้ความสามารถที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งการมีคลังหลักสูตรที่หลากหลาย 
เพ่ือรองรับการจัดบริการทางการศึกษา  
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1.4 การศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(การศึกษานอกระบบ) มุ่งเน้น

ประสานการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ และสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาในพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐานเพียงพอส าหรับการ

ประกอบอาชีพ 

2. นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.1 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือ กับแหล่ง

การเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชนเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิต การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.2 การพัฒนาห้องสมุดประชาชนมุ่งเน้นให้เป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

ของนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. และพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้จากภายนอก ความรู้สากล และข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอาชีพ การท ามาหากิน 

2.3 การพัฒนารูปแบบและวิธีการส่งเสริมให้สถานศึกษา พัฒนารูปแบบและวิธีการ

เรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความหลากหลายเพ่ือกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

3. นโยบายด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 

3.1 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้

ชุมชนให้เป็นรักฐานของการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มุ่ง

ส่งเสริมให้ชุมชนมีความพร้อมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้มากข้ึน โดยก าหนดเป้าหมายให้ส านักงาน 

กศน. จังหวัด จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหนึ่งแห่งในต าบลเป็นศูนย์การส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล เพ่ือเป็นแม่ข่ายของศูนย์การเรียนต่างๆในชุมชน ทั้งนี้โดยความ

เห็นชอบขององการบริหารส่วนต าบลและภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ 

3.2 อาสาสมัครส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มุ่งเน้น

ส่งเสริมให้ผู้มีจิตอาสา ตลอดจนผู้รู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อาสาสมัครเข้ามามีบทบาทในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน เป็นผู้สื่อสารข้อมูล

ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและน าเสนอความต้องการการเรียนรู้และการพัฒนาชุมชนโดย

เป็นทีมร่วมกับครูในสังกัดส านักงาน กศน. 
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3.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาความต้องการในการ

แสวงหาความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย การสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการแก้ปัญหาและพัฒนา

ชุมชน การจัดการความรู้ การวิจัยชุมชนซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการน าความรู้ไปแก้ปัญหาและพัฒนา

ชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูง การพัฒนาชุมชนในเขตพัฒนา

พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ  

4. นโยบายด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4.1 สื่อวิทยุโทรทัศน์และวิทยุเพ่ือการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนารายการให้เชื่อมโยง

ตอบสนอง ต่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษา เพ่ือ

ส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 

4.2 อินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาสังกัด กศน. มี

เว็บไซต์ของตนเองโดยเชื่อมโยงระบบ Portal Web เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการให้บริการที่กว้างขวาง มี

หลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

4.3 การศึกษาทางไกลมุ่งพัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยบูรณาการการใช้

เทคโนโลยีทางการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายมาเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้มี

คุณภาพ ขยายกลุ่มเป้าหมายของผู้รับบริการให้มากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

5. นโยบายด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

5.1 กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา มุ่งพัฒนากิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ให้

เชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาของชุมชน มุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถใช้ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ไปใช้เพ่ือพัฒนาอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

5.2 เครือข่ายการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ส่งเสริมให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

ทุกระดับสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในองค์กร กศน. และองค์กรภายนอก เพ่ือการให้บริการแก่

ประชาชน และพัฒนาความรู้ของตนให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของบุคคล

และชุมชน 

6. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

6.1 การพัฒนาวิชาการ มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดการกิจกรรมการ

เรียนการสอน โดยใช้การวิจัยเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาและมุ่งเน้นให้งานวิชาการเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติที่มี

คุณภาพ 
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6.2 การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้พัฒนาความรู้ความสามารถ

ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะครู กศน. ซึ่งจะมีบทบาทหน้าที่หลักการในการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่ง

พัฒนาให้เป็น กศน. มืออาชีพดังนี้ 

6.2.1 ส านักงาน กศน. จังหวัดมีหน้าที่พัฒนาครู กศน. ในเนื้อหาสาระที่มีความ

เฉพาะกับบริบทของพ้ืนที่ 

6.2.2 สถาบันพัฒนา กศน. ภาค มีหน้าที่จัดการพัฒนาครูในเนื้อหาสาระหลักที่

ครู กศน. ทุกคนจ าเป็นต้องรู้ 

6.2.3 สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร มีบทบาทในการพัฒนา

บุคลากรในเนื้อหาสาระท่ีส าคัญต่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละระดับ  

6.2.4 กลุ่มการเจ้าหน้าที่  จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร กศน. โดย

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.3 การนิเทศการศึกษา ให้ความส าคัญกับการด าเนินการประกันคุณภาพ การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสถานนิเทศภายใน ซึ่งเป็นบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา

และส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์ กศน. เป็นผู้นิเทศและเป็นพ่ีเลี้ยงในศึกษาสังกัด กศน.  

6.4 การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มุ่ งเน้นให้

สถานศึกษา กศน. ทุกแห่งจัดระบบการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และให้ความส าคัญกับสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินภายนอก 

โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่ตรงกับสภาพจริงของ

สถานศึกษา ทัง้นี้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

7. นโยบายด้านการส่งเสริมภาคีเครือข่าย 

7.1 การประสานงานกับคณะกรรมการมุ่งเน้นให้สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 

ประสานการท างานร่วมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่เพ่ือสร้างความเข้าใจงาน ด้าน

การส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเสริมสร้างโอกาสและบทบาทในการ

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

7.2 การสร้างเสริมบทบาทของภาคีเครือข่ายมุ่งเน้นให้หน่วยงานและสถานศึกษา 

กศน. ประสานงานและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกระดับ ทุกประเภทให้เข้ามามีบทบาทใน

การจัดการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
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อัธยาศัย เช่น การจัดให้มีสมัชชาภาคีเครือข่าย การยกย่องเชิดชูเกียรติ ทั้งนี้โดยขจัดอุปสรรคต่างๆใน

การท างานและการเสริมสร้างบรรยากาศที่อู้ต่อการท างานร่วมกัน 

8. นโยบายด้านการบริหาร 

8.1 การบริหารการศึกษา มุ่งเน้นการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก

ความโปร่งใสตรวจสอบได้ หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

8.2 การบริหารงานภาครัฐ ให้ความส าคัญกับการบริหารตามหลักการพัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมการท างานและค่านิยมร่วมของ

องค์กร 

8.3 การเตรียมความพร้อมบุคลากรตามระเบียบข้าราชการพลเรือน เน้นการท าความ

เข้าใจการเข้าสู่ระบบโดยสร้างบุคลากรใหม่ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

8.4 ระบบฐานข้อมูลให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ

โดยเฉพาะข้อมูลนักศึกษาและผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชน

ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลข่าวสารเพ่ือการบริหารจัดการและจัดให้มีการบริการข้อมูล

สารสนเทศ 

8.5 การก ากับติดตาม ให้ความส าคัญกับระบบการก ากับติดตาม และรายงานผลการ

ด าเนินงาน ทั้งด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารของหน่วยงานและสถานศึกษา 

โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

8.6 โครงสร้างพ้ืนฐาน มุ่งเน้นการจัดท าแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการระดม

ทรัพยากรในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานให้พอเพียงและพร้อมที่จะให้บริการทาง

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

9. นโยบายด้านการสนับสนุนโครงการพิเศษ 

9.1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเน้นการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือตอบสนองแนวทาง การด าเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

ต่างๆ โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้ของโครงการสู่กลุ่มเป้าหมาย และการพัฒนาความสามารถการเรียนรู้

ของกลุ่มเป้าหมาย 

9.2 การส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมาย

ผู้สูงอายุ เด็กด้อยโอกาส เด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน ผู้พิการ ชาวไทยในต่างประเทศ ซึ่ง
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มีกฎหมายและนโยบายการศึกษาโดยเฉพาะให้ได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 

10. นโยบายด้านการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

10.1 เร่งรัดการออกกฎ ระเบียบ ประกาศที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข

กฎระเบียบค าสั่ งที่ เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 

10.2 เร่งรัดการบริหารจัดการบุคลากรให้เข้าสู่ต าแหน่ง และโครงสร้างองค์กรอย่าง

สมบูรณ์เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

10.3 เร่งพัฒนาโครงสร้างองค์กร ให้มีศักยภาพในการด าเนินงาน จัดส่งเสริมและ

สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

10.4 เร่งพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดี มีทัศนคติที่ถูกต้อง 

และเกิดการยอมรับอย่างกว้างขวาง 

 

มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 

 ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  วิธีการประเมินนับว่ามีความส าคัญมาก

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  ตรงกับสภาพจริง  มีความเที่ยงตรงและมีข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงพอที่จะ

ตัดสินคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา  โดยประเมินตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 6 มาตรฐาน 27 ตัวบ่งชี้ ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเมื่อวันที่ 31 

มกราคม 2553  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

 มาตรฐานที่  2  การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 มาตรฐานที่  3  การจัดการศึกษานอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง 

 มาตรฐานที่  4  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

 มาตรฐานที่  5  การบริหารจัดการ 

 มาตรฐานที่  6  การท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย 
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มาตรฐานที่  5  การบริหารจัดการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา แนวทางการประเมิน 

5.1 ผู้บริหารมี
สมรรถนะใน
การบริหาร
องค์กร 
 

1.  มีวิสัยทัศน์ในการ
จัดการศึกษา 

1.  ศึกษาจากเอกสาร หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลที่แสดง
สมรรถนะในการบริหารองค์กร เช่น ผลการประเมิน
สมรรถนะของผู้บริหารแผนพัฒนาสถานศึกษา ผลงาน
หรือนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการใหม่ๆ วุฒิบัตร  
เกียรติบัตร รางวัลต่างๆ หนังสือเชิญจากเครือข่าย
องค์กรต่าง ๆ ภาพถ่ายกิจกรรม บันทึกการประชุม 
หนังสือขอบคุณ/การมอบหมายการปฏิบัติงาน รายงาน
การนิเทศภายใน ฯลฯ 
2.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ 
 

2.  มีคุณธรรมและ
จริยธรรม 

1. ศึกษาจากเอกสาร ผลการประเมินสมรรถนะของ
ผู้บริหารเกียรติบัตร และหลักฐานที่แสดงถึงคุณธรรม 
จริยธรรมของผู้บริหาร 
2.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เรียนผู้รับบริการ คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่าย
ร่วมจัดจัดการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 
 

 3.  มีการบริการที่ดี 1. ศึกษาจากเอกสารผลการประเมินสมรรถนะของ
ผู้บริหารและหลักฐานร่องรอยออ่ืนที่แสดงถึงการบริการ
ที่ดี เช่น หนังสือเชิญจากเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ/
ภาพถ่ายกิจกรรม/บันทึกการประชุม/หนังสือขอบคุณ 
ฯลฯ 
2. สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 
ผู้รับบริการคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายร่วมจัด
การศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา แนวทางการประเมิน 

 4.  มีการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 

1. ศึกษาจากนโยบายในการบริหารงาน เอกสารผลการ

ประเมินสมรรถนะของผู้บริหาร และหลักฐานร่องรอย

อ่ืนที่แสดงถึงการบริหารแบบมีส่วนร่วม เช่น หนังสือ

เชิญจากเครือข่ายองค์กรส่วนต่างๆ /ภาพถ่ายกิจกรรม/

บันทึกการประชุม/หนังสือขอบคุณ ฯลฯ 

2. สัมภาษณ์ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 

ผู้รับบริการคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายร่วมจัด

การศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 

5.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1. ศึกษาจากเอกสารผลการประเมินสมรรถนะของ

ผู้บริหาร และหลักฐานร่องรอยอื่น เช่น ค าสั่งมอบหมาย

การปฏิบัติงาน แผนพัฒนาคุณภาพ แผนปฏิบัติงาน

ประจ าปี แผนการบริหารงบประมาณและทรัพยากร 

สรุปผลการด าเนิน รายงานการประเมินตนเอง รายงาน

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ร่องรอยการน าข้อมูล

และผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุง

งาน ภาพถ่ายกิจกรรม/บันทึกการประชุม ฯลฯ 

2. สัมภาษณ์ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 

ผู้รับบริการคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายร่วมจัด

การศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  1  ข้อ  ได้  1  คะแนน 
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  2  ข้อ  ได้  2  คะแนน 
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  3  ข้อ  ได้  3  คะแนน 
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  4  ข้อ  ได้  4  คะแนน 
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  5  ข้อ  ได้  5  คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 

ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 
1 2 3 4 5 
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 มาตรฐานที่  5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา แนวทางการประเมิน 
ตัวบ่งชี้  5.2  
คุณภาพของ
การบริหาร
จัดการ 

1. มีการใช้มาตรฐานของ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นเป้าหมายในการ
บริหารจัดการ 

1. ศึกษาจากหลักฐานเอกสารที่แสดงการถึงการน า
มาตรฐาน กศน.มาเป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการ 
เช่น แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โครงการ/กิจกรรม การวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างโครงการ/กิจกรรมและมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
บันทึกการประชุมค าสั่งมอบหมายคณะท างานในการ
ประกันคุณภาพ โครงสร้างการบริหารงาน 
2. สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เรียน ผู้รับบริการคณะกรรมการสถานศึกษา 
เครือข่าย และผู้เกี่ยวข้อง 

2. มีการจัดท านโยบาย
ตามแผนส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

1. ศึกษาหลักฐาน เอกสาร และร่องรอยที่แสดงว่า
สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการ
ตามแผนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยดูจาก แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา แผนปฏิบัติงานประจ าปี ปรัชญา วิสัยทัศน์ 
2. สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

3.  มีระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารที่ถูกต้องและ
ครบถ้วนเป็นปัจจุบันและ
พร้อมใช้งาน 

1.  ศึกษาหลักฐาน  เอกสารในการวางระบบข้อมูล
สารสนเทศ  เพ่ือการบริหารงานที่ถูกต้อง  ตรวจสอบ
ความครบถ้วนและข้อมูลการบริหารจัดการที่เป็น
ปัจจุบันพร้อมใช้งาน  เช่น  โปรแกรมทะเบียน
นักศึกษา  e-office,ee-budget,website  และอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เรียน ผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้อง 
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มาตรฐานที่  5  การบริหารจัดการ (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา แนวทางการประเมิน 
 4. มีการนิเทศติดตามและ

ประเมินผล เปรียบเทียบ
กับเป้าหมายตามแผน
อย่างต่อเนื่อง 

1. ศึกษาเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยที่แสดงว่ามีระบบ
การนิเทศภายใน เช่น ค าสั่งแต่งตั้งนิเทศ รายงานการ
นิเทศ คู่มือการด าเนินงาน รายงานการประเมิน
โครงการ โดยสามารถเปรียบเทียบกับเป้าหมายตาม
แผนได้อย่างต่อเนื่อง 
2. สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้เรียน ผู้รับบริการ ภาคี
เครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง 

5. มีการน าข้อมูลและผล
การประเมินไปใช้ในการ
ตัดสินใจและปรับปรุงงาน  
และมีการบริหารจัดการ
เพ่ือสร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

1.  ศึกษาหลักฐาน  เอกสาร  ร่องรอยการน าเสนอผล
การนิเทศสรุปผลการด าเนินงาน  รายงานการ
ประเมินโครงการ  รายงานการประเมินตนเอง  
(SAR)  รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกบันทึก
รายงานการประชุมต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
และน าไปสู่การบริหารจัดการและการปรับปรุงงาน 
2.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู ผู้รับบริการ เครือข่าย และ
สังเกตบรรยากาศการท างานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  1  ข้อ  ได้  1  คะแนน 
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  2  ข้อ  ได้  2  คะแนน 
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  3  ข้อ  ได้  3  คะแนน 
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  4  ข้อ  ได้  4  คะแนน 
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  5  ข้อ  ได้  5  คะแนน 
เกณฑ์การประเมิน 

ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

1 2 3 4 5 
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มาตรฐานที่  5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา แนวทางการประเมิน 
ตัวบ่งชี้  5.3  
คุณภาพของ
การพัฒนา
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  มีการส ารวจ  จัดท า
ฐานข้อมูล  เพ่ือวางแผน
พัฒนาบุคลากร 

1.  ศึกษาหลักฐาน  เอกสาร  รายงานการวิเคราะห์  
SWOT  ของสถานศึกษา  ข้อมูลส ารวจความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรใน
สถานศึกษา  แผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร 
2.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร  ภาคี
เครือข่ายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการก าหนด
แผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร 

2.  มีโครงการพัฒนาบุคลากร
ครอบคลุมทุกส่วนงานของ
สถานศึกษาในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีหรือมีแผนพัฒนา
บุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและการอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจ 

1.  ศึกษาแผนพัฒนาบุคลากร/โครงการพัฒนา
บุคลากรในแผนปฏิบัติการประจ าปี  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานพัฒนาบุคลากรหลักฐานการได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและ
การอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
2.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

3.  บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตามแผนไม่ต่ ากว่า  20  
ชั่วโมงต่อปีและน าความรู้ไป
ใช้พัฒนางาน 

1.  ศึกษาเอกสาร  หลักฐาน  ได้แก่หนังสือเชิญเข้า
รับการอบรมประชุม  บันทึกผลการอบรมประชุม  
สัมมนา  วุฒิบัตร  เกียรติบัตรรายงานผลการ
พัฒนาบุคลากร  และเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอย
การน าความรู้ไปพัฒนางาน 
2.  สัมภาษณ์ครู  บุคลากร  ครูประจ ากลุ่ม  และ
ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนงาน/โครงการ 

4.  มีการก ากับ  ติดตาม  
ตรวจสอบและประเมินแผน/
โครงการการพัฒนาบุคลากร 

1.  ศึกษาเอกสาร  หลักฐาน  รายงานการประเมิน
แผนงาน/โครงการก ากับ  ติดตามให้มีการพัฒนา
บุคลากร   จากรายงานผลการประชุมที่มี
สาระส าคัญในการพัฒนาบุคลากร 
2.  สัมภาษณ์ครู  บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา แนวทางการประเมิน 

 5.  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการด าเนินงานและ
ปรับแผน/โครงการพัฒนา
บุคลากร 

1.  ศึกษาเอกสาร  รายงานการประเมินแผนงาน/
โครงการพัฒนาบุคลากร  รายงานการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร 
2.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  
ถึงผลการพัฒนาบุคลากรและการน าความรู้ไป
ปรับปรุงงาน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  1 ข้อ  ได้  1  คะแนน 
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  1-2  ข้อ  ได้  2  คะแนน 
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  1-3  ข้อ  ได้  3  คะแนน 
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  1-4  ข้อ  ได้  4  คะแนน 
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  1-5  ข้อ  ได้  5  คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

1 2 3 4 5 
 
มาตรฐานที่  5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา แนวทางการประเมิน 

ตัวบ่งชี้  5.4  
คุณภาพ
การศึกษาวิจัย
เพ่ือพัฒนางาน
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1.  มีการก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการ
วิจัย 

1. ศึกษาเอกสารที่มีการก าหนดนโยบายในวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนา
บุคลากร 
2.  สัมภาษณ์ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
เกี่ยวกับการใช้วิธีวิจัยไปพัฒนาคุณภาพงาน 

 



 47 
 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา แนวทางการประเมิน 

 2.  สนับสนุน
ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรท าวิจัย
อย่างง่าย 

1.  ศึกษาเอกสาร/โครงการ/แผนพัฒนาบุคลากรในเรื่อง
การอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการท าวิจัยอย่างง่าย  
รายงานการติดตามผลการให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ
การสนับสนุนงบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์ 
2.  สัมภาษณ์ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ถึง
แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรท าวิจัย
อย่างง่าย 

3.  มีโครงการวิจัย
และด าเนินการวิจัย
อย่างง่ายอย่างน้อย
ปีงบประมาณละ  2  
เรื่อง 

1.  ศึกษาแผนงาน/โครงการวิจัยของสถานศึกษา  
เอกสารงานวิจัยของครู 
2.  สัมภาษณ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาถึงความรู้ที่
ได้รับจากการอบรม  ชื่องานวิจัย/เอกสารงานวิจัยของ
สถานศึกษา 

4.  มีการน าผลงาน
การวิจัยไปน าเสนอ
ในเวทีต่าง ๆ และ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 

1.  ศึกษาหลักฐานการเผยแพร่ในรูปแบบการน าเสนอใน
เวทีวิจัยการน าลงพิมพ์ในวารสารต่าง website  ๆ ฯลฯ  
เอกสารรายงานการน างานวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหา
หรือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. สัมภาษณ์ครู  และบุคลากรทางการศึกษาถึงผลจาก
การน าเสนอและการเผยแพร่งานวิจัย  ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับ 

5.  ผลงานวิจัยได้
น าไปใช้ในการ
พัฒนาการจัด
การศึกษา 

1.  ศึกษาเอกสาร  หลักฐานร่องรอยที่แสดงว่ามีการน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา  เช่น  
แผนการพัฒนาการเรียนการสอน  บันทึกหลังการสอน  
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โครงการที่เกี่ยวข้องใน
ปีงบประมาณต่อไป  ฯลฯ 
2.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา
ที่เก่ียวผลที่เกิดขึ้นจากการน าวิธีวิจัยไปใช้แก้ปัญหาการ
จัดการศึกษา 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  1  ข้อ  ได้  1  คะแนน 

มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  2  ข้อ  ได้  2  คะแนน 

มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  3  ข้อ  ได้  3  คะแนน 

มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  4  ข้อ  ได้  4  คะแนน 

มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  5  ข้อ  ได้  5  คะแนน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

1 2 3 4 5 

 

มาตรฐานที่  5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา แนวทางการประเมิน 
ตัวบ่งชี้  5.5   
มีระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

1.  มีการก าหนดมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานที่
และตัวบ่งชี้ของต้นสังกัด
และสอดคล้องกับเป้าหมาย
และพันธกิจของ  
สถานศึกษา 

1.  ศึกษาหลักฐาน  เอกสารหลักฐาน  เช่น   
-  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาของสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ที่น าข้อมูลผลการประเมินตนเองมาใช้ในการจัดท า
แผน  โดยมีการก าหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้อย่าง
ชัดเจน 
2.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  ภาคี
เครือข่ายและผู้เกี่ยวข้อง 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา แนวทางการประเมิน 

 2.  มีการพัฒนาคุณภาพการ
ติดตาม  ตรวจสอบ  
ทบทวนและประเมิน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

1.  ศึกษาหลักฐาน  เอกสารหลักฐาน  เช่น 
-  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปี 
-  คู่มือการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา 
-  รายงานการก ากับ  นิเทศ  ติดตาม   
การด าเนินงานที่มุ่งเน้นการท างานที่มีคุณภาพ 
-  ค าสั่งมอบหมาย/สั่งการของผู้บริหารเพื่อมุ่งให้
การด าเนินงานได้คุณภาพ/รายงานการประชุม
การพัฒนางาน 
-  แผนการติดตาม  ตรวจสอบ  เช่น  การสร้าง
เครื่องมือ  ติดตามการนิเทศติดตามตรวจสอบ  
การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินและเขียน
รายงานการประเมินตนเอง 
2.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่าย
และผู้เกี่ยวข้อง 

 3. มีการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองที่เชื่อถือได้
ครอบคลุมพันธกิจ สะท้อน
ผลการด าเนินงาน วิเคราะห์
จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและมี
ข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา
ที่เป็นรูปธรรม 

1.  ศึกษาเอกสาร  เชน่  รายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)  พิจารณาการเขียนจุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา
และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม
สามารถน าสู่การปฏิบัติได้  พิจารณาข้อเสนอแนะใน
รายงานการประเมินตนเอง  ควบคู่กันแผนปฏิบัติ
การหรือแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีต่อมา  
ว่ามีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมรองรับตาม
ข้อเสนอแนะครบถ้วน 
2. สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาในการร่วมจัดท า
รายงานประเมินตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา แนวทางการประเมิน 

 4.  มีการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกัดอย่าง
น้อย  1 ครั้งภายใน 3 ปี 

1. ศึกษาเอกสารรายงานการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด แผนการก าหนด
แนวทาง/การเตรียมความพร้อมในการประเมิน
คุณภาพภายใน 
2. สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในการเตรียมความพร้อมเพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายใน 
 

 5. มีการน าเสนอรายงาน
การประเมินตนเองพร้อม
แผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา (ท่ีได้ปรับปรุง
จากการน าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกมาใช้) ต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา
และหน่วยงานต้นสังกัด
พิจารณาเพ่ือน าสู่การปฏิบัติ 

1. ศึกษาเอกสาร หลักฐาน การรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้คณะกรรมการสถานศึกษา
รับทราบ  เอกสารการจัดส่งรายงานการประเมิน
ตนเองให้ส านักงาน กศน.  จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร  รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีการเสนอผลการ
ประเมินตนเอง  พร้อมกับพิจารณาแผนการ
ปฏิบัติงานในปีต่อไป  บันทึกความเห็นชอบ  ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  บันทึกรายงานการ
ประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาคุณภาพเสนอผู้
มีอ านาจรับทราบและสั่งการเพ่ือปฏิบัติ 
2.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา  และ
ผู้เกี่ยวข้องในการรับทราบการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา แนวทางการประเมิน 

 6.  มีการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ  อัน
เนื่องมาจากการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก 

1.  ศึกษาเอกสาร  หลักฐาน  เช่น  
แผนพัฒนาคุณภาพ/เอกสารสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ  ที่เกิดขึ้น
จากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
2. สัมภาษณ์ผู้บริหาร  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพท่ีเกิดจากการน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายในมาพัฒนาการจัดการศึกษา 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  1-2  ข้อ  ได้  1  คะแนน 
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  1-3  ข้อ  ได้  2  คะแนน 
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  1-4  ข้อ  ได้  3  คะแนน 
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  1-5 ข้อ  ได้  4  คะแนน 
มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  1-6  ข้อ  ได้  5  คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 

ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
1 2 3 4 5 

  
มาตรฐานที่  5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา แนวทางการประเมิน 

ตัวบ่งชี้  5.6  
การจัดระบบ
ข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการ 
 
 

1.  มีการวางแผน/
โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล 

1.  ศึกษาเอกสาร  หลักฐาน  เช่น  แผนงาน/
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา  
ค าสั่งมอหมายการท างานและการติดตามผล 
2.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวกับการวางแผน  
การก าหนดโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา แนวทางการประเมิน 

 2.  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการจัด
การศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
และสะดวกต่อการเข้าถึง 

1.  ศึกษาฐานข้อมูลการบริหารจัดการ  เช่น  e-
office,e-budget,website  ของ  กศน. กระทรวง  
จังหวัด  พัฒนาชุมชน  เกษตร  และอ่ืน ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  ศึกษาฐานข้อมูลการจัดกิจกรรม  เช่น  
โปรแกรมการศึกษาสายสามัญ  (IT)  ข้อมูลด้าน
ผู้เรียนและ  กลุ่มเป้าหมาย  ข้อมูลประชาชนวัย
แรงงาน  อสม.  ผู้น าท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้  ฯลฯ 
2.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษาในการมีส่วนร่วมวิเคราะห์  วางแผน  และ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

 3.  น าระบบฐานข้อมูล
มาใช้ในการบริหาร
จัดการ 

1.  ศึกษาเอกสาร  หลักฐาน  ร่องรอยการน าข้อมูล
ไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ  เช่น  ค าสั่งมอบหมาย
งาน  บันทึกการรับทราบบันทึกรายงานการประชุม  
รายงานผลการใช้ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ  
ฯลฯ 
2.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร  ครู  บุคลากรทางการศึกษา
ผู้เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ 

 4.  มีการติดตามผลและ
ประเมินผลการใช้ระบบ
ฐานข้อมูล 

1.  ศึกษาเอกสารรายงานการติดตามและประเมิน
การใช้ระบบฐานข้อมูล  ผลการใช้ข้อมูล  ปัญหา  
อุปสรรค  แนวทางการแก้ไขและการพัฒนา 
2.  สัมภาษณ์ครู  บุคลากรทางการศึกษาผู้เกี่ยวข้อง
กับการใช้ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ 

 5.  มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานระบบ
ฐานข้อมูล 

1.  ศึกษาผลการประเมินการใช้ฐานข้อมูลบันทึก
รายงานเสนอผู้มีอ านาจรับทราบและสั่งการให้มีการ
น าผลการประเมิน ไป พัฒ นาระบบฐานข้ อมู ล  
หลักฐานการน าผลการประเมินไปปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูล 
2.  สัมภาษณ์ครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผู้เกี่ยวข้อง
กับการใช้ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  1 ข้อ  ได้  1  คะแนน 

มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  1-2  ข้อ  ได้  2  คะแนน 

มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  1-3  ข้อ  ได้  3  คะแนน 

มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  1-4  ข้อ  ได้  4  คะแนน 

มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณา  1-5  ข้อ  ได้  5  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 

ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

1 2 3 4 5 

เกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่  5  การบริหารจัดการ 

ต้องปรับปรุง ควรปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

0-1.50 1.51-2.50 2.51-3.50 3.51-4.50 4.51-5 
 

 อนึ่งแนวทางการรวบรวมข้อมูลเพ่ือประเมินคุณภาพสถานศึกษา  ในแต่ละมาตรฐาน  ตัว

บ่งชี้และเกณฑ์การพิจารณา  ที่ก าหนดไว้นี้  ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเอกสาร  และการสัมภาษณ์  ซึ่ง

เป็นเพียงตัวอย่าง  คณะผู้ประเมิน ๆ สามารถใช้วิธีการอ่ืน ๆ ร่วมด้วยได้ตามความเหมาะสม  เพ่ือให้

ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน  ถูกต้องตรงตามสภาพจริง  และตัดสินผลการประเมินได้อย่างถูกต้อง  แม่นย า  

สะท้อนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาได้อย่างแท้จริง69 
  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 
 

ประวัติความเป็นมาส านักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส 
 กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2522 เป็นกรมหนึ่งใน

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรากฐานที่มั่นคงมาจาก “การศึกษาผู้ใหญ่” ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดนราธิวาส มีว่าที่ ร.ต. สวัสดิ์ วิมิตตะนันทกุล ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดนราธิวาสเป็นคนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2525  

                                                           

 69 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ. 
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 ในปี พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ได้ประกาศและมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2551 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนส านักงาน
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน เป็น “ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย”ใช้ตัวย่อว่า “ส านักงานกศน.” อยู่ ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบันโดยมีอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนได้รับความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานในการแสวงหาความรู้และได้เรียนรู้ในสาระที่สอดคล้องกับความสนใจ ความจ าเป็นใน
การยกระดับคุณภาพชีวิต และยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นมาตรการจูงใจให้กับภาคสังคมอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมาย “คนไทยได้เรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ” 

 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาสมี
กิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ ส าหรับให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายทั่วไป โดยเฉพาะประชาชนผู้ด้อย 
พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา ในรูปแบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียมประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้รับโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่เป็นไปตามสภาพ ปัญหาและความต้องการของแต่ละกลุ่ม ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อายุ 15 – 59 
และ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ ความเหมาะสมกับสภาพความพร้อมของ
ตนเอง ให้ได้มีโอกาสรับการศึกษาและการพัฒนาตามสภาพความพร้อมได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส ได้เปลี่ยนชื่อตามพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2551 โดยเปลี่ยนเป็น “ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส” หรือเรียกโดยย่อว่า
“ส านักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส” มีชื่อภาษาอังกฤษ “Narathiwat Provincial Office of The 
Non – Formal and Informal Education ” สั งกั ด ส านั ก งาน ป ลั ด ก ระท รว งศึ กษ าธิ ก าร
กระทรวงศึกษาธิการ  
 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 13 แห่ง ดังนี้ 

1. ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนดขนาดใหญ่พิเศษ มีจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) กศน.อ าเภอเมือง
นราธิวาส 2) กศน.อ าเภอระแงะ 3) กศน.อ าเภอรือเสาะ 

2. ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนดขนาดใหญ่ มีจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) กศน.อ าเภอตากใบ  
2) กศน.อ าเภอบาเจาะ 3) กศน.อ าเภอสุไหงปาดี 
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3. ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนดขนาดกลาง มีจ านวน 7 แห่ง ได้แก่ 1) กศน.อ าเภอจะแนะ  

2) กศน.อ าเภอเจาะไอร้อง 3) กศน.อ าเภอยี่งอ 4) กศน.อ าเภอแว้ง 5) กศน.อ าเภอศรีสาคร 6) กศน.

อ าเภอสุคิริน 7) กศน.อ าเภอสุไหงโก-ลก 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

งานวิจัยในประเทศ 

 โสภา ตุ้มท่าช้าง ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ

คุณภาพของระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการ

บริหารของผู้บริหารของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) 

คุณภาพของระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน

ระดับมาก 3) ทักษะการบริหารของผู้บริหารส่งผลต่อคุณภาพของระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและรายด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0170 

 ส าเริง ตาสว่าง ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้

ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 

1 ในภาพรวมมิการใช้ทักษะในระดับมาก และเมื่อจ าแนกเป็นรายข้อ พบว่ามีระดับการใช้ทักษะใน

ระดับมากทุกรายการ และเรียงล าดับการใช้ทักษะมากไปไปน้อยได้ดังนี้ ด้านความคิดรวบยอด ด้าน

มนุษย์ ด้านสติปัญญา ด้านเทคนิค ด้านการศึกษาและการสอน 2) เปรียบเทียบการใช้ทักษะการ

บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และการฝึกอบรม

ทางการบริหารสถานศึกษาแตกต่างกันมีการใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 

                                                           

 70 โสภา ตุ้มท่าช้าง , “ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพของระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550)., 
บทคัดย่อ. 
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สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ในภาพรวมแตกต่างกัน ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มี

เพศแตกต่างกันมีการใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวมไม่แตกต่างกัน71 

 สายทอง โพธิ์น้ าเที่ยง ได้ท าการศึกษาการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการ

บริหารงานกับบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มกรุงธนบุรี สังกัด

กรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารงานกับบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  

โรงเรียนประถมศึกษากลุ่มกรุงธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ทักษะการบริหารงานในระดับมากที่สุด คือ ทักษะทางความคิดรวบยอด ทักษะทาง

มนุษย์ ส่วนทักษะการบริหารงานที่อยู่ในระดับมากคือ ทักษะทางการศึกษาและการสอน ทักษะทาง

ความรู้ความคิด และทักษะทางเทคนิค ตามล าดับ ส่วนการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มกรุงธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ

มากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการบริหารงานวิชาการทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับ

ดังนี้ การบริหารงานวิชาการด้านการวัดประเมินผล การบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนและ

การสอน การบริหารงานวิชาการด้านการนิเทศการเรียนการสอน และการบริหารงานวิชาการด้านการ 

บริหารหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ตามล าดับ และทักษะการบริหารงานมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มธนบุรี 

สังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0172 

 สุภาพร บุญมาก ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับ

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน โดยเรียง

ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้านมโนภาพ 2) 

                                                           

 71 ส าเริง ตาสว่าง, “การใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 1” (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี, 2550)., 
บทคัดย่อ. 
 72 สายทอง โพธิ์น้ าเที่ยง, “ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มกรุงธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ, 2550)., บทคัดย่อ. 
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มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 6 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไป

หาน้อย ดังนี้ มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน มาตรฐานที่ 

12 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ

ครบวงจร มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ มาตรฐานที่ 11 ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า และมีความสามารถในการบริหาร

จัดการศึกษา มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

และ มาตรฐานที่ 16 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา

ตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 3) ทักษะการบริหารกับมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก73 

 ปาริชาติ กมลยะบุตร ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการ

สถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการ

สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้าน

มโนภาพ ด้านมนุษย์ ด้านความรู้ความคิด ด้านเทคนิค และด้านการศึกษาและการสอน ตามล าดับ 2) 

พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลกลุ่ม

การศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก

ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านพฤติกรรมความส านึกในหน้าที่ ด้านพฤติกรรม

การค านึงถึงผู้อ่ืน ด้านพฤติกรรมความอดทนอดกลั้น ด้านพฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือ และด้าน

พฤติกรรมการให้ความร่วมมือ ตามล าดับ 3) ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา ด้านมโน

                                                           

 73 สุภาพร บุญมาก, “ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับมาตรฐานด้านการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2” 
(บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552)., บทคัดย่อ. 
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ภาพ ด้านความรู้ความคิด และด้านมนุษย์ ส่งผลต่อการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานครู

เทศบาลในโรงเรียนสังกัดการศึกษาท้องถิ่นท่ี 1 โดยภาพรวม74 

 พรพิพัฒน์  ซื่อสัตย์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

ของครู กศน. ต าบล ในเขตภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมของสภาพการปฏิบัติงาน

และความต้องการที่คาดหวังอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปัญหา พบว่า 

ด้านการให้บริการเรียนรู้มีระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการสนับสนุนกิจกรรมสังคม วัฒนธรรม

ประเพณี ด้านการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการวางแผนจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ 75 
 ธิติ พ่ึงเพียร ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยของประชาชน เทศบาลต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า ความ

ต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชน เทศบาลต าบลโพสะ อ าเภอ

เมือง จังหวัดอ่างทอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก และแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชน เทศบาลต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ควรจัด

กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ด้านศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ ควรจัดการศึกษาที่

ตอบสนองความต้องการ จัดกิจกรรมการศึกษาให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันได้76 

   

                                                           

 74 ปาริชาติ กมลยะบุตร, “ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลกลุ่ม
การศึกษาท้องถิ่นที่ 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553)., บทคัดยอ่.  
 75 พรพิพัฒน์ ซื่อสัตย์, “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครู กศน. ต าบล 
ในเขตภูมิภาคตะวันตก” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและดารพัฒนา
มนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555)., บทคัดย่อ.  

 76 ธิติ พ่ึงเพียร, “ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
ประชาชน เทศบาลต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554)., บทคัดย่อ.  
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งานวิจัยจากต่างประเทศ 

 แมคเคนน่า (McKenna) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวโน้มและบริบทในการพัฒนาทักษะ

การบริหาร พบว่า แนวโน้มของการพัฒนาทักษะการบริหารขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล

สถานการณ์และบริบทขององค์กรจะเป็นสิ่งส าคัญในการก าหนดให้ผู้จัดการตัดสินใจว่าควรจะท าอะไร

อย่างไรมากกว่าที่จะขึ้นอยู่กับการฝึกอบรมในทางปฏิบัติ นั่นสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของคู่มือ

หรือต าราเรียน ดังนั้น ต่อไปนักเรียนนักศึกษาทางการบริหารรวมถึงทักษะการบริหารก็จะขาดแคลน 

เพราะทักษะไม่สามารถแยกออกจากแต่ละบุคคลหรือแต่ละบริบทได้ เปรียบเสมือนถ้าหากผู้จัดการ

เป็นผู้มีความสามารถก็จะมีเช่นนั้นตลอด  หรือถ้าเป็นผู้ไร้ความสามารถก็จะเป็นเช่นนั้นตลอดไปเช่นกัน77 

 คริสติน่า (Christina. 2001: 192) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การจัดการโดยโรงเรียนเป็นฐาน
ผลการวิจัยจากโรงเรียนที่ไปศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีความเข้าใจที่เด่นชัดว่าตัวผู้บริหารและทีม
ไม่มีอ านาจแต่อย่างใด SBM เป็นตัวน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของผู้ร่วมงานในการด าเนินงาน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจึงมีหน้าที่ตัดสินใจและรับการส่งเสริมให้ก้าว
ไปข้างหน้าต่อไป78  
 ชาร์ล (Charles. 2006: 98) ได้ท าการวิจัยเรื่องการจัดการที่มีโรงเรียนเป็นฐาน พบว่าการ
จัดการที่มีโรงเรียนเป็นฐานในลักษณะความเป็นผู้น า และการบริหาร มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนโดยยึดมั่นในความศรัทธาของอาจารย์และผู้บริหารที่ว่า การจัดการโดยมีโรงเรียนเป็นฐานนั้น 
สามารถปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้79 

 ฮายซุง (Hysong) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของทักษะทางด้านเทคนิคในความ
เข้าใจของการบริหารแบบมุ่งผลงาน พบว่า ทักษะทางด้านเทคนิคที่เพ่ิมขึ้น ท าให้ความสามารถ
คาดการณ์ได้ว่าส าหรับผู้บริหารชั้นต้น ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับการบริหารที่มุ่งผลงาน
มากกว่าเรื่องของทักษะการบริหารซึ่งเมื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางด้านเทคนิคและทั้งในส่วน
ของการประเมินจากผู้ใต้บังคับบัญชาและความพึงพอใจในงานแล้ว พบว่า ความเชี่ยวชาญในงานเป็น

                                                           

 77 Steve Mckenna, "Predispositions and Context in the Development of 
Managerial Skills," accessed February 21, 2017, abstract from http://www.emeraldinsight.com 
/journals.htm?issn=02621711 &volume=23&issue=7&articleid=880588&show=abstract  (2017).  
 78 Christina,  (New York: Columbia University Teachers College, 2001). 
 79 Charles, School-Based Management: A Study of Its Impacton Student 
Achievement in the Title I Schools (California: Fielding Graduate University, 2006). 
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สิ่งที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความส าคัญ เป็นความน่าเชื่อถือและเกณฑ์ที่ส าคัญที่สุดในการเลือก
ผู้บริหารชั้นต้น80 

 เจนทรีและคณะ (Gentry and others) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหาร : มี

อะไรเปลี่ยนไปตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1980 พบว่า ทักษะการบริหารที่มีความส าคัญตั้งแต่ในปี 1980 

นั้น ปัจจุบันก็ยังมีความส าคัญอยู่เช่นเดิม แต่ความส าคัญของความสัมพันธ์ในองค์กร , สมรรถนะของ

องค์กรและผู้บริหารและการบริหารจัดการเวลา เปลี่ยนไปเมื่อ  15 ปีที่แล้ว รายงายฉบับนี้ระบุว่า

ทักษะการบริหารมีความส าคัญในระดับที่แตกต่างกันและมีหน้าที่ขององค์กรที่แตกต่างกันภายใต้

สิ่งแวดล้อมของการท างานในปัจจุบัน81 

 โท นิ แดน เดล , แบ รดดี้  และ  ฟลี น อร์  (Tonidandel, Braddy and Fleenor) ได้

ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารมี่สามารถคาดการณ์ได้ถึงความมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัย

รายงานว่า สิ่งที่ส าคัญท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิผลของผู้จัดการนั่นคือ ทักษะทางด้านมนุษย์

จะมีความส าคัญมากกว่าทักษะด้านเทคนิคและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกองค์กร ในขณะที่ทักษะการ

บริหารงานมีความส าคัญมากที่สุด ส่วนเพศไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับทักษะและ

ประสิทธิผลแต่ขนาดองค์กรมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับทักษะและประสิทธิผล82

                                                           

 80 Sylvia J. Hysong, The Role of Technical Skill in Perceptions of Managerial 
Performance. Accessed February 21, 2017, Abstract from 
Http://Www.Emeraldinsight.Com/Journals.Htm?Issn=02621711&Volume=27&Issue=3&
Articleid=1713837&Show=Abstractjournals.Htm?Issn=02621711&Volume=27&Issue=3&
Articleid=1713837&Show=Abstract.  
 81William A. Gentry and others, Managerial Skills: What Has Changed since 
the Late 1989s. Accessed February21, 2017. Abstract from  
Http://Www.Emeraldinsignt.Com/Journals.Htm?Issn=01437739&Volume=29&Issue=2&
Articleid=1713833&Show=Abstract. 
 82Scott Phillip Tonidandel, W.  Braddy, and John W. Fleenor, Relative 
Importance  of Managerial Skill for Predicting Effectiveness. Accessed February 14, 2017. 
Abstract from Http://Www.Emeraldinsignt.Com/Journals.Htm?Issn=02683946&Volume 
=27&Issue =6&Articleid=17047850&Show=Abstract. 
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สรุป 

 จากผลการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส นั้น 
จะเห็นได้ว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่จะน าพาองค์การไปสู่เป้าหมาย ในที่นี้
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาทักษะผู้บริหารตามแนวคิดของเดรคและโรว์ (Drake and Roe) ประกอบด้วย 5 ทักษะ
ที่ครอบคลุมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับทักษะทางด้านต่างๆ ประกอบด้วย ทักษะด้านความรู้ความคิด   
ทักษะด้านเทคนิค ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ทักษะด้านมนุษย์ ทักษะด้านมโนภาพ ส่วนส่วน
มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ ที่
ได้ก าหนดไว้ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่ 3  การจัดการศึกษา นอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 4 การจัดการ
ศึกษาตามอัธยาศัย มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ มาตรฐานที่ 6 การท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย 
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บทที่ 3  

การด าเนินการวิจัย 
 

 การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบทักษะการบริหารของผู้บริหาร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 2) เพ่ือทราบมาตรฐาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 3) เพ่ือทราบ

ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (descriptive 

research) โดยใช้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส   

เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)  ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ หัวหน้าฝ่าย และครูผู้สอน การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้มีขั้นตอนการ

ด าเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

 เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด

รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงร่างวิจัย เป็นการจัดเตรียมโครงการเพ่ือให้การด าเนินงาน

เป็นไปอย่างมีระบบ โดยการศึกษาเอกสาร ต ารา บทความต่าง ๆ รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่

เกี่ยวข้อง และจัดท าโครงร่างงานวิจัยเสนอต่อภาควิชาเพ่ือน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  

 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัยเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยสร้างหรือพัฒนาเครื่องมือ ทดสอบ

และปรับปรุงเครื่องมือ ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลจากตัวอย่างที่ก าหนดแล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา

ตรวจสอบความถูกต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล   

 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจัดท าร่างรายงานการวิจัยเสนอ

ต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ ไขตามที่

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย 

เพ่ือขออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย จึงได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง ตัว
แปรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการ
วิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
แผนแบบการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา ( descriptive research ) ที่มีแบบแผนการวิจัยใน
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one - shot, non experimentalcase 
study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 เมื่อ  R หมายถึง  กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม                                               

    X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา                                                                

    O หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 

 
ประชากร  

 ประชากรที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส  จ านวนทั้งหมด 13 ศูนย์ จ าแนกออกเป็น ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 

จ านวน 13 คน หัวหน้าฝ่าย จ านวน 13 คน และ ครู จ านวน 13 คน รวมทั้งหมด 39 คน 
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กลุ่มตัวอย่าง    
 เป็นการศึกษาประชากร ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยวิธีการจับคุ๋รายกลุ่ม (Group 
Matching) จ าแนกเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอละ 3 คน ได้แก่ 
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 1 คน หัวหน้าฝ่าย 1 คน และครูผู้สอน 1 คน รวมเป็นผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน 
รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 39 คน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส  

ล าดับ อ าเภอ 
ประชากร                       
(ศูนย์กศน.
อ าเภอ) 

กลุ่มตัวอย่าง                       
(ศูนย์กศน.
อ าเภอ) 

ผู้ให้ข้อมูล (คน) 
รวม ผู้อ านวย

การ 
หัวหน้า
ฝ่าย 

คร ู

1 เมืองนราธิวาส   1 1 1 1 1 3 
2 ตากใบ   1 1 1 1 1 3 

3 บาเจาะ   1 1 1 1 1 3 

4 ยี่งอ   1 1 1 1 1 3 
5 ระแงะ   1 1 1 1 1 3 

6 รือเสาะ   1 1 1 1 1 3 
7 ศรีสาคร   1 1 1 1 1 3 

8 แว้ง   1 1 1 1 1 3 

9 สุคิริน   1 1 1 1 1 3 
10 สุไหงโก-ลก  1 1 1 1 1 3 

11 สุไหงปาดี   1 1 1 1 1 3 

12 จะแนะ   1 1 1 1 1 3 
13 เจาะไอร้อง 1 1 1 1 1 3 

รวม 13 13 13 13 13 39 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรพ้ืนฐาน ตัวแปรที่ศึกษาซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้  

1. ตัวแปรพ้ืนฐาน เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับสภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษา และอายุราชการประสบการณ์ในการท างาน  

2. ตัวแปรต้น (Xtot) ได้แก่  เป็นตัวแปรที่ เกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหาร  
ตามแนวคิดของเดรคและโรว์ (Drake and Roe) ดังนี้ 

2.1 ทักษะด้านความรู้ความคิด (X1) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการใช้
ความรู้ ความคิด สติปัญญา และวิสัยทัศน์ ในการบริหารงานของสถานศึกษาให้ประสบผลส า เร็จมี
ประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

2.2 ทักษะด้านเทคนิค (X2) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการใช้ความรู้ความ
ช านาญ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงความรู้ ความสามารถในการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เทคนิค วิธีการในการบริหารให้เกิดผลส าเร็จ และสามารถแนะน าให้ผู้อ่ืน
ปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

2.3 ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (X3) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการ
เป็นผู้น าทางการศึกษาทางด้านการเรียนการสอน มีความรู้และเป็นนักวิชาการมีความเข้าใจใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอน ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา ส่งเสริม
ให้ครูพัฒนาตนเองด้านวิชาการและวิทยฐานะและสามารถแนะน าให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

2.4 ทักษะด้านมนุษย์ (X4) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีความเข้าใจความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความจริงใจ ให้ความส าคัญกับคนทุกคน
มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การโดยอาศัย
หลักการด้านมนุษย์สัมพันธ์ มีความรู้และความเข้าใจถึงความต้องการ พฤติกรรมของบุคคล เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การและบรรลุเป้าหมายขององค์การ  

2.5 ทักษะด้านมโนภาพ (X5) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการมองเห็น
ภาพรวมในองค์การ เข้าใจความซับซ้อนองค์การทั้งหมด สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ 
ภายในองค์การ ซึ่งผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ก าหนดและวางแผนงานในองค์การ เพ่ือให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อองค์การ 
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3. ตัวแปรตาม (Ytot) เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึ กษ าตาม อัธยาศั ยอ า เภอ  ในตั วบ่ งชี้ ม าตรฐานที่  5  ด้ านการบริห ารจั ดการ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่  

3.1 ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร (Y1) หมายถึง ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการ
จัดการศึกษา มีคุณธรรมและจริยธรรม มีการบริการที่ดี มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

3.2 คุณภาพของการบริหารจัดการ (Y2) หมายถึง มีการใช้มาตรฐานของการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการ มีการจัดท านโยบายตามแผน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารที่
ถูกต้องและครบถ้วน เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งาน มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เปรียบเทียบ
กับเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่อง มีการน าข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและ
ปรับปรุงงาน และมีการบริหารจัดการเพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3.3 คุณภาพของการพัฒนาบุคลากร (Y3) หมายถึง มีการส ารวจ จัดท าฐานข้อมูล เพ่ือ
วางแผนพัฒนาบุคลากร มีโครงการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกส่วนงานของสถานศึกษาใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีหรือมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมงต่อปี
และน าความรู้ไปใช้พัฒนางาน มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินแผน/โครงการการพัฒนา
บุคลากร น าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานและปรับแผน/โครงการพัฒนาบุคลากร 

3.4 คุณภาพการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (Y4) หมายถึง มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัย สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรท า
วิจัยอย่างง่าย มีโครงการวิจัยและด าเนินการวิจัยอย่างง่ายอย่างน้อยปีงบประมาณละ 2เรื่อง มีการน า
ผลงานการวิจัยไปน าเสนอในเวทีต่าง ๆ และเผยแพร่ผลงานวิจัย  ผลงานวิจัยได้น าไปใช้ในการ
พัฒนาการจัดการศกึษา 

3.5 ระบบประกันคุณภาพภายใน (Y5) หมายถึง มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่และตัวบ่งชี้ของต้นสังกัดและสอดคล้องกับเป้าหมายและ
พันธกิจของ สถานศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่เชื่อถือได้ครอบคลุมพันธกิจ สะท้อนผลการ
ด าเนินงาน วิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและมีข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม  มีการ
ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 3 ปี 

3.6 การจัดระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (Y6) หมายถึง มีการวางแผน/โครงการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการศึกษาให้เป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการ
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เข้าถึง น าระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ มีการติดตามผลและประเมินผลการใช้ระบบ
ฐานข้อมูล มีการน าเสนอรายงานการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (ท่ีได้
ปรับปรุงจากการน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมาใช้) ต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาเพ่ือน าสู่การปฏิบัติ  มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพ อันเนื่องมาจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การด าเนินงานระบบฐานข้อมูล 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล จ านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 
3 ตอน รายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ ( check list ) เพ่ือสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษา และอายุราชการประสบการณ์ในการท างาน  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหาร ตามแนวคิดของเดรค
และโรว์ (Drake and Roe) ออออออออออออออออออออ                                                   
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยอ าเภอ แนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ 
 แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบจัดอันดับคุณภาพ ( Rating 
Scale ) 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิร์ด  (Likert ’s five rating scale)83 โดยก าหนดค่าคะแนนของ
แต่ละช่วงน้ าหนักเป็น 1 ถึง 5 คะแนนตามล าดับ ดังนี้ 
 ระดับ 1 หมายถึง ทักษะการบริหารของผู้บริหาร / มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส อยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าน าหนักเท่ากับ 1 
คะแนน 
 ระดับ 2 หมายถึง ทักษะการบริหารของผู้บริหาร / มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส อยู่ในระดับน้อย  มีค่าน าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
 ระดับ 3 หมายถึง ทักษะการบริหารของผู้บริหาร / มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าน าหนักเท่ากับ 3 
คะแนน  

                                                           
83 Likert Rensis, New Pattem of Management (New York: McGran - Hill, 1961)., 

74. 
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 ระดับ 4 หมายถึง ทักษะการบริหารของผู้บริหาร / มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส อยู่ในระดับมาก มีค่าน าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

 ระดับ 5 หมายถึง ทักษะการบริหารของผู้บริหาร / มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าน าหนักเท่ากับ 5 

คะแนนทท 

 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาและสร้างเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามขึ้น ตามกรอบแนวคิด

และวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนด โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้                            

 ขั้นที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ วรรณกรรม ที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับทักษะการบริหาร

ของผู้บริหาร และผู้วิจัยได้เลือกแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยของ นางสุภาพร เหล่าทรัพย์เจริญ84 ซึ่งเป็น

เครื่องมือที่มีความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  และมีค่าความ

เชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.70 ส่วนมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือโดยยึดตามเกณฑ์คู่มือการประเมินคุณภาพ

สถานศึกษา โดยต้นสังกัดส าหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แล้วน าผลการศึกษามาพัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ โดยขอค าแนะน าของ

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์   

 ขั้นที่ 2 แก้ไขเพ่ิมเติมในบางส่วนเพ่ือให้เหมาะสมในการเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน ภายใต้ค า

แนะนาจากอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ 

 ขั้นที่ 3 น าแบบสอบถามที่ได้แก้ไขเสนอต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความ

ตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) อีกครั้ง 

 ขั้นที่ 4 จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้เก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลต่อไป 

 

                                                           

 84สุภาพร เหล่าทรัพย์เจริญ , “ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับความเป็นองค์การ
นวัตกรรมในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2552)., 161.  
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ท าบันทึกถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ไปถึงยังผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัด
นราธิวาส เพ่ือออกหนังสือแจ้งขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย ครูผู้สอน  
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ให้ช่วยอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม ผู้วิจัยด าเนินการจัดส่งเครื่องมือทางไปรษณีย์ 
และขอรับคืนทางไปรษณีย์        

3. ประสานงาน ติดตามการตอบแบบสอบถามทางโทรศัพท์ออ  
4. รับแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย์ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาผู้วิจัยด าเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้คืนมา 
2. จัดระบบข้อมูลตรวจสอบรวมคะแนนแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 
3. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ในการ
ค านวณค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 

2. การวิเคราะห์การใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหาร และมาตรฐานศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต (   ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  โดยน าค่าเฉลี่ยที่ค านวณได้ไปวิเคราะห์เทียบกับคะแนนเฉลี่ยตามแนวคิดของเบสท์ 
(Best)85 ดังนี้  

                                                           

 85 John W. Best, Research in Education (New Jersy: Prenticc - Hall, 2006)., 
190.  
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  ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง ทักษะการบริหารของผู้บริหาร / มาตรฐานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง ทักษะการบริหารของผู้บริหาร / มาตรฐานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส อยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง ทักษะการบริหารของผู้บริหาร / มาตรฐานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส อยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง ทักษะการบริหารของผู้บริหาร / มาตรฐานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส อยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  4.50 - 5.00 หมายถึง ทักษะการบริหารของผู้บริหาร / มาตรฐานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส อยู่ในระดับมากที่สุด 

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส  ใช้การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
โดยน าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้จากโปรแกรมส าเร็จรูปไปวิเคราะห์เทียบกับเกณฑ์ ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

  ตั้งแต่ .70 ขึ้นไป  คือ ตัวแปรคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
  ตั้งแต่ .30 - .69 คือ ตัวแปรคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
  ต่ ากว่า .30  คือ ตัวแปรคู่นั้นมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า86 
 

สรุป 

การวิจัยเรื่องทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 2) มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 3) เพ่ือทราบความสัมพันธ์ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับ
มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ตัวแปรที่

                                                           
86 ธีรศักดิ์  อุ่นอารมณ์เลิศ, วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ Research Methodology in 

Social Sciences, พิมพ์ครั้งที่ 2 ed. (นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐม , 2558)., 
240. 
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ศึกษา ตัวแปรต้น คือ ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ตามแนวคิดของเดรคและโรว์ (Drake and Roe) 
ตัวแปรตาม คือ มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัด
นราธิวาส  เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) จ านวนประชากรในการวิจัย 13 อ าเภอ เป็นกลุ่ม 
ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คนประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน หัวหน้าฝ่าย จ านวน 1 
คน ครูผู้สอน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสถานะภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)  
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั ยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส  สถิติ  ค่าความถี่ 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
การวิ เค ราะห์ ค่ าสั มป ระสิ ทธิ์ สหสั ม พันธ์ ของเพี ยร์สั น    (Pearson’s  product moment 
correlation coefficient)    

 
 
 
 
 



 
 

72 
 

 
บทที่ 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่าง ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 
โดยใช้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส เป็นหน่วย
วิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส จ านวน 13 ศูนย์ ศูนย์ละ 3 คน ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย และครูผู้สอน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น  39 คน ซึ่งได้รับแบบสอบถาม
กลับคืน จ านวน 39 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 100 น ามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกเป็น 4 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหส์ถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารกับ

มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัด
นราธิวาส 

 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่าย และ
ครูผู้สอน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ  จังหวัดนราธิวาส 
จ านวน 13 ศูนย์  ศูนย์ละ 3 คน รวม 39 คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน 
และประสบการณ์ในการท างาน โดยการหาค่าความถี่ (frequency) และร้อยละ (percentage) ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน และประสบการณ์การท างาน 

ข้อที่ สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 
18 
21 

 
46.15 
53.85 

รวม 39 100.00 
2 อายุ 

1. 21-30 
2. 31-40 
3. 41-50 
4. 51-60 

 
1 
15 
15 
8 

 
2.56 
38.46 
38.46 
20.52 

รวม 39 100.00 

3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
1. ปริญญาตรี 
2. ปริญญาโท 
3. ปริญญาเอก 

 
23 
15 
1 

 
58.98 
38.46 
2.56 

รวม 39 100.00 

4 ต าแหน่งปัจจุบัน 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ปฏิบัติ

หน้าที่ผู้อ านวยการ 
2. หัวหน้าฝ่าย/งาน 
3. ครู 

 
13 
 

13 
13 

 
33.33 

 
33.33 
33.33 

รวม 39 100.00 

5 ประสบการณ์ในการท างาน (ในต าแหน่งปัจจุบัน) 
1. น้อยกว่า 1 ปี 
2. 1-5 ปี 
3. 6-10 ปี 
4. มากกว่า 10 ปี 

 
- 
3 
8 
28 

 
- 

7.69 
20.51 
71.80 

รวม 39 100.00 
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 จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือเป็นเพศหญิง 

21 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 เป็นเพศชาย 18 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 ด้านอายุของผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นผู้มีอายุระหว่าง 31-40 ปี และ 41-50 ปี มากที่สุดเท่ากัน จ านวน 15 คน คิดเป็น

ร้อยละ 38.46รองลงมาคือ อายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.51 และอายุ

ระหว่าง 21-30ปี น้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 ส าหรับระดับการศึกษาวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 58.97 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จ านวน 

15 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46และระดับปริญญาเอกน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 ด้าน

ต าแหน่งปัจจุบัน ต าแหน่งครู จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/งานจ านวน 

13 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ

จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ด้านประสบการณ์ในการท างานที่มีจ านวนมากที่สุด คือ อายุ

การท างาน มากกว่า 10 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 71.80 รองลงมาคือ อายุการท างาน 6-10 

ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.51 อายุการท างาน 1-5 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 

และไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามท่ีอยู่ในช่วงประสบการณ์ท างาน น้อยกว่า 1 ปี 

 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษา 

ตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 

 ในการวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษา  

ตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) จากกลุ่มตัวอย่าง 13 โรงเรียน แล้วน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิด

ของเบสท์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียด ในตารางที่ 3 ถึงตารางที ่8 
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ตารางที่ 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวม (Xtot) 
(n=39) 

ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 

(Xtot) 
 ( x )  (S.D.) ระดับ 

1. ทักษะด้านความรู้ความคิด (X1) 4.24 0.50 มาก 

2. ทักษะด้านเทคนิค (X2) 4.29 0.49 มาก 

3. ทักษะด้านการศึกษาและการสอน (X3) 4.18 0.50 มาก 

4. ทักษะด้านมนุษย์ (X4) 4.29 0.49 มาก 

5. ทักษะด้านมโนภาพ (X5)  4.11 0.46 มาก 

โดยภาพรวม (Xtot) 4.22 0.42 มาก 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( x =  4.22 , S.D. = 

0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก

มากไปน้อย ดังนี้ เท่ากันสองล าดับแรก คือ ทักษะด้านเทคนิค ( x = 4.29, S.D. = 0.49) และทักษะ

ด้านมนุษย์ ( x = 4.29, S.D. = 0.49) รองลงมา ทักษะด้านความรู้ความคิด ( x =  4.24 , S.D. = 

0.50) ทักษะด้านการศึกษาและการสอน ( x =  4.18, S.D. = 0.50) และทักษะด้านมโนภาพ ( x =  

4.11, S.D. = 0.46) ตามล าดับ 

เมื่อวิเคราะห์ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ในแต่ละด้านเป็นรายข้อได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 4 - ตาราง

ที่ 8 
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ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารศูนย์

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ทักษะด้าน
ความรู้ความคิด (X1) 

(n=39) 

ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
ด้านความรู้ความคิด (X1) 

( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ผู้บริหารสามารถน าความรู้ ความช านาญ และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้ามาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4.33 

 
0.70 

 
มาก 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาการบริหารให้มีคุณภาพ
สูงขึ้น 4.23 0.63 มาก 

3. ผู้บริหารยกระดับสมรรถนะด้านการบริหารงานและความเป็น
ผู้น า 4.10 0.60 มาก 

4. ผู้บริหารมีการบริหารงานโดยก าหนดวิสัยทัศน์ และกล
ยุทธ์ที่ชัดเจน เพ่ีอมุ่งสู่เป้าหมายของสถานศึกษา 4.26 0.64 มาก 

5. ผู้บริหารเป็นผู้น าทางการศึกษา โดยใช้ความรู้ในการ
บริหารงานอย่างสร้างสรรค์ 4.26 0.68 มาก 

6. ผู้บริหารมีการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน เพ่ือให้
เกิดผลดี 
ต่อสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4.28 0.56 มาก 

ภาพรวม  4.24 0.50 มาก 

  
 จากตารางที่ 4 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ทักษะด้านความรู้ความคิด โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( x = 4.24, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับ

ค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสามารถน าความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์

ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้ามาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( x = 4.33, S.D. = 0.70) 

รองลงมา ผู้บริหารมีการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน เพ่ือให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  (
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x = 4.28, S.D.= 0.56) เท่ากันสองล าดับ คือ ผู้บริหารมีการบริหารงานโดยก าหนดวิสัยทัศน์ และกล

ยุทธ์ที่ชัดเจน เพ่ีอมุ่งสู่เป้าหมายของสถานศึกษา ( x = 4.26, S.D. = 0.64) และ ผู้บริหารเป็นผู้น าทาง

การศึกษา โดยใช้ความรู้ในการบริหารงานอย่างสร้างสรรค์  ( x = 4.26, S.D.= 0.68) ผู้บริหารมี

วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาการบริหารให้มีคุณภาพสูงขึ้น ( x = 4.23, S.D. = 0.63) และผู้บริหารยกระดับ

สมรรถนะด้านการบริหารงานและความเป็นผู้น า ( x = 4.10, S.D. = 0.60) ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารศูนย์

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ทักษะด้านเทคนิค 

(X2) 

(n=39) 

ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 

ด้านเทคนิค (X2) 
( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ผู้บริหารมีความรู้ ความช านาญ เกี่ยวกับการใช้วิธีการ

ต่างๆ ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ 

 

4.26 

 

0.60 

 

มาก 

2. ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์กิจกรรม

เพ่ือการบริหาร 

 

4.23 

 

0.71 

 

มาก 

3. ผู้บริหารใช้เทคนิควิธีการบริหารอย่างหลากหลาย  

และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว 

 

4.26 

 

0.60 

 

มาก 

4. ผู้บริหารสามารถพัฒนากระบวนการทางการบริหาร

และน าเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

4.38 

 

0.54 

 

มาก 

5. ผู้บริหารสามารถแนะน าบุคลากรให้ปฏิบัติงานตาม

นโยบาย หรือข้อตกลงต่างๆ ที่ร่วมกันก าหนดขึ้นใน

สถานศึกษาได้ 

 

4.33 

 

0.62 

 

มาก 

ภาพรวม 4.29 0.49 มาก 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ทักษะด้านเทคนิค โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 
4.29, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสามารถพัฒนากระบวนการทางการบริหารและน าเทคนิค
ต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน ( x = 4.38, S.D. = 0.54) รองลงมา ผู้บริหารสามารถแนะน าบุคลากร
ให้ปฏิบัติงานตามนโยบาย หรือข้อตกลงต่างๆ ที่ร่วมกันก าหนดขึ้นในสถานศึกษาได้  ( x = 4.33, S.D. 
= 0.62) เท่ากันสองล าดับ คือ ผู้บริหารมีความรู้ ความช านาญ เกี่ยวกับการใช้วิธีการต่างๆ  ในการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ( x = 4.26, S.D. = 0.60) และผู้บริหารใช้เทคนิควิธีการ
บริหารอย่างหลากหลาย และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว ( x = 4.26, S.D. = 0.60) 
และผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือการบริหาร  ( x = 4.23, S.D. = 0.71) 
ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ทักษะด้าน
การศึกษาและการสอน (X3) 

(n=39) 

ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
ด้านการศึกษาและการสอน (X3) 

( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ผู้บริหารเป็นผู้น าที่มีความเชีย่วชาญด้านการจัดการศึกษา 
และการสอน และเปน็ที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน 

4.15 0.54 มาก 

2. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และบริหารได้อย่างเหมาะสม 

4.15 0.54 มาก 

3. ผู้บริหารเป็นผู้น าทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร 
ให้เหมาะสมกับสถานศึกษา 

4.10 0.64 มาก 

4. ผู้บริหารบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับภารกิจ และ
นโยบายทางการศึกษา 

4.15 0.63 มาก 

5. ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ 4.21 0.70 มาก 

6. ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญและเป็นนักวิชาการท่ีดี 
ในการให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียน
การสอนแก่บุคลากร 

 
4.28 

 
0.65 

 
มาก 

ภาพรวม  4.18 0.50 มาก 
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 จากตารางที่ 6 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ทักษะด้านการศึกษาและการสอน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  ( x =  4.18, S.D. =0.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญและเป็นนักวิชาการที่
ดีในการให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนแก่บุคลากร  ( x = 4.28, S.D. 
= 0.65) รองลงมาคือ ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ ( x = 4.21, S.D. = 0.70) เท่ากันสาม
ล าดับ คือ ผู้บริหารเป็นผู้น าที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาและการสอน และเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ร่วมงาน ( x = 4.15, S.D. = 0.54) ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และบริหารได้อย่างเหมาะสม  ( x = 4.15, S.D. = 0.54) และผู้บริหาร
บริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับภารกิจ และนโยบายทางการศึกษา ( x = 4.15, S.D. = 0.63) ล าดับ
สุดท้าย คือ ผู้บริหารเป็นผู้น าทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานศึกษา ( x = 
4.10, S.D. = 0.64) 
 
ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารศูนย์

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ทักษะด้านมนุษย์ (X4) 
                    (n=39) 

ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
ด้านมนุษย์ (X4) 

( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ผู้บริหารมีความสามารถในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.23 0.63 มาก 
2. ผู้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้ความเป็นกันเองกับ
บุคลากรเพ่ือลดความกดดันในการปฏิบัติงาน 4.33 0.62 

 
มาก 

3. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4.36 0.63 มาก 
4. ผู้บริหารมีความเอ้ืออาทร และให้ความช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ 4.28 0.65 

 
มาก 

5. ผู้บริหารใช้การบริหารแบบความร่วมมือ และสนับสนุน
การท างานเป็นกลุ่มหรือทีมเพ่ือบรรลุเป้าหมายของ
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.26 0.64 มาก 

ภาพรวม 4.29 0.49 มาก 
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 จากตารางที่ 7 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ทักษะด้านมนุษย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 
4.29, S.D.= 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ ( x = 4.36, S.D. = 0.63) รองลงมาคือ ผู้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้ความเป็นกันเอง
กับบุคลากรเพ่ือลดความกดดันในการปฏิบัติงาน ( x = 4.33, S.D. = 0.62) ผู้บริหารมีความเอ้ืออาทร 
และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ ( x = 4.28, S.D. = 0.65) ผู้บริหารใช้การบริหาร
แบบความร่วมมือ และสนับสนุนการท างานเป็นกลุ่มหรือทีมเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ( x = 4.26, S.D. = 0.64) และผู้บริหารมีความสามารถในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ( x = 4.23, S.D. = 0.63) ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการบริหารของผู้บริหารศูนย์

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ทักษะด้านมโนภาพ
(X5) 

                    (n=39) 
ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 

ด้านมโนภาพ (X5) 
( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของ
สถานศึกษาในภาพรวมได้อย่างถูกต้องชัดเจน 4.15 0.59 

 
มาก 

2. ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของ
สถานศึกษาในภาพรวมได้อย่างถูกต้องชัดเจน 4.13 0.61 มาก 
3. ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ และวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 4.05 0.51 

 
มาก 

4. ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆภายใน
องค์การได้อย่างเหมาะสมและมีความเชื่อมโยง 4.10 0.68 มาก 
5. ผู้บริหารมีมาตรการรองรับในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ภายในองค์การ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 4.08 0.53 มาก 
6. ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ต้นสังกัดกับ
หน่วยงานอื่นๆ 

4.15 0.54 มาก 

ภาพรวม 4.11 0.46 มาก 
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 จากตารางที่ 8 พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ทักษะด้านด้านมโนภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( x = 4.11, S.D.= 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่า

มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ เท่ากันสองล าดับแรก คือ ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สภาพ

ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาในภาพรวมได้อย่างถูกต้องชัดเจน ( x = 4.15, S.D. = 0.59) 

และผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ต้นสังกัดกับหน่วยงานอ่ืนๆ ( x = 4.15, S.D. = 

0.54) รองลงมาคือ ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาใน

ภาพรวมได้อย่างถูกต้องชัดเจน  ( x = 4.13, S.D. = 0.61) ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การได้อย่างเหมาะสมและมีความเชื่อมโยง  ( x = 4.10, S.D. = 0.68) 

ผู้บริหารมีมาตรการรองรับในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในองค์การ เพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต ( x = 4.08, S.D. = 0.53) และ ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ และวางแผนการจัด

การศึกษาได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  ( x = 4.05, S.D. = 0.51) 

ตามล าดับ 

  

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ  

จังหวัดนราธิวาส 

 ในการวิเคราะห์ระดับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดัง

รายละเอียด ในตารางที่ 9 ถึงตารางที ่15 
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมและรายด้าน (Ytot) 

           (n=39) 

มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ        

    และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 
( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ด้านผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร (Y1) 4.23 0.55 มาก 

2. ด้านคุณภาพของการบริหารจัดการ (Y2) 4.25 0.46 มาก 

3. ด้านคุณภาพของการพัฒนาบุคลากร (Y3) 4.25 0.45 มาก 

4. ด้านคุณภาพการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (Y4) 3.99 0.57 มาก 

5. ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน (Y5) 4.21 0.37 มาก 

6. ด้านการจัดระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (Y6)  4.23 0.47 มาก 

โดยภาพรวม (Ytot) 4.19 0.48 มาก 

 

 จากตารางที่ 9 พบว่า มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.19, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านโดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านคุณภาพของการพัฒนาบุคลากร (

x =4.25, S.D.= 0.45) รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของการบริหารจัดการ ( x = 4.25, S.D. = 0.46) 

ด้านการจัดระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ ( x = 4.23, S.D. = 0.47) ด้านผู้บริหารมีสมรรถนะใน

การบริหารองค์กร ( x = 4.26, S.D. = 0.41) ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน ( x = 4.21, S.D. =0.37)  

และด้านคุณภาพการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( x = 

3.99, S.D. = 0.57) ตามล าดับ 

 เมื่อวิเคราะห์มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ  

จังหวัดนราธิวาส ในแต่ละด้านเป็นรายข้อย่อยได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 10 - ตารางที่ 15 

 



 83 
 

 
 
 

ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหาร
องค์กร (Y1) 

(n=39) 

มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ        
    และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 

ด้านผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร (Y1) 
( x ) (S.D.) ระดับ 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
และสอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษา  4.05 0.46 มาก 

2. ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในทุกด้าน ทั้งการ
ด าเนินชีวิตและการท างาน  4.27 0.58 มาก 

3. ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  4.23 0.54 มาก 

4. ผู้บริหารเห็นความส าคัญในการสร้างการบริการที่ดี  
ให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคม  4.30 0.61 มาก 

5. ผู้บริหารสนับสนุนการเข้าร่วมประเมินเพ่ือรับรางวัลจาก
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการบริหารองค์กร 4.32 0.58 มาก 

ภาพรวม 4.23 0.55 มาก 

 
 จากตารางที่ 10 พบว่า มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x
= 4.23, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ผู้บริหารสนับสนุนการเข้าร่วมประเมินเพ่ือรับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะใน
การบริหารองค์กร ( x = 4.32, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ ผู้บริหารเห็นความส าคัญในการสร้างการ
บริการที่ดี ให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคม ( x = 4.30, S.D. = 0.61) ผู้บริหารประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีในทุกด้าน ทั้งการด าเนินชีวิตและการท างาน ( x = 4.27, S.D. = 0.58) ผู้บริหารปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ( x = 4.23, S.D. = 0.54) และผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษา ( x = 4.05, S.D. = 0.46) ตามล าดับ  
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ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านคุณภาพของการบริหาร
จัดการ (Y2) 

(n=39) 

มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 

ด้านคณุภาพของการบริหารจดัการ (Y2) 
( x ) (S.D.) ระดับ 

1. สถานศึกษามีการใช้มาตรฐานของการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นเป้าหมายในการบริหาร 4.28 0.51 มาก 

2. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายตามแผนส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 4.30 0.57 มาก 

3. สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่
ถูกต้องและครบถ้วนเป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งาน 4.23 0.58 มาก 
4. สถานศึกษามีการนิเทศติดตาม และประเมินผล  
เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่อง 4.21 0.57 มาก 
5. สถานศึกษามีการน าข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ 
ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน และมีการบริหารจัดการเพ่ือ
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.23 0.58 มาก 

ภาพรวม  4.25 0.46 มาก 

 
 จากตารางที่ 11 พบว่า มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านคุณภาพของการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.25, 
S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 
สถานศึกษามีการจัดท านโยบายตามแผนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( x
= 4.30, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ สถานศึกษามีการใช้มาตรฐานของการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเป็นเป้าหมายในการบริหาร ( x = 4.28, S.D. = 0.51) เท่ากันสองล าดับคือ 
สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่ถูกต้องและครบถ้วนเป็นปัจจุบันและพร้อมใช้
งาน ( x = 4.23, S.D. = 0.58) และ สถานศึกษามีการน าข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการ
ตัดสินใจและปรับปรุงงาน และมีการบริหารจัดการเพ่ือสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียน ( x = 
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4.23, S.D. = 0.58) และล าดับสุดท้าย คือ สถานศึกษามีการนิเทศติดตาม และประเมินผล 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่อง ( x = 4.21, S.D. = 0.57)  
 
ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านคุณภาพของการพัฒนาบุคลากร 
(Y3) 

(n=39) 

มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ        
   และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัด

นราธิวาสด้านคุณภาพของการพัฒนาบุคลากร (Y3) 
( x ) (S.D.) ระดับ 

1. สถานศึกษามีการส ารวจ จัดท าฐานข้อมูลเพื่อ
วางแผนพัฒนาบุคลากร 

4.26 0.55 มาก 

2. สถานศึกษามีโครงการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุก
ส่วนงานของสถานศึกษาในแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือ
มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาและการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

4.23 0.54 มาก 

3. บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามแผน 
ไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมงต่อและน าความรู้ไปใช้พัฒนางาน 

4.23 0.54 มาก 

4. มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแผน/
โครงการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 

4.28 0.60 มาก 

5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ 
การประเมินด าเนินงานและปรับแผน/โครงการพัฒนา
บุคลากร 

4.26 0.64 มาก 

ภาพรวม  4.25 0.45 มาก 

 

 จากตารางที่ 12 พบว่า มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านคุณภาพของการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 
4.25, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแผน/โครงการพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษา ( x = 4.28, S.D. = 0.60) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการส ารวจ จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือ
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วางแผนพัฒนาบุคลากร  ( x = 4.26, S.D. = 0.55) สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
การประเมินด าเนินงานและปรับแผน/โครงการพัฒนาบุคลากร ( x = 4.26, S.D. = 0.64) เท่ากันสอง
ล าดับ คือ สถานศึกษามีโครงการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกส่วนงานของสถานศึกษาในแผนปฏิบัติ
การประจ าปีหรือมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและการ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจ ( x = 4.23, S.D. = 0.54) และ บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามแผน
ไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมงต่อและน าความรู้ไปใช้พัฒนางาน ( x = 4.23, S.D. = 0.54) 
 
ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านคุณภาพการศึกษาวิจัยเพ่ือ
พัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (Y4) 

           (n=39) 
มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ        

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 
ด้านคุณภาพการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา 

งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (Y4) 

( x ) (S.D.) ระดับ 

1. สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัย 4.08 0.66 มาก 
2. สถานศึกษามีการสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรท า
วิจัยอย่างง่าย 

4.14 0.63 
มาก 

3. สถานศึกษามีโครงการวิจัยและด าเนินการวิจัยอย่างน้อย
ปีงบประมาณละ 2 เรื่อง 

4.03 0.67 
มาก 

4. สถานศึกษามีการน าผลงานการวิจัยไปน าเสนอในเวทีต่าง  ๆ 
และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

3.82 0.79 
มาก 

5. ผลงานวิจัยได้น าไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา 

3.87 0.77 
มาก 

ภาพรวม 3.99 0.57 มาก 
 
 จากตารางที่ 13 พบว่า มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านคุณภาพการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.99, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ สถานศึกษามี
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การสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรท าวิจัยอย่างง่าย  ( x = 4.14, S.D. = 0.63) รองลงมาคือ 

สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัย ( x = 4.08, S.D. = 0.66) สถานศึกษามีโครงการวิจัย

และด าเนินการวิจัยอย่างน้อยปีงบประมาณละ 2 เรื่อง ( x = 4.03, S.D. = 0.67) ผลงานวิจัยได้น าไปใช้ใน

การพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ( x = 3.87, S.D. = 0.77) และสถานศึกษามีการน าผลงานการ

วิจัยไปน าเสนอในเวทีต่างๆ และเผยแพร่ผลงานวิจัย ( x = 3.82, S.D. = 0.79) ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านระบบประกันคุณภาพ

ภายใน (Y5) 

(n=39) 

มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ        
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 

ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน (Y5) 
( x ) (S.D.) ระดับ 

1. สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์

คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของต้นสังกัด

และสอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษา 

4.13 0.52 มาก 

2. สถานศึกษามีการพัฒนา คุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 

ทบทวนและประเมินคุณภาพอย่างเนื่อง 
4.18 0.51 มาก 

3. สถานศึกษามีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่เชื่อถือ

ได้ ครอบคลุมพันธกิจสะท้อนผลการด าเนินงานวิเคราะห์

จุดเด่น  

จุดที่ควรพัฒนาและมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาที่เป็น

รูปธรรม 

4.18 0.51 มาก 

4. สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 

อย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 3 ปี 
4.23 0.58 มาก 
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ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน (Y5) 
(ต่อ) 

(n=39) 

มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ        
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 

ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน (Y5) 
( x ) (S.D.) ระดับ 

5. สถานศึกษามีการน าเสนอรายงานการประเมินตนเอง 
พร้อมแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (ท่ีได้ปรับปรุง
จากการน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก
มาใช้) คณะกรรมการการสถานศึกษา 

4.23 0.58 มาก 

6. สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ  
อันเนื่องมาจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

4.31 0.57 มาก 

ภาพรวม 4.21 0.37 มาก 

 

 จากตารางที่ 14 พบว่า มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.21, 
S.D. = 0.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ อันเนื่องมาจากการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก ( x = 4.31, S.D. = 0.57) รองลงมาเท่ากันสองล าดับ คือ สถานศึกษามี
การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ครั้งภายใน 3 ปี ( x = 4.23, S.D. = 0.58) 
สถานศึกษามีการน าเสนอรายงานการประเมินตนเองพร้อมแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (ที่ได้
ปรับปรุงจากการน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมาใช้) คณะกรรมการการ
สถานศึกษา ( x = 4.23, S.D. = 0.58) ต่อมาท่ากันสองล าดับ คือ สถานศึกษามีการพัฒนา คุณภาพ
การติดตาม ตรวจสอบ ทบทวนและประเมินคุณภาพอย่างเนื่อง ( x = 4.18, S.D. = 0.51) สถานศึกษา
มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่เชื่อถือได้ ครอบคลุมพันธกิจสะท้อนผลการด าเนินงานวิเคราะห์
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาที่ เป็นรูปธรรม ( x = 4.18, S.D. = 0.51) 
สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ
ต้นสังกัดและสอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษา  ( x = 4.13, S.D. = 0.52) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านการจัดระบบข้อมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการ (Y6) 

(n=39) 

มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ        
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 
ด้านการจัดระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (Y6) 

( x ) (S.D.) ระดับ 

1. สถานศึกษามีการวางแผน/โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 4.23 0.58 มาก 

2. สถานศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการจัดการศึกษา 
ให้เป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการเข้าถึง 

4.23 0.58 มาก 

3. สถานศึกษาน าระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ 4.23 0.54 มาก 
4. สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูล 4.26 0.50 มาก 

5. สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานระบบฐานข้อมูล 

4.21 0.52 มาก 

ภาพรวม  4.23 0.47 มาก 

 
 จากตารางที่ 15 พบว่า มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.23, 
S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูล ( x = 4.26, S.D. = 
0.50) รองลงมาเท่ากันสามล าดับคือ คือ สถานศึกษาน าระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ  (
x = 4.23 S.D. = 0.54) สถานศึกษามีการวางแผน/โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ( x = 4.23 S.D. 
= 0.58) สถานศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการจัดการศึกษาให้เป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการ
เข้าถึง ( x = 4.23 S.D. = 0.58) และสถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงาน
ระบบฐานข้อมูล ( x = 4.21, S.D. = 0.52) ตามล าดับ 
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 จากตารางที่ 16 พบว่าทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส (Xtot) กับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส (Ytot) โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กัน (rxy= .666**) 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน เมื่อพิจารณาทักษะการ

บริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 

(Xtot) กับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ราย

ด้านมีความสัมพันธ์กันทุกด้านโดยเรียงล าดับได้ ดังนี้ ด้านผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร 

(rxy =.676) ด้านการจัดระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (rxy =.563) ด้านคุณภาพของการบริหาร

จัดการ (rxy =.527) ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน (rxy =.514) ด้านคุณภาพของการพัฒนา

บุคลากร (rxy =.495) และด้านคุณภาพการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย (rxy =.252) 

 ทักษะการบริหารด้านความรู้ความคิด (X1) กับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส  (Ytot) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางใน

ภาพรวม (rxy =.577) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน 

เมื่อพิจารณาทักษะการบริหารด้านความรู้ความคิด พบว่า มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานศูนย์การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ในระดับปานกลาง และระดับต่ า โดย

เรียงล าดับและแยกเป็นประเภทได้ดังนี้ ประเภทที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 คือ ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร (rxy =.544) ด้านคุณภาพของการพัฒนา

บุคลากร (rxy =.478) ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน (rxy =.458) คุณภาพของการบริหารจัดการ 

(rxy =.455) ด้านคุณภาพการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (rxy =.281) ประเภทที่ 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้าน

การจัดระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (rxy =.397) ด้านแบบของความเป็นผู้น า (rxy =.606)  

 ทักษะการบริหารด้านเทคนิค (X2) กับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส (Ytot) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางในภาพรวม (rxy 

=.490) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน เมื่อพิจารณาทักษะ

การบริหารด้านเทคนิค พบว่า มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ในระดับปานกลาง และระดับต่ า โดยเรียงล าดับและแยกเป็น

ประเภทได้ดังนี้ ประเภทที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ  ด้าน
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ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร (rxy =.527) การจัดระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (rxy 

=.438) ประเภทที่ 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านคุณภาพของ

การพัฒนาบุคลากร (rxy =.391) ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน (rxy =.352) ด้านคุณภาพของการ

บริหารจัดการ (rxy =.324) และประเภทที่ 3 มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ด้าน

คุณภาพการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (rxy =.191)  

 ทักษะการบริหารด้านการศึกษาและการสอน (X3) กับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส (Ytot) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางใน

ภาพรวม (rxy =.592) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน เมื่อ

พิจารณาทักษะการบริหารด้านการศึกษาและการสอน พบว่า มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ในระดับปานกลางเป็นส่วน

ใหญ่ โดยเรียงล าดับและแยกเป็นประเภทได้ดังนี้ ประเภทที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 คือ ด้านผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร (rxy =.517) ด้านคุณภาพของการ

บริหารจัดการ (rxy =.475) ด้านการจัดระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (rxy =.459) ด้านคุณภาพ

การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (rxy =.415) ด้านระบบ

ประกันคุณภาพภายใน (rxy =.412) และประเภทที่ 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 คือ ด้านคุณภาพของการพัฒนาบุคลากร (rxy =.351) 

 ทักษะการบริหารด้านมนุษย์ (X4) กับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส (Ytot) มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางในภาพรวม (rxy 

=.476) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน เมื่อพิจารณาทักษะ

การบริหารด้านมนุษย์ พบว่า มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ โดยเรียงล าดับและแยกเป็นประเภทได้

ดังนี้ ประเภทที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ด้านผู้บริหารมี

สมรรถนะในการบริหารองค์กร (rxy =.616) ด้านการจัดระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (rxy 

=.548) ด้านคุณภาพของการบริหารจัดการ (rxy =.416) ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน (rxy =.409) 

ประเภทที่ 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้านคุณภาพของการพัฒนา

บุคลากร (rxy =.361) และประเภทที่ 3 มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ด้าน

คุณภาพการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (rxy =.102)  
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 ทักษะการบริหารด้านมโนภาพ (X5) กับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส (Ytot) มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงในภาพรวม (rxy =.734) 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน เมื่อพิจารณาทักษะการบริหาร 

ด้านมโนภาพ (X5) พบว่า ความสัมพันธ์กับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ในระดับปานกลางเป็นส่วนใหญ่ โดยเรียงล าดับและแยกเป็นประเภทได้ดังนี้ 

ประเภทที่ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ด้านผู้บริหารมีสมรรถนะใน

การบริหารองค์กร (rxy =.709) ด้านคุณภาพของการบริหารจัดการ (rxy =.600) ด้านระบบประกัน

คุณภาพภายใน (rxy =.582) ด้านการจัดระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (rxy =.581) ด้านคุณภาพ

ของการพัฒนาบุคลากร (rxy =.558) และประเภทที่ 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

คือ ด้านคุณภาพการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(rxy =.299)  

 ทักษะการบริหารของผู้บริหารรายด้าน (x1-5) กับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาสรายด้าน (Y1-5) มีความสัมพันธ์กันโดยภาพรวมในระดับปาน

กลาง (rxy= .666) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน เมื่อ

พิจารณาความสัมพันธ์ของทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส เป็นรายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ระดับ

ปานกลาง และระดับต่ า โดยส่วนมากมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะ

การบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัด

นราธิวาส บางส่วนที่มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ตัวอย่างเช่น ทักษะการบริหารด้านมโนภาพกับ

มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านผู้บริหารมี

สมรรถนะในการบริหารองค์กร (rxy= .709) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารกับ

มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่มี

ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ตัวอย่างเช่น การบริหารด้านมนุษย์กับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร 

(rxy= .616) ทักษะการบริหารด้านมโนภาพกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านคุณภาพของการบริหารจัดการ (rxy= .600) ทักษะการบริหารด้าน

มโนภาพกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้าน

ระบบประกันคุณภาพภายใน (rxy =.582) ทักษะการบริหารด้านมโนภาพกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอก
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ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านการจัดระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 

(rxy =.581) ทักษะการบริหารด้านมโนภาพกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านคุณภาพของการพัฒนาบุคลากร (rxy =.558) ทักษะการบริหารด้าน

มนุษย์กับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านการ

จัดระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (rxy =.548) ทักษะการบริหารด้านความรู้ความคิดกับมาตรฐานศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านผู้บริหารมีสมรรถนะในการ

บริหารองค์กร (rxy= .544) ทักษะการบริหารด้านเทคนิคกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร (rxy= .527) 

ทักษะการบริหารด้านการศึกษาและการสอนกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร (rxy= .517) ทักษะการ

บริหารด้านการศึกษาและการสอนกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านคุณภาพของการบริหารจัดการ (rxy= .475) ทักษะการบริหารด้านความรู้

ความคิดกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้าน

คุณภาพของการพัฒนาบุคลากร (rxy =.473) ทักษะการบริหารด้านการศึกษาและการสอนกับมาตรฐาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านการจัดระบบข้อมูลเพ่ือ

การบริหารจัดการ (rxy =.459) ทักษะการบริหารด้านความรู้ความคิดกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน (rxy =.458) 

ทักษะการบริหารด้านความรู้ความคิดกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านคุณภาพของการบริหารจัดการ (rxy= .455) ทักษะการบริหารด้านเทคนิคกับ

มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านการจัดระบบ

ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (rxy =.438) ทักษะการบริหารด้านมนุษย์กับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านคุณภาพของการบริหารจัดการ (rxy= .416) 

ทักษะการบริหารด้านการศึกษาและการสอนกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านคุณภาพการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย (rxy =.415) ทักษะการบริหารด้านการศึกษาและการสอนกับมาตรฐานศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน 

(rxy =.412) ทักษะการบริหารด้านมนุษย์กับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน (rxy =.409) ทักษะการบริหารด้านความรู้
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ความคิดกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้าน

การจัดระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ (rxy =.397) ทักษะการบริหารด้านเทคนิคกับมาตรฐานศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านคุณภาพของการพัฒนา

บุคลากร (rxy =.391) ทักษะการบริหารด้านมนุษย์กับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านคุณภาพของการพัฒนาบุคลากร (rxy =.361) ทักษะการบริหาร

ด้านเทคนิคกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 

ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน (rxy =.352) ทักษะการบริหารด้านการศึกษาและการสอนกับมาตรฐาน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านคุณภาพของการพัฒนา

บุคลากร (rxy =.351) ทักษะการบริหารด้านเทคนิคกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านคุณภาพของการบริหารจัดการ (rxy= .324) แต่ความสัมพันธ์

ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส บางส่วนมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า เช่น ทักษะการบริหารด้านมโนภาพกับ

มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านคุณภาพการ

ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (rxy =.299) ทักษะการบริหาร

ด้านความรู้ความคิดกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัด

นราธิวาส ด้านคุณภาพการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (rxy 

=.288) ทักษะการบริหารด้านเทคนิคกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านคุณภาพการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย (rxy =.191) ทักษะการบริหารด้านมนุษย์กับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านคุณภาพการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (rxy =.102)  
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บทที่ 5  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทราบ 1) ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
จังหวัดนราธิวาส 2) มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัด
นราธิวาส  3) ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส จ านวน 13 อ าเภอ ผู้ให้
ข้อมูลศูนย์ฯละ 3 คน คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน หัวหน้าฝ่าย 1 คน และครูผู้ปฏิบัติการสอน 1 
คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะผู้บริหาร
ตามแนวคิดของเดรคและโรว์ (Drake and Roe) และมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
กลับคืนมาวิเคราะห์ข้อมูล 39 ฉบับ จาก 13 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ
ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson’s product – moment 
correlation coefficient) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ดังมีสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
 ผลการวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ผลปรากฏดังนี้ 

1. ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ เท่ากันสองล าดับแรก คือ ทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้านมนุษย์ 
รองลงมา ทักษะด้านความรู้ความคิด ทักษะด้านการศึกษาและการสอน และทักษะด้านมโนภาพ 
ตามล าดับ 

2. มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
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ระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้  ด้านคุณภาพของการพัฒนาบุคลากร 
รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของการบริหารจัดการ ด้านการจัดระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ ด้าน
ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน  และด้านคุณภาพการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามล าดับ 

3. ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส มีความสัมพันธ์กัน สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส มีความสัมพันธ์กันในภาพรวมระดับปานกลาง (rxy=.666) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบคล้อยตามกัน เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เป็น
รายคู่ พบว่า ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กัน ยกเว้น ทักษะการบริหารของผู้บริหารด้านเทคนิคกับ
มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส  ด้านคุณภาพ
การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารด้านมนุษย์กับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัด
นราธิวาส ด้านคุณภาพการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
และทักษะการบริหารของผู้บริหารด้านมโนภาพกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านคุณภาพการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

อภิปรายผล 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ มีหลายประเด็นที่ควรน ามาพิจารณา ซึ่งผลของ  
การวิจัยน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ที่ระดับปานกลางที่เป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส มีความรู้ ความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิด สติปัญญา 
และวิสัยทัศน์ ในการบริหารงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
จังหวัดนราธิวาส นอกจากนั้นผู้บริหารมีความรู้และเป็นนักวิชาการมีความเข้าใจในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน นิเทศการสอน ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา ส่งเสริมให้ครูพัฒนา
ตนเองด้านวิชาการและวิทยฐานะและสามารถแนะน าให้ครูเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีให้ ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมในองค์การ เข้าใจความซับซ้อน
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องค์การทั้งหมด สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ภายในและภายนอกองค์การได้ จน
ประสบผลส าเร็จมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ โสภา ตุ้มท่าช้าง ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหารของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปาริชาติ กมลยะบุตร ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการ
สถานศึกษาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ โทนิแดนเดล แบรดดี้ และ ฟลีนอร์ (Tonidandel, Braddy and Fleenor) ได้ท าการศึกษาวิจัย
เรื่อง ทักษะการบริหารที่สามารถคาดการณ์ได้ถึงความมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยรายงานว่า สิ่งที่
ส าคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิผลของผู้จัดการนั่นคือ ทักษะทางด้านมนุษย์จะมี
ความส าคัญมากกว่าทักษะด้านเทคนิคและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกองค์กร ในขณะที่ทักษะการ
บริหารงานมีความส าคัญมากที่สุด ส่วนเพศไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับทักษะและ
ประสิทธิผลแต่ขนาดองค์กรมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับทักษะและประสิทธิผล  

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิม
เลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ เท่ากันสองล าดับแรก คือ ทักษะด้านเทคนิค และทักษะด้านมนุษย์ 
รองลงมา ทักษะด้านความรู้ความคิด ทักษะด้านการศึกษาและการสอน และทักษะด้านมโนภาพ 
ตามล าดับ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส มีความสามารถในการใช้ความรู้ความช านาญ ความเชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เทคนิค วิธีการในการบริหารให้เกิดผลส าเร็จ 
และสามารถแนะน าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ผู้บริหารมีความเข้าใจ
ในบริบทของสภาพแวดล้อมในจังหวัดนราธิวาส และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีความ
เข้าใจความรู้สึกของผู้ อ่ืน มีความจริงใจ ให้ความส าคัญกับคนทุกคนมีความสามารถในการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การโดยอาศัยหลักการด้านมนุษย์สัมพันธ์ มี
ความรู้และความเข้าใจถึงความต้องการ พฤติกรรมของบุคคล เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การและ
บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ส าเริง ตาสว่าง ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) การใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สั งกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ในภาพรวมมิการใช้ทักษะในระดับมาก และเมื่อจ าแนก
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เป็นรายข้อ พบว่ามีระดับการใช้ทักษะในระดับมากทุกรายการ และเรียงล าดับการใช้ทักษะมากไปไป
น้อยได้ดังนี้ ด้านความคิดรวบยอด ด้านมนุษย์ ด้านสติปัญญา ด้านเทคนิค ด้านการศึกษาและการ
สอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฮายซุง (Hysong) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของทักษะ
ทางด้านเทคนิคในความเข้าใจของการบริหารแบบมุ่งผลงาน พบว่า ทักษะทางด้านเทคนิคที่เพ่ิมขึ้น ท าให้
ความสามารถคาดการณ์ได้ว่าส าหรับผู้บริหารชั้นต้น ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับการบริหารที่มุ่ง
ผลงานมากกว่าเรื่องของทักษะการบริหารซึ่งเมื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางด้านเทคนิคและทั้งใน
ส่วนของการประเมินจากผู้ใต้บังคับบัญชาและความพึงพอใจในงานแล้ว พบว่า ความเชี่ยวชาญในงานเป็น
สิ่งที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความส าคัญ เป็นความน่าเชื่อถือและเกณฑ์ที่ส าคัญที่สุดในการเลือกผู้บริหาร
ชั้นต้น 

2. จากผลการวิจัย พบว่า มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ที่ระดับปานกลาง 
ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา มีโดยใช้มาตรฐานของการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นเป้าหมายในการบริหารจัดการ มีการจัดท านโยบายตามแผนส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งาน มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เปรียบเทียบกับเป้าหมายตาม
แผนอย่างต่อเนื่อง มีการน าข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน และมีการ
บริหารจัดการเพ่ือสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียน ในส่วนของการพัฒนาบุคลากร มีการส ารวจ 
จัดท าฐานข้อมูล เพ่ือวางแผนพัฒนาบุคลากร มีโครงการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกส่วนงานของ
สถานศึกษาในแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือมีแผนพัฒนาบุคลากร มีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัย 
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรท าวิจัยอย่างง่าย ระบบประกันคุณภาพภายใน มีการก าหนดมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่และตัวบ่งชี้ของต้นสังกัดและสอดคล้องกับเป้าหมาย
และพันธกิจของสถานศึกษา มีการจัดระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ โดยการวางแผน/โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการจัดการศึกษาให้เป็นปัจจุบันและสะดวกต่อการเข้าถึง น า
ระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ มีการติดตามผลและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูล และน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานระบบฐานข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติ พ่ึงเพียร ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชน 
เทศบาลต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชน เทศบาลต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของประชาชน เทศบาล
ต าบลโพสะ อ าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ควรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ด้าน
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ศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ ควรจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ จัดกิจกรรมการศึกษาให้ผู้เรียน
สามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันได้ 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ด้านคุณภาพของการพัฒนาบุคลากร รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของการบริหารจัดการ ด้านการ
จัดระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ ด้านผู้บริหารมีสมรรถนะในการบริหารองค์กร ด้านระบบประกัน
คุณภาพภายใน และด้านคุณภาพการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตามล าดับ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร จึงส่งผลให้มีการส ารวจ จัดท าฐานข้อมูล 
เพ่ือวางแผนพัฒนาบุคลากร มีโครงการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกส่วนงานของสถานศึกษาใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีหรือมีแผนพัฒนาบุคลากรที่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนและน าความรู้ไปใช้พัฒนา
งาน มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินแผนหรือโครงการการพัฒนาบุคลากร น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานและปรับแผนหรือโครงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พรพิพัฒน์  ซื่อสัตย์ ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครู กศน. 
ต าบล ในเขตภูมิภาคตะวันตก ในภาพรวมของสภาพการปฏิบัติงานและความต้องการที่คาดหวังอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยปัญหา พบว่า ด้านการให้บริการเรียนรู้มีระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านการสนับสนุนกิจกรรมสังคม วัฒนธรรมประเพณี ด้านการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ด้าน
การวางแผนจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3. จากผลการวิจัยพบว่าทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส กับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิจัย ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก คุณภาพการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส โดยการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นหน้าที่อันส าคัญของสถานศึกษา
และอาจกล่าวได้ว่าคุณภาพการศึกษานั้นย่อมขึ้นอยู่กับการบริหารงานของผู้บริหารเป็นส าคัญ ซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้ทักษะการบริหาร โดยใช้ความรู้ ความช านาญ และความเชี่ยวชาญในการจัดการทรัพยากรที่
มีอยู่ในองค์การให้คุ้มค่า บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้ให้ประสบผลส าเร็จ ในการสร้าง
มาตรฐานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงส่งผลให้ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส กับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายทอง 
โพธิ์น้ าเที่ยง ได้ท าการศึกษาการวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารงานกับบริหารงาน
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วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มกรุงธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลวิจัย
พบว่า ทักษะการบริหารงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับมาตรฐาน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ทุกด้าน ที่เป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจาก ผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส เป็น
ผู้บังคับบัญชาครูและบุคลากรในองค์กร และรับผิดชอบการบริหารงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ที่มีโครงสร้างการบริหารงานตามกฎหมายที่มีขอบข่ายภารกิจที่ก าหนดให้
บรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จเกิดการพัฒนาในองค์กร ดังนั้นการสร้างมาตรฐานทั้ง 6 ด้าน 
มาตรฐานที่ 1 ด้านปรัชญา วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มาตรฐานที่ 2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 3  การ
จัดการศึกษา นอกระบบประเภทการศึกษาต่อเนื่อง มาตรฐานที่ 4 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการ มาตรฐานที่ 6 การท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย จึงมีความส าคัญอย่าง
มากต่อความส าเร็จขององค์กรและถือเป็นภาระหน้าที่อันส าคัญของผู้บริหาร ที่จะใช้ทักษะการบริหารของ
ผู้บริหาร อันเป็นการเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร ท าให้ทักษะ
การบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส กับ
มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส มีความสัมพันธ์กัน
ทุกด้านซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ ยกเว้น ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านคุณภาพการศึกษาวิจัยเพ่ือ
พัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทักษะการบริหารของผู้บริหารด้านเทคนิคกับ
มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้านคุณภาพการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทักษะการบริหารของผู้บริหาร
ด้านมนุษย์กับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ด้าน
คุณภาพการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และทักษะการ
บริหารของผู้บริหารด้านมโนภาพกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
จังหวัดนราธิวาส ด้านคุณภาพการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ที่มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไม่ค่อยได้รับความนิยม จึงท าให้การท าวิจัยค่อนข้างมี
น้อย และไม่ได้น าผลงานวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างจริงจัง แต่หากพิจารณาให้ดีก็จะ
พบว่าแม้จะเป็นความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ก็ยังมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกซึ่งแสดงถึง
การแปรผันไปตามกัน หากทักษะการบริหารของผู้บริหารมีมากก็จะส่งผลต่อมาตรฐานศูนย์การศึกษานอก
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ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาสตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สุภาพร บุญมาก ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับมาตรฐานด้านการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์ทางบวก 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมทักษะการบริหารของผู้บริหารและมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
ดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

1. จากผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งทักษะ
การบริหารในด้านทักษะด้านมโนภาพ มีค่ามัชฌิมเลขคณิตต่ าสุด ดังนั้นควรส่งเสริมให้ผู้บริหารมอง
การณ์ไกลสามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์การ มีการวิเคราะห์สถานการณ์ 
และจุดยืนของผู้บริหาร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 
จุดประกายให้ครูและบุคลากรร่วมกันมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งน าไปสู่การ
ค้นคว้า วิเคราะห์และพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต 

2. จากผลการวิจัยพบว่า มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
จังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ในด้านคุณภาพการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีค่ามัชฌิมเลขคณิตต่ าสุด ดังนั้นผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
เข้าร่วมการอบรม สัมมนาโครงการต่างๆให้มีความรู้ในด้านการศึกษาวิจัย เพ่ือเป็นการส่งเสริมศักยภาพ การ
พัฒนาการปฏิบัติงานของครูและพัฒนาองค์กรกร ให้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอ จังหวัดนราธิวาส มีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการวิจัยมากยิ่งขึ้น 
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3. จากผลการวิจัยพบว่า ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส มีความสัมพันธ์กัน โดยมีความสัมพันธ์กันในทางบวก
หรือมีความสัมพันธ์กันในลักษณะที่คล้อยตามกัน แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารที่มีทักษะการบริหารมาก จะท า
ให้มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาสดีขึ้นมากตามไป
ด้วย ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการทักษะการบริหารและการสร้างคุณภาพมาตรฐานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส โดยผู้บริหารมีระดับทักษะการ
บริหารมากเท่าใด การจะน าพาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นองค์การที่มีมาตรฐานนั้นก็จะมีประสิทธิผลสูงขึ้น
ตามระดับทักษะของผู้บริหาร ดังนั้นผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
จังหวัดนราธิวาส ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะทั้ง 5 ด้าน ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาองค์การ
ไปสู่ความเป็นองค์การที่มีมาตรฐานที่ดี 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ตามท่ีผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะของการวิจัยข้างต้น เพ่ือให้งานวิจัยเกี่ยวกับทักษะการบริหาร
ของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัด
นราธิวาส ได้แพร่หลายออกไป และเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าของผู้บริหาร นักวิชาการ และ
ผู้สนใจทั่วไป จึงขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบทักษะการบริหารของผู้บริหารในศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส  

2. ควรมีการศึกษาองค์ประกอบอ่ืนๆ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเกี่ยวกับทักษะการ
บริหารของผู้บริหารหรือมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัด
นราธิวาส 

3. ควรมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส กับศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ ในภูมิภาคอ่ืนๆ 
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รายช่ือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอจังหวัดปัตตานี  
ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย   

เรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส จ านวน 10 ศูนย์ 

 
ล าดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 

จังหวัดปัตตานี 

1      กศน.อ าเภอเมืองปัตตานี 
2      กศน.อ าเภอยะรัง 

3      กศน.อ าเภอมายอ 
4      กศน.อ าเภอหนองจิก 

5      กศน.อ าเภอแม่ลาน 

6      กศน.อ าเภอโคกโพธิ์ 
7      กศน.อ าเภอยะหริ่ง 

8      กศน.อ าเภอปานาเระ 

9      กศน.อ าเภอสายบุรี 
10      กศน.อ าเภอทุ่งยางแดง 

 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข  

หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
และรายชื่อสถานศึกษากลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
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รายช่ือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 
จ านวน 13 ศูนย ์ 

ล าดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
จังหวัดนราธิวาส 

1 กศน.อ าเภอเมืองนราธิวาส 

2 กศน.อ าเภอตากใบ 
3 กศน.อ าเภอบาเจาะ 

4 กศน.อ าเภอยี่งอ 

5 กศน.อ าเภอระแงะ 
6 กศน.อ าเภอรือเสาะ 

7 กศน.อ าเภอศรีสาคร 

8 กศน.อ าเภอแว้ง 
9 กศน.อ าเภอสุคิริน 

10 กศน.อ าเภอสุไหงโก-ลก 

11 กศน.อ าเภอสุไหงปาดี 
12 กศน.อ าเภอจะแนะ 

13 กศน.อ าเภอเจาะไอร้อง 
 
  
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
ผลการวิเคราะห์หาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 258.2333 466.737 .687 . .968 

VAR00002 258.3000 471.321 .654 . .968 

VAR00003 258.4333 478.047 .512 . .968 

VAR00004 258.3333 470.782 .627 . .968 

VAR00005 258.3000 463.114 .772 . .968 

VAR00006 258.2667 476.478 .495 . .968 

VAR00007 258.3000 471.528 .646 . .968 

VAR00008 258.3333 474.575 .418 . .969 

VAR00009 258.3667 473.689 .533 . .968 

VAR00010 258.2000 476.234 .490 . .968 

VAR00011 258.2667 469.926 .696 . .968 

VAR00012 258.4667 470.740 .707 . .968 

VAR00013 258.4000 475.283 .619 . .968 

VAR00014 258.5000 464.397 .772 . .968 

VAR00015 258.4667 471.085 .627 . .968 

VAR00016 258.3667 465.620 .714 . .968 

VAR00017 258.3667 466.930 .723 . .968 

VAR00018 258.4000 471.834 .618 . .968 

VAR00019 258.3000 476.286 .459 . .969 

VAR00020 258.2333 474.944 .495 . .968 

VAR00021 258.2000 476.924 .461 . .968 

VAR00022 258.2333 474.461 .571 . .968 

VAR00023 258.4667 474.257 .637 . .968 

VAR00024 258.3667 474.930 .539 . .968 

VAR00025 258.4667 471.982 .742 . .968 

VAR00026 258.4667 462.671 .808 . .967 

VAR00027 258.5000 469.500 .792 . .968 

VAR00028 258.4333 471.702 .721 . .968 

VAR00029 258.5667 474.323 .657 . .968 

VAR00030 258.2667 476.202 .454 . .969 

VAR00031 258.2000 476.028 .498 . .968 

VAR00032 258.3333 472.299 .629 . .968 

VAR00033 258.3000 470.769 .616 . .968 

VAR00034 258.3000 475.114 .460 . .969 

VAR00035 258.2667 468.133 .700 . .968 

VAR00036 258.1000 476.507 .471 . .968 

VAR00037 258.2667 471.651 .701 . .968 

VAR00038 258.2667 475.099 .496 . .968 

VAR00039 258.3667 469.895 .674 . .968 

VAR00040 258.4333 473.151 .657 . .968 

VAR00041 258.3667 470.723 .712 . .968 

VAR00042 258.3667 472.723 .713 . .968 

VAR00043 258.3333 470.920 .770 . .968 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00044 258.4000 485.766 .104 . .969 

VAR00045 258.2667 475.720 .473 . .968 

VAR00046 258.3333 467.402 .751 . .968 

VAR00047 258.5000 473.914 .457 . .969 

VAR00048 258.4333 469.702 .658 . .968 

VAR00049 258.6000 479.490 .283 . .969 

VAR00050 258.7667 484.254 .099 . .970 

VAR00051 258.7333 482.823 .142 . .970 

VAR00052 258.5000 477.293 .460 . .968 

VAR00053 258.3333 479.747 .439 . .969 

VAR00054 258.4000 480.662 .362 . .969 

VAR00055 258.3000 475.803 .435 . .969 

VAR00056 258.3000 473.252 .578 . .968 

VAR00057 258.2333 471.426 .698 . .968 

VAR00058 258.3667 470.171 .664 . .968 

VAR00059 258.3667 472.930 .561 . .968 

 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  

เรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัยภ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
วิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 

 

ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส าหรับการวิจัย เรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารกับมาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่ง

ต่อการวิจัยนี้ ข้อมูลที่ท่านตอบถือเป็นความลับและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

หรือสถานศึกษาของท่านแต่ประการใด โดยผู้วิจัยจะน าไปวิเคราะห์ในภาพรวม จึงขอความกรุณา

โปรดตอบให้ครอบทุกข้อความเป็นจริงผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละสถานศึกษาประกอบด้วย 

ประกอบด้วย ผู้บริหารศูนย์การศึกษาฯ จ านวน 1 คน หัวหน้าฝ่าย/งาน จ านวน 1 คน ครูผู้ปฏิบัติการ

สอน 1 คน รวมเป็นผู้ให้ข้อมูลศูนย์การศึกษาฯ ละ 3 คน 

2. แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย 3 ตอน จ านวน 67 ข้อ ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน   5 ข้อ 

 ตอนที่ 2 ทักษะการบริหารของผู้บริหาร      จ านวน 28 ข้อ 

 ตอนที่ 3 มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ  

จังหวัดนราธิวาส จ านวน 34 ข้อ 

 เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว โปรดจัดส่งแบบสอบถามนี้คืนทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้วิจัยได้

แนบซองมาพร้อมกันนี้แล้วผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีและ

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
           ( นายวรวุฒิ หวังสุข ) 
            นักศึกษาปริญญาโท 
       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
         โทรศัพท์  08-3080-2559 



 122 
 

 
 

ตอนที่ 1 : สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง   หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 

ข้อ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส าหรับผู้วิจัย 

1 เพศ 
 ชาย                หญิง 
 

 

2 อายุ 
 21 -30 ปี 
 31-40 ปี 
 41-50 ปี              
 51-60 ปี 
 

 

3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
 ปริญญาตรี       
 ปริญญาโท              
 ปริญญาเอก 
 

 

4 ต าแหน่งปัจจุบัน 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการ 
 หัวหน้าฝ่าย/งาน 
 คร ู
 

 

5 ประสบการณ์ในการท างาน 
 น้อยกว่า 1ปี 
 1 - 5 ปี              
 6 – 10 ปี 
 มากกว่า  10 ปี 
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ตอนที่ 2 ทักษะการบริหารของผู้บริหาร 
ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียว 
ถ้าท่านตอบ ระดับ 1 หมายถึง ทักษะการบริหารของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ระดับ 2 หมายถึง  ทักษะการบริหารของผู้บริหาร อยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ 3 หมายถึง  ทักษะการบริหารของผู้บริหาร อยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ 4 หมายถึง ทักษะการบริหารของผู้บริหาร อยู่ในระดับมาก 
  ระดับ 5 หมายถึง  ทักษะการบริหารของผู้บริหาร อยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 
ทักษะด้านความรู้ความคิด 
1 ผู้บริหารสามารถน าความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ท่ีได้

จากการศึกษา ค้นคว้ามาประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   
  

 

2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน ์ในการพัฒนาการบรหิารให้มีคุณภาพสงูขึ้น       
3 ผู้บริหารยกระดับสมรรถนะด้านการบริหารงานและความเป็นผูน้ า       
4 ผู้บริหารมีการบริหารงานโดยก าหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่

ชัดเจน เพ่ีอมุ่งสู่เป้าหมายของสถานศึกษา 
   

   

5 ผู้บริหารเป็นผู้น าทางการศึกษา โดยใช้ความรู้ในการบรหิารงาน
อย่างสร้างสรรค์ 

   
   

6 ผู้บริหารมีการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน เพ่ือให้เกิดผลดี 
ต่อสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

   
   

ทักษะด้านเทคนิค 
7 ผู้บริหารมีความรู้ ความช านาญ เกี่ยวกับการใช้วิธีการต่างๆ 

ในการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
   

   

8 ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือการบริหาร       
9 ผู้บริหารใช้เทคนิควิธีการบริหารอย่างหลากหลาย  

และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว 
   

   

10 ผู้บริหารสามารถพัฒนากระบวนการทางการบริหารและ 
น าเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

   
   

11 ผู้บริหารสามารถแนะน าบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามนโยบาย 
หรือข้อตกลงต่างๆ ที่ร่วมกันก าหนดขึ้นในสถานศึกษาได้    
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 
ทักษะด้านการศึกษาและการสอน 

12 ผู้บริหารเป็นผู้น าที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษา 
และการสอน และเปน็ที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน    

   

13 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการสรา้งองค์ความรู้ใหม่ๆ 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา และบริหารได้อย่างเหมาะสม 

   
   

14 ผู้บริหารเป็นผู้น าทางการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร 
ให้เหมาะสมกับสถานศึกษา    

   

15 ผู้บริหารบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับภารกิจ และนโยบาย
ทางการศึกษา 

   
   

16 ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ       

17 ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญและเป็นนักวิชาการที่ดี 
ในการให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียน
การสอนแก่บุคลากร 

   

   

ทักษะด้านมนุษย์ 

18 ผู้บริหารมีความสามารถในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

   

19 ผู้บริหารมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้ความเป็นกันเองกับบุคลากร 
เพ่ือลดความกดดันในการปฏิบัติงาน    

   

20 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและ 
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ    

   

21 ผู้บริหารมีความเอ้ืออาทร และให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน
ด้วยความจริงใจ    

   

22 ผู้บริหารใช้การบริหารแบบความร่วมมือ และสนับสนุน 
การท างานเป็นกลุ่มหรือทีมเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 
ทักษะด้านมโนภาพ 

23 ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของ
สถานศึกษาในภาพรวมได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

      

24 ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ 
ของสถานศึกษาในภาพรวมได้อย่างถูกต้องชัดเจน 

   
   

25 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ และวางแผนการจัดการศึกษาได้ 

อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
   

   

26 ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ภายในองค์การได้อย่างเหมาะสมและมีความเชื่อมโยง 

      

27 ผู้บริหารมีมาตรการรองรับในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

เกิดขึ้นภายในองค์การ เพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจ 

เกิดขึ้นในอนาคต 

   

   

28 ผู้บริหารสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ต้นสังกัด 
กับหน่วยงานอื่นๆ 
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ตอนที่ 3 มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส 
ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงช่องเดียวถ้าท่านตอบ 

ระดับ 1 หมายถึง มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ  
จังหวัดนราธิวาส อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ระดับ 2 หมายถึง  มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
จังหวัดนราธิวาส อยู่ในระดับน้อย 

ระดับ 3 หมายถึง มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ  
จังหวัดนราธิวาส อยู่ในระดับปานกลาง 

ระดับ 4 หมายถึง  มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
จังหวัดนราธิวาส อยู่ในระดับมาก 

ระดับ 5 หมายถึง  มาตรฐานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
จังหวัดนราธิวาส อยู่ในระดับมากที่สุด 

ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 
ผู้บริหารมีสมรรถนะในการบรหิารองค์กร 

1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา       

2 ผู้บริหารมีคุณธรรมและจริยธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีในทุกด้าน ทั้งการด าเนินชีวิตและการท างาน 

 
 

 
 

 
 

3 ผู้บริหารเห็นความส าคัญในการสร้างการบริการที่ดี  
ให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคม 

 
 

 
 

 
 

4 ผู้บริหารยึดหลักการปฏิบัติโดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนหรือหน่วยงานอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 

 
 

5 ผู้บริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ กระตุ้นให้บุคลากรมุ่งมั่นใส่ใจในการ
ปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ และสนับสนุนการเข้าร่วม
ประเมินเพ่ือรับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนา
สมรรถนะในการบริหารองค์กร 

 

 

 

 

 

 

คุณภาพของการบริหารจัดการ 

6 สถานศึกษามีการใช้มาตรฐานของการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นเป้าหมายในการบริหาร 

 
 

 
 

 
 

7 สถานศึกษามีการจัดท านโยบายตามแผนส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

8 สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารที่
ถูกต้องและครบถ้วนเป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งาน 

 
 

 
 

 
 

9 สถานศึกษามีการนิเทศติดตาม และประเมินผล  
เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
 

 
 

10 สถานศึกษามีการน าข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ 
ในการตัดสินใจและปรับปรุงงาน และมีการบริหารจัดการ
เพ่ือสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
 

 
 

 
 

คุณภาพของการพัฒนาบุคลากร 

11 สถานศึกษามีการส ารวจ จัดท าฐานข้อมูลเพ่ือวางแผนพัฒนาบุคลากร       

12 สถานศึกษามีโครงการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกส่วน
งานของสถานศึกษาในแผนปฏิบัติการประจ าปีหรือมี
แผนพัฒนาบุคลากรที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาและการอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 

 

 

 

 

 

 

13 บุคลากรในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาตามแผนไม่ต่ ากว่า 
20 ชั่วโมงต่อและน าความรู้ไปใช้พัฒนางาน 

 
 

 
 

 
 

14 มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแผน/โครงการ
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 

 
 

 
 

 
 

15 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ 
การประเมินด าเนินงานและปรับแผน/โครงการพัฒนาบุคลากร 

 
 

 
 

 
 

คุณภาพการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
16 สถานศึกษามีการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการวิจัย       

17 สถานศึกษามีการสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรท า
วิจัยอย่างง่าย 

 
 

 
 

 
 

18 สถานศึกษามีโครงการวิจัยและด าเนินการวิจัย 
อย่างน้อยปีงบประมาณละ 2 เรื่อง 

 
 

 
 

 
 

19 สถานศึกษามีการน าผลงานการวิจัยไปน าเสนอในเวทีต่างๆ 
และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 
 

 
 

 
 

20 ผลงานวิจัยได้น าไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานศึกษา       
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ

ผู้วิจัย 1 2 3 4 5 

ระบบประกันคุณภาพภายใน 
21 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพ

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของต้นสังกัดและ
สอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษา 

 
 

 
 

 
 

22 สถานศึกษามีการพัฒนา คุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 
ทบทวนและประเมินคุณภาพอย่างเนื่อง 

 
 

 
 

 
 

23 สถานศึกษามีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่เชื่อถือได้ 
ครอบคลุมพันธกิจสะท้อนผลการด าเนินงานวิเคราะห์จุดเด่น  
จุดที่ควรพัฒนาและมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม 

 
 

 
 

 
 

24 สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
อย่างน้อย  1 ครั้งภายใน 3 ปี 

 
 

 
 

 
   

25 สถานศึกษามีการน าเสนอรายงานการประเมินตนเอง 
พร้อมแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (ท่ีได้ปรับปรุงจาก
การน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกมาใช้) 
คณะกรรมการการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

26 สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ  
อันเนื่องมาจากการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 
 

 
 

 
 

การจัดระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 

27 สถานศึกษามีการวางแผน/โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล       
28 สถานศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือ 

การจัดการศึกษาให้เป็นปัจจุบันและสะดวกต่อกานเข้าถึง 
 

 
 

 
 

 

29 สถานศึกษาน าระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ       

30 สถานศึกษามีการติดตามและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูล       

31 สถานศึกษามีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานระบบฐานข้อมูล 
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายวรวุฒ ิ หวังสุข 
วัน เดือน ปี เกิด 15 ตุลาคม 2532 
สถานที่เกิด นราธิวาส 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2550 ส าเร็จการศึกษาโรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

พ.ศ. 2555 ส าเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน ศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ศึกษาต่อปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พลศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 3/2 หมู่ที่ 2 บ้านก าแพง ต าบลกะลุวอ อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส   
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