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 The purposes of this research were to determine 1) the factors relating educational changes in 
basic education schools  2) the educational changes in basic education schools  and 3) the  factors which 
discriminate educational changes in basic education schools. The  research  procedures consisted of  4 
steps as follows : 1) Analyze the research conceptual frameworks on the basis of principles, concepts, 
and theories of changes and educational changes. 2) Analyze factors which relate to  the educational 
changes , 3) Analyze educational changes and  4) Analyze factors which discriminate educational change 
in basic education schools . The samples consisted of 380 basic education schools, the respondents were 
school  directors and  teachers of each school, totally 760 persons. The research instruments were  the 
semi- structured interview, and the questionnaires which consist of  educational changes  and  factors relating, 
in basic education schools.  The statistics in analyzing the data were frequency, percentage, mean ( x ), 
standard deviation (S.D.), factor analysis and discriminant analysis .  
 The research findings revealed that : 
 1. The factors relating to educational changes in basic education schools consisted of school   
administrators, teachers, school context, community participations and administrational  processes.  
 2. The educational changes of basic education schools  were at a high level. 
 3. The administrators,  the teachers, the school context, the community participations and 
the administrational processes factors could  discriminate educational changes in basic education schools 
which  explained by 27 sub-factors. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 ในชวงกวาสามทศวรรษที่ผานมา การกาวเขาสูยุคโลกาภวิัตน (globalization) ของสังคมโลก
อันเนื่องจากความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อยางรวดเร็วในทุก ๆ ดานโดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม การเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง ส่ิงสําคัญที่สุดสําหรับผูบริหารในประเทศ
ยุคสังคมขอมูลขาวสาร คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศใหอยูรอดและ
เจริญเติบโต มีศักยภาพการแขงขันในระดับนานาชาติ  แนวทางหลักในการพัฒนาดังกลาว คือ 
การพัฒนาการศึกษาของประชากรในประเทศเพื่อใหมีความรูความสามารถและทักษะที่สอดคลอง
กับสภาพสังคมที่ตองอาศัยความรูเปนองคประกอบสําคัญของชีวิต สาเหตุดังกลาวไดเปนแรงผลักดัน
ใหเกิดการเปลีย่นแปลงและพัฒนาการศึกษาของประเทศสวนใหญทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและ
ภูมิภาคอื่นๆ ของโลก นอกจากนี้ ผลกระทบของเทคโนโลยีระดับสูงในระยะยาว ทําใหผูบริหาร
ระดับนโยบายของประเทศตาง ๆ  ตองคิดหาวิธีปฏิรูปการศึกษา เพื่อเตรียมคนรุนใหมใหมีความสามารถ
ที่เผชิญกับความเจริญดานตางๆ และการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น1  
 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

เมื่อกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของไทยอันเปนผลมาจากปจจัยภายนอกซึ่ง
หมายถึงปจจยัตาง ๆ ที่เปนผลกระทบมาจากกระแสโลกาภิวัตนทําใหประเทศตาง ๆ ในโลกเชื่อมโยง
กันเปนหมูบานเดียว (global village) ทั้งในดานการคา การเงิน การลงทนุ การเมือง สังคม วัฒนธรรม 
รวมไปถึงการเชื่อมโยงทางความรู แนวคิด คานิยมและพฤติกรรม ผานการถายโอนขอมูลดวย
ระบบสารสนเทศและสื่อสารมวลชน การขนสงสินคาระหวางประเทศตาง ๆ ที่สามารถดําเนินการ     
ไดโดยอิสระมากขึ้นและผานการคมนาคมที่สามารถเชื่อมตอกันไดอยางกวางขวางเกือบทั่วโลก 
การเชื่อมโยงดังกลาวทําใหส่ิงที่เกิดขึ้นในสังคมหนึ่งสามารถแพรกระจายไปทัว่โลกไดภายในเวลา

                                                        
 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักนายกรัฐมนตรี,  การเปลี่ยนแปลงและ
การพัฒนาทางการศึกษาในภูมิภาคเอเซีย– แปซิฟค: แนวโนมและประเด็นสําคัญ (กรุงเทพมหานคร: 
ศูนยความสัมพันธและความรวมมือระหวางประเทศเพื่อปฏิรูปการศึกษา, 2543), 3. 
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อันรวดเรว็ ซ่ึงอาจจะสงผลทั้งในดานลบและดานบวก การไหลบาของกระแสโลกดานตาง ๆ ที่ผาน
เขามายังประเทศไทยสงผลใหปจจัยภายนอกประเทศสามารถมีอิทธิพลกระทบตอวิถีชีวิตของ
ประชาชนโดยหลีกเลี่ยงไมได ในสวนของปจจัยภายนอกที่เปนสาเหตใุหประเทศไทยตองดําเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาประกอบดวยสาเหตุสําคัญหลายประการ เชน ความกาวหนาของเทคโนโลยีขั้นสูง  
การแพรกระจายและการเขาถึงขอมูลขาวสารสนเทศ การแขงขันที่รุนแรงทางดานเศรษฐกิจการเพิม่
บทบาทและความสําคัญของความรูในสังคมความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อมโยง
ถึงกันเปนเครอืขาย  การติดตอและการแลกเปลี่ยนทางการคา การศึกษา การเมืองและวัฒนธรรม    
มีมาก การขยายตัวของกระแสประชาธิปไตย  การแพรกระจายของวัฒนธรรมตาง ๆ ในโลก สภาพโลก 
ไรพรหมแดน กระแสการตืน่ตัวในเรื่องการอนุรักษส่ิงแวดลอม เปนตน อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาของประเทศไทยไมไดมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากปจจยัภายนอกประเทศเทานั้น แตยงัมี
สาเหตุมาจากปจจัยภายในประเทศดวย ซ่ึงประกอบดวยประเด็นสําคัญ ๆ เชน   ความครอบคลุมและ
ความเสมอภาคในโอกาส คุณภาพการศึกษา  การบริหารและการจัดการ  การจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการศึกษา 
 ดวยสาเหตุตาง ๆ ดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดกรอบแนวคิด องคประกอบ 
ยุทธศาสตรและเปาหมายการปฏิรูปการศึกษาขึ้นในป 2539 เปนกรอบแนวคิดหลักของการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษา โดยเชื่อมโยงตั้งแตสาเหตุที่จะตองมกีารเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของประเทศวา 
แรงผลักดันและผลกระทบจากสภาพแวดลอม ซ่ึงไดแก ความกาวหนาดานเทคโนโลยีและ     
การสื่อสาร การแขงขันในเวทีโลก ความตองการดานแรงงานที่ตองการแรงงานที่มีทักษะเพิ่มมากขึ้น 
ความพึงพอใจตอคุณภาพการศึกษา รัฐธรรมนูญและกฎหมายการศึกษา ซ่ึงสะทอนถึงสภาพ
การจัดการศกึษาของประเทศที่ไมสนองตอบตอความตองการที่แทจริงของผูเรียน สังคม ประเทศชาติ 
และกระแสโลกาภวิัตน ดังนัน้  จึงตองมีการเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิรูปการศึกษา2 
 การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ทําใหสถานศึกษาตองเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวใหเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดเรือ่ง
การบริหารและการจัดการศกึษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน และนําแผนการเปลี่ยนแปลง
ไปปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายจะตองมีการกาํหนดแนวทางหรือวิธีการทํางานที่ดีที่สุด เพื่อดําเนิน   
การจากจดุที่เปนอยูในปจจบุันไปยังจุดหมายปลายทางในอนาคตที่กาํหนดไวแตส่ิงที่เปนขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็ตามก็คือ การเปลี่ยนแปลงไมใชส่ิงที่จะสําเร็จหรือเกดิขึ้นไดงาย ๆ 

                                                        
 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักนายกรัฐมนตรี, สภาพและปญหา   

การบริหารการศึกษาและการจกัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: 
หางหุนสวนจํากัด วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชัน, 2545), 15-36. 
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จะตองอาศัยปจจัยและองคประกอบตาง ๆ หลายประการที่ชวยสนับสนนุหรือผลักดันใหการเปลีย่น
บรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของประเทศไทยโดย   
การปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงปรากฏผลจากการประเมินผลการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาพบวา นับตั้งแต
การบังคับใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2545) เมื่อวันที่  
20 สิงหาคม 2542 จนถึงปจจุบัน(พ.ศ. 2548) การปฏิรูปการศึกษายังลาชาอยูมาก การดําเนินการ
ที่เปนรูปธรรมเกิดขึ้นเฉพาะการเปลี่ยนแปลงดานโครงสราง แตในระดับของการปฏิบัติยังไมมี
การปรับเปลี่ยนมากนกัและที่สําคัญคือยังไมสามารถสงผลสูระดับหองเรียนเทาที่ควร3 จึงเปนประเด็น
สําคัญที่ควรมีการศึกษาเพื่อนําขอคนพบไปใชประโยชนในการกําหนดแนวทาง นโยบายเพื่อการพัฒนา
การศึกษาตอไป   
 ในปพ.ศ.2547 สถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาการจัดการ หรือ IMD (international 
institute for management development) ไดจัดอนัดับการศึกษาของประเทศไทยในอนัดับ 48      
จากประเทศตาง ๆ 60 ประเทศ  ผลการประเมินการจัดอันดับ IMD แสดงใหเห็นวาปญหาสําคัญที่  
ทําใหอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยอยูในอันดับที่ไมดีเทาที่ควรนั้น สืบเนื่อง
จากปญหาดานศักยภาพของแรงงาน จะเห็นไดวา ผลผลิตภาคแรงงานของประเทศไทยต่ํากวา
หลายประเทศในภูมภิาคเอเชียท้ังนี้ เพราะแรงงานสวนใหญไดรับการศึกษานอย คือประมาณรอยละ 60  
มีการศึกษาไมเกินระดับประถมศึกษาและเมื่อพิจารณาในเชิงคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ในชวง พ.ศ. 2543 – 2546 ในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร  
ต่ํากวาระดับพอใชมาโดยตลอด คะแนนผลสัมฤทธิ์ วิชาภาษาไทย ป พ.ศ. 2543 – 2546 เทานั้น       
ที่สูงกวาระดับพอใช4 และจาการรายงานการประเมินผลการปฏิรูปการเรียนรู ในชวงป พ.ศ. 2543 
ถึงป พ.ศ. 2544  การปฏิรูปการเรียนรูของครูและอาจารย มีความกาวหนาในระดบัหนึ่ง โดยพบวา  
ป พ.ศ. 2544  มีครู อาจารยที่ดําเนนิการตามกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญที่สุด 
อยูใน ระดับมากที่สุด และระดับดีมาก เพิม่ขึ้นจากป พ.ศ. 2543  รอยละ 3.5  หรือคิดเปนครู หรือ 
คิดเปนจํานวนครูเพิ่มมากขึ้นในกลุมนี้ ประมาณ 21,000 คน รวมครูทั้งหมดในกลุมนี้ประมาณ 
42,600 คน  ในป พ.ศ. 2544 ครู อาจารยที่ดําเนินการตามกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญที่สุด ควรไดรับการพฒันา ในป 2543 ประมาณรอยละ 8.6 หรือคิดเปนจํานวนครูประมาณ 
51,600 คน มสัีดสวนลดลงเหลือรอยละ 5.9 ในป พ.ศ. 2544  หรือลดลงรอยละ 2.7  คิดเปนจาํนวนครู

                                                        
 3 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, “ สรุปการปฏิรูปการศึกษา  4 ป 

แทบไมมีอะไรกระเตื่อง,” เดลินิวส, 8 สิงหาคม 2548, 27.  
 4 สํานักงานเลธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานศักยภาพของคนไทยกับขีด

สามารถในการแขงขันป 2547 (กรุงเทพมหานคร: บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2548), 8. 
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กลุมนี้ลดลงประมาณ 16,200 คน ในระดบัสถานศึกษาเมื่อพิจารณาครทูั้งหมดในแตละสถานศึกษา 
พบวา มีความกาวหนานอย กลาวคือ อยูในระดับที่ควรปรับปรุงในป 2543  ซ่ึงมีรอยละ 23.3  มี
สัดสวนลดลงรอยละ  20.0  ในป 2544  ระดับพอใชมีจํานวนเพิ่มมากขึน้ รอยละ 7.7 5  
 สภาพปจจุบนัและปญหาแสดงถึงความสําคัญและความจําเปนที่ตองการการดําเนินการ
เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัด
การศึกษาของประเทศเพื่อสรางเสริมศักยภาพของประชากรในประเทศใหเปนคนดี มีคุณธรรม เปน
คนเกง คิดดี ทาํงานไดด ีมีคณุภาพ มีความเปนไทย สามารถปรับตัวไดเหมาะสมกับสถานการณโลก
และสังคมที่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในประเด็นสําคัญ ๆ ซ่ึงกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ สรุปไดวาเปนการปฏิรูป 5  ดาน 1) ปฏิรูประบบการศึกษาใหสอดรบั
ซ่ึงกันและกันทั้งระบบ ไมวาจะเปนการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัย 
2) ปฏิรูปการเรียนรู โดยใหความสําคัญแกหลักสูตร ผูเรียน เนื้อหาสาระ วิธีการเรียนการสอน 
แหลงการเรียนรู และกระบวนการเรยีนรูในชุมชน 3) ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษา
ทั้งของหนวยงานรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเอกชน โดยเนนการกระจายอํานาจ 4) ปฏิรูป
ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยถือวาเปนผูประกอบวชิาชีพช้ันสูง เนนมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 5) ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆมาใชเพือ่การจัดการศกึษา จัดสรรทรัพยากรใหถึง
ผูเรียนอยางเสมอภาคและเปนระบบ มีระบบบรหิารทรพัยากรที่มีความคลองตวัอยางมีประสิทธิภาพ 
ตรวจสอบได6 การทีจ่ะกอใหเกิดผลการดําเนนิงานซึ่งบรรลุเปาหมายและวตัถุประสงคตามเจตนารมณ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยการผลักดันใหเกดิการดําเนินการที่เปนรูปธรรม
ตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนถือเปนภารกิจหลักของกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงอื่น ๆ ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา  จากผลการประเมินที่ยืนยันผลการดําเนินงานใน     
การปรับเปลี่ยนแนวทางการจดัการศกึษาทีย่ังไมเกดิประสิทธผิลเทาที่ควร จึงสมควรดําเนนิการศึกษาวจิัย
เพื่อนําขอคนพบไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ปนรูปธรรมและสงผลตอการพัฒนาการศกึษาของชาติอยางแทจริง  
 

                                                        
 5สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานสรปุผลการติดตามและ

ประเมิน   ผลการศึกษาในวาระครบรอบ 4 ป  ของการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  (กรงุเทพมหานคร: อัมรินทร พริ้นติง แอนพับลิชซิ่ง, 2547), 4-8. 
 6 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา,  ปญจปฏิรูปการศึกษา แนวทางสูการปฏิบัติ (กรุงเทพมหานคร :  
บริษัทพิมพดี จํากัด, 2545), 3.  
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ปญหาการวิจัย 
 การปฏิรูปการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่จงใจสรางการเปลี่ยนแปลงระบบการจัด
การศึกษาทุกดานที่เปนอยู เพื่อใหสามารถนําไปสูผลผลิตคุณภาพหรือเปาหมายของการศึกษาได
ตามที่ประสงค การดําเนินการเชนนี้จึงไมใชการเปลี่ยนแปลงธรรมดา แตตองเปลี่ยนแปลงทุกดาน
อยางรวดเรว็ มีแผนดําเนินการและมีการผลักดันอยางจริงจัง7 จากรายงานสภาวะการศึกษาไทย
ตอประชาชน ป พ.ศ. 2546 หลังจากที่มีการประกาศการใชพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 
มาแลวถึง 4 ป สรุปวา ป พ.ศ. 2546 เปนปแหงความ “ลาชา” ไปเสียแทบทุกเรื่อง และหลาย ๆ เร่ือง
ก็เปนเรื่องที่ไมนาจะลาชา และที่สําคัญที่สุดคือ ความลาชาหลายเรื่องมีผลกระทบสูงและสราง
ความผิดหวังใหแกสังคม โดยเฉพาะผูปกครองและเด็กๆผูรับผลเหลานั้น โดยตรง ความลาชาที่มี
ผลกระทบสูงดังกลาว ไดแก ความลาชาในการปฏิรูปบรรยากาศและกระบวนการเรยีนรูในสถานศึกษา 
ความลาชาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความลาชาในการปรับเขาสูโครงสรางใหมของ
กระทรวงศึกษาธิการ ความลาชาในการเดินเครื่องเขตพื้นที่การศึกษา ความลาชาในการออก
กฎกระทรวงวาดวยแนวปฏิบัติในการรวมจัดการศึกษาโดยครอบครัว ชุมชนผูประกอบการ และ 
สถาบันตาง ๆ ในสังคม ความลาชาในการตั้งสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนแกนหลัก   
ในการพัฒนาครูอยางมประสิทธิภาพ ความลาชาในการปฏิรูปสถาบันฝกหัดครู ความลาชาทั้งปวง
จึงอาจกัดกรอนความเชื่อมั่นตอการปฏิรูปการศึกษาไปไดมาก และที่รายกวานั้น หากไมมียุทธศาสตร   
ที่จะพลิกฟนความเขมแข็งของการปฏิรูปการศึกษาขึ้นมาใหไดแลว ป พ.ศ. 2546 อาจจะเปนปที่เริม่
สอเคาความลมเหลวของกระแสการปฏิรูปการศึกษาอีกครั้ง ไมตางจากกระแสการปฏิรูปในชวงป 
พ.ศ. 2517-2521 ที่เผชิญความผันหวนและตอตานตางๆ จนแผวจางไปในที่สุด การตอสูชวงชิง
พลังขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใหหลุดออกมาจากวงัวนแหงความลาชาและขอขัดแยง จงึเปน 
เร่ืองที่สําคัญยิ่งยวด สําหรับป พ.ศ. 25478  
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การประเมินรอบแรก ระหวางป  2544 – 2548  
จากจํานวนสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานทัว่ประเทศทั้งส้ิน 30,010 โรงเรียน พบวาสถานศึกษา ไดรับผล
การประเมินระดับต่ํา คือผลการประเมินคุณภาพระดับโดยรวมต่ํากวา 1.75  มีจํานวนมากกวา 
15,000  โรงเรียน ซ่ึงสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา ไดใหขอเสนอแนะ 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรยีน โดยใหจัดเปนวาระแหงชาติ วาดวยการพฒันาการเรียนรูและการพัฒนา
                                                        
 7 เรื่องเดียวกัน, 8. 

 8 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานสภาวะการศึกษาไทยตอ
ประชาชนป 2546 (กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ, 2547), 30. 
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ผูเรียนและใหปรับสถานะภาพของโรงเรียนที่มีคุณภาพดีเปนโรงเรียนฐานะนิติบุคคล พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2545) ไดกําหนดไวในมาตรา 39 9   
 นอกจากนี้ในการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในรอบที่ 2 ปการศกึษา 
2549  ผลการประเมินโรงเรียนมากกวา 7,000 โรงเรียน พบวามีผลการประเมินไมแตกตางจาก    
การประเมินรอบแรก กลาวคือ ยังมีโรงเรียนยังไมไดมาตรฐาน ผูเรียนสวนใหญผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑมาตรฐานโดยมสีาเหตุสําคัญมาจากการขาดแคลนครู ทั้งดานปริมาณและ
คุณภาพ โดยครูรอยละ 91 มีการสอนไมไดมาตรฐาน ดานการบรหิารพบวา กระบวนการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียนนั้นผานการประเมนิเพียงมาตรฐานดานการบริหารทั่วไปเทานัน้และสวนใหญ  
ไมผานการบริหารดานวิชาการ10 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 9 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, บทสรุปสําหรับผูบริหาร:         

ผลสะทอนจากการประเมินคุณภาพรอบแรก พ.ศ. 2544 – 2548  (กรุงเทพมหนคร: สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549), 18. 
 10 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, รายงานผลการประเมินคุณภาพ
รอบ 2 พ.ศ. 2549-2550 (กรงุเทพมหานคร : สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 
2550), 32. 
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ตารางที่ 1    สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจําแนกตามสังกัดและ
ผลประเมิน  จาํนวน 30,010 โรงเรียน 
 
 

ไดมาตรฐาน 
สมศ. 

 

ไมไดมาตรฐาน สมศ. 
 

ระดับดี 
 

ระดับพอใช ระดับ
ปรับปรุง 

รวมพอใช+
ปรับปรุง 

 
 
 

สังกัด 

จํานวน   รอยละ จํานวน   รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน  รอยละ 

 
ผลรวม 
ท้ังหมด 

สนง.คณะ กรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

9,151 34.42 16,952 63.77  481 1.81 17,433 65,58 26,584 

สนง.คณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน 

1,037 49.01 1,033 48.82 46 2.17 1,079 50.99 2,116 

สํานักการศึกษาสวน
ทองถิ่น 

254 55.34 199 43.36 6 1.31 205 44.67 459 

สํานักการศึกษา กทม. 375 88.86 47 11.14 - - 47 11.14 422 
กองพุทธศาสนศึกษา 
พระพุทธศาสนา
แหงชาติ 

18 6.69 234 86.99 17 6.32 251 93.31 269 

กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดน 

9 6.87 113 86.26 9 6.87 122 93.13 131 

โรงเรียนสาธิตสถาบัน
ราชภัฏ 

11 57.89 7 36.84 1 5.26 8 42.10 19 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย 

10 100.00 - - - - - -   
10 
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 จากสรุปผลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานดานการบริหารดังกลาวขางตน 
พบวาระดับการบริหารจัดการยังจําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนือ่ง ซ่ึงประเด็นดังกลาวเปน
เพียงปจจัยหนึ่งในหลาย ๆ ปจจัยที่จะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการจัดการศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากสภาพขอมูลท่ีนําเสนอแสดงใหเห็นวา การดําเนินการเพื่อใหเกดิ    
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสงผลตอการพัฒนาการศึกษาของชาตอิยางแทจริงจะตองมีการศึกษา 
คนควา เพื่อหาแนวทางในการดําเนินงานใหเกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผล ผลักดนั การเปลี่ยนแปลง
ที่เปนรูปธรรม ภายหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ปรับปรุงแกไข  
(ฉบับที่  2 ) พ.ศ.  2545 ซ่ึงมีผลบังคับใชมาตั้งแต   เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542 ในชวงเวลาเกือบ  10 
ปที่ผานมา กลับพบวา การเปลี่ยนแปลงพัฒนาดานการจัดการศึกษาของประเทศเกิดขึ้นนอย  
และลาชา คุณภาพการศกึษาโดยรวมยังไมอยูในระดับทีน่าพอใจและปญหาดานคณุธรรม จริยธรรม
ของเยาชนที่เพิ่มมากขึ้น จงึสมควรที่จะมีการศึกษาเพือ่หาแนวทาง หรือเพื่อกําหนด นโยบายใน   
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐาน    
ซ่ึงเปนการวางรากฐานสําคัญสําหรับเยาวชนของในการดาํรงชีวิตในสังคมชาติและสังคมโลกอยาง
มีความสุข ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่จําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อจะสามารถนําขอคนพบเสนอเปนขอมูลในการกําหนดทิศทาง 
การพัฒนาการศึกษา ทั้งในระดับโรงเรียนและระดับประเทศตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  เพื่อใหสอดคลองกับปญหาการวิจัยและสามารถตอบขอคําถามของการวิจัยไดชัดเจน      
ผูวิจัยจึงไดกําหนด วัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปนี ้
 1. เพื่อทราบปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
 2. เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 3. เพื่อทราบปจจัยทีจ่ําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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ขอคําถามของการวิจัย 
  เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย และเปนแนวทางในการหาคําตอบ     
ของการวิจยั ผูวิจัยจึงกําหนดขอคําถามของการวิจยัดังตอไปนี ้

  1.ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ไดแก
ปจจัยใดบาง 

 2. การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางไร 
 3. ปจจยัที่จาํแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ไดแก   
ปจจยัใด 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยที่จาํแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยจากองคความรูในเรื่องทฤษฎีและแนวปฏิบตัิ    
ในการบริหารการศึกษาที่เกีย่วของ เชน แนวทางในการประยกุตทฤษฎีระบบทั่วไปในการบรหิาร
การศึกษาของคิมบรอทและนันเนอรี ่ (Kimbrough and Nunnery) ซ่ึงเสนอแนวคิดองคการ           
ทางการศึกษาในฐานะองคการระบบเปด 11  จากแนวคดิดังกลาวสงผลใหนกัวิชาการดานการศึกษา
ของไทยไดขยายความใหกระจางชัดวา สถานศึกษาหรือโรงเรียนเปนองคการแบบราชการ โครงสราง
จึงเหมือนกับองคการทัง้หลาย องคการเปนระบบ โรงเรียนเปนองคการ โรงเรยีนเปนระบบ โรงเรียน
ทุกแหง ไมวาจะใหญ หรือเล็ก ไมวาจะตัง้อยูในเมืองหรือชนบท ไมวาจะเปนระดบัประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา หรืออาชีวะศกึษา ไมวาจะเปนของรัฐ หรือเอกชน ตางก็เปนระบบทัง้นั้น โรงเรียนมี  
ตัวปอน กระบวนการแปรสภาพ และผลผลิต เชนเดียวกบัระบบอื่นๆ12  
 โรงเรียนรับเอาตัวปอนจากสภาพแวดลอม ตัวปอนของโรงเรียนไดแก  1) ทรัพยากร
มนุษย เชน คร ูนักเรยีน ผูบริหาร และเจาหนาที่อ่ืนๆ 2) ทรัพยากรวัตถุ เชน ที่ดนิ อาคาร วัสดุ ครุภัณฑ   
3) ทรัพยากรการเงิน เชน งบประมาณแผนดิน เงนิบริจาค และ 4) สารสนเทศ เชน ความคิดเห็นของ
ครู ผูปกครอง รายงานตางๆเกี่ยวกับโรงเรียน เปนตน กระบวนการแปรสภาพของโรงเรียนไดแก  
1) กระบวนการเรียนการสอน 2) กระบวนการบริการ 3)กระบวนการบริหาร  กระบวนการเรียนการสอน 
ประกอบดวยการจัดหลักสตูร การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร วิธีสอนและการวัดผล กระบวนการ

                                                        
 11 R.B. Kimbrough  and   M.Y. Nunnery,   Educational Administration: An Introduction           
( New York : Collier Macmillan, 1988), 338. 
 12 ทองอินทร  วงศโสธร, แนวทางในการประยุกตทฤษฎีระบบทั่วไปในการบริหารการศึกษา
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547), 161-162. 
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บริการ เชน การใหคําปรึกษา การสงเสริมสุขภาพนักเรียน กระบวนการบริหาร เชนการวางแผน 
การตัดสินใจ เปนตน ผลผลิตของโรงเรียนประกอบดวย 1) ผลผลิตเกี่ยวกับนกัเรียน 2) ผลผลิต
เกี่ยวกับครู 3) ผลผลิตอ่ืนๆ ผลผลิตเกี่ยวกับนักเรยีน เชน ความรู เจตคติ ทักษะ การพัฒนาการ      
การสําเร็จการศึกษา การขาดเรียน การออกกลางคัน ผลผลิตเกี่ยวกับครู เชนความพึงพอใจของครู 
พัฒนาการของครู การลา การขาด การยายออก ผลผลิตอ่ืนๆ เชน นโยบาย ระเบียบขอบังคบั 
ความสัมพันธกับชุมชน เปนตน สําหรับการศึกษาวิจยัในครั้งนี้ผูวิจยัจึงศึกษาปจจยัที่เกีย่วของกบั
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาดานบริบทโรงเรียนตามแนวคิดการประยุกตใชทฤษฎีระบบทั่วไป 
ในการบริหารการศึกษา กลาวคือ ศึกษาปจจัยส่ิงแวดลอม  ปจจัยนาํเขา และปจจัยกระบวนการ    
นอกจากนี้ยังไดศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของคริสเท็นเซ็น
(Christensen)13 ซ่ึงกลาววา พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาหมายถึง  การแสดงออกหรือการกระทาํ
ของผูบริหารสถานศึกษาที่กระทําโดยตรงหรือเกี่ยวของกับบุคคลอื่น ๆ ปรากฏตอทุกคนในสถานศึกษา 
ซ่ึงสามารถสังเกตไดเพื่อใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว พฤตกิรรม ดังกลาวประกอบดวย
ดานตาง ๆ  ดังนี้ 1) การสงเสริมการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา  2) การสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียน 
3) การสนับสนุนผูรวมงาน 4) การสนับสนุนการดําเนินงาน 5) การสงเสริมทางดานการติดตอส่ือสาร    
6) การแสดงออกทางดานมนุษยสัมพนัธที่ดี 7) การอํานวยความสะดวกในการประชุม 8) การมี
ปฏิสัมพันธกับนักเรียน 9) การมีปฏิสัมพันธกับรัฐและชุมชน 10) การสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวม 
11) การจัดหาทรัพยากร 12) การสงเสริมดานการเรียน 13) การใชทักษะดานบรหิาร สําหรับแนวคดิ
สําคัญของนักวิชาการที่มีช่ือเสียงอีกทานหนึ่งที่เปนนํามากําหนดแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ คือ
แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา ของ ไลเคอรท(Likert)14 ซ่ึงเสนอวา พฤติกรรม          
การบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 1)  การเปนผูนํา 2) การจูงใจ 3) การตดิตอส่ือสาร 4) การปฏิสัมพันธ 
5) การตัดสินใจ 6)การกําหนดเปาหมาย  7) การควบคุมบงัคับบัญชา 8) เปาหมายของการปฏิบัติงาน 
เพื่อใหการศึกษาปจจยัที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กวางขวางและครอบคลุมประเด็นสําคัญๆ ผูวิจัยยังไดนาํแนวคดิของฟูลเลน (Fullan) มาประกอบ  
ในการกําหนดกรอบแนวคิดวิจัย ซ่ึงฟูลแลน (Fullan)ไดเสนอแนวคิดวาปจจัยที่สงผลตอการนํา
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 1) ปจจัยดานคุณลักษณะของการ
เปลี่ยนแปลง  (characteristics of change) ซ่ึงประกอบดวย ความตองการการเปลี่ยนแปลง  
(need)  ความชัดเจนของการเปลี่ยนแปลง  (clarity)  ความสลับซับซอนของการเปลี่ยนแปลง  

                                                        
 13 Georgia J. Christensen, The  Role of the Principal in Transforming Accelerated School 

(Stanford :  Stanford University, 1995), 97. 
 14 Rensis  Likert, The Human Organization (New York: McGraw-Hill Inc.,1967), 197-211.           
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(complexity) และคุณภาพและการปฏิบัติไดของการเปลี่ยนแปลง  (quality/ practicality)   2) คุณลักษณะ
ของทองถ่ิน  ประกอบดวย เขตพื้นที่การศึกษา  (district) ชุมชน(community) ผูบริหาร (principal) 
และครู  (teacher) 3) ปจจัยภายนอก ประกอบ ดวยรัฐบาลและองคกรตางๆ   (government and other 
agencies) สภาพการเปลีย่นแปลงทางการศกึษาในประเทศไทยก็ประสบปญหาคลายๆกับประเทศอื่นๆ 
ดังเชน ฮารทเวล ( Hartwell) กลาววา โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเปนสถาบันทางสังคมที่ยาก 
ตอการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่สถาบันอื่นๆไดมีการปฏิรูปการดําเนินงานใหสอดคลองกับความกาวหนา
ทางวิชาการและความเปลี่ยนแปลงของโลกมาตั้งแตตนศตวรรษที่  20 แตสถาบันทางการศึกษา
เพิ่งจะเริ่มปฏิรูปเมื่อ  ค.ศ. 1980 นี้เอง ทั้งนี้เพราะสถาบันทางการศึกษาสวนใหญไมมีอิสระใน
การดําเนินงานเหมือนสถาบันทางสังคมประเภทอื่น จึงมีการเปลี่ยนแปลงใหทนักับความกาวหนา
ทางวิชาการและสภาพของสังคมไดชากวาสถาบันอื่น15  อยางไรก็ตาม มีนักวิชาการหลายทานที่ได
ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษา เชน วอง  เฮอรเทล และวอลเบิรก 
(Wang , Haertel and Walberg ) ไดสรุปปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการปฏิรูปทั้งโรงเรียน ไว    
6  ปจจัย คือ 1)  ปจจัยดานความพรอมของครูที่จะรับการพัฒนา 2) ปจจัยวิสัยทัศนและภาวะผูนํา
ของผูบริหาร3) ปจจัยดานความรวมมือ/ การรวมพลัง    4) ปจจัยดานวิธีการพัฒนาสมรถภาพครู     
5) ปจจยัดานความกลาหาญของครูทุกคนในการปรับหลักสตูร ปรับวิธีการสอน และปรับวิธีการประเมนิ        
6) ปจจยัดานการติดตาม การกํากบั และการประเมนิ16 สําหรับการศกึษาเรื่องดงักลาวในประเทศไทย 
นงลักษณ วิรัชชัย ไดเสนอองคประกอบที่มผีลตอการปฏิรูปโรงเรียนแยกไดเปน  6 ปจจัย คือ1) ปจจัย
ดานครู 2) ปจจัยดานผูเรียน 3) ปจจยัดานผูบริหารและโรงเรียน4) ปจจยัดานบดิา มารดา ผูปกครอง 
ครอบครัว และชุมชน 5)ปจจยัดานบุคลากรจากหนวยงานตนสังกัด 6) ปจจัยดานนักวิจยั/ ผูทรงคุณวุฒิ/ 
ผูสนับสนุนโครงการจากหนวยงานภายนอก17 นอกจากนี้  ฟูลเลน(Fullan) ไดกลาวถึงปจจยัสําคัญ
ของการนําการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไปสูการปฏิบัติ โดยนําเสนอวา การนาํการเปลี่ยนแปลง

                                                        
 15 Hartwell, อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการนํารองระดับชาติ เรื่องกระบวนการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน การประเมินและการประกัน 
(กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2545), 23.  
 16 Wang Haertel and Walberg,  อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
รายงานผลการดําเนินงานโครงการนํารองระดับชาติ เรื่องกระบวนการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
การประเมินและการประกัน (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2545),   
27-28. 
 17 นงลักษณ วิรัชชัย, กระบวนการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู : การประเมินและการ
ประกัน (กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2545),30-31. 
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ทางการศึกษาไปสูการปฏิบัตินั้น ประกอบดวยปจจยัสําคัญคือ 1) คุณลักษณะของการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบดวย ความตองการเปลี่ยนแปลง (need) ความชัดเจน (clarity) ความสลับซับซอน 
(complexity)  คุณภาพ  และการปฏิบัติได (quality and practically)  2) คุณลักษณะของทองถ่ิน   
ประ กอบดวย เขตพื้นที่การศกึษา ชุมชน ผูบริหาร และครู  3) ปจจัยภายนอก  ประกอบดวย  รัฐบาล
และองคกรอ่ืนๆ18   
 สําหรับการศึกษาเกีย่วกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ผูวจิัยศึกษาแนวคดิของดุก (Duke) 
ซ่ึงกลาววาการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเปนการดําเนินการเกี่ยวกับ 1) ความเสมอภาคดานโอกาส
ทางการศึกษา(equality of educational opportunity) 2) ความเปนเลิศทางการศึกษา (educational 
excellence) 3) โปรงใสสามารถตรวจสอบได (accountability)  4) ทางเลือกทางการศึกษา  (choice) 
5) ความปลอดภัยในโรงเรียน (school safety) 6) ความเปนมืออาชีพ  (professionalization)19 
สวนแนวคิดของนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอีก 2 คนคือ เช็ง และ 
เทานเซ็น  (Cheng and Townsend) ซ่ึงกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาวาเปนการดําเนินการ
ในเรื่องตาง ๆ ไดแก 1) การกําหนดจุดมุงหมายและวิสัยทัศนใหมสําหรับการศึกษาของชาติ     
2) การกระจายอํานาจการบริหารจากสวนกลางไปสูโรงเรียน 3) การประกันคุณภาพการศึกษา
และความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 4) การฝกหัดครแูละภาวะผูนํา  5)การใหพอ แม ผูปกครอง
และชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในโรงเรียน 6) งบประมาณและการโอนการจัดการศึกษา
ใหเอกชน 7) การขยายการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 8) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการศกึษา20  
สําหรับแนวคิดและหลักการที่สําคัญซ่ึงผูวิจัยนํามาประกอบศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุงแกไข พ.ศ.  2545 ) และมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดใชความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิทั้งระดับผูคุมนโยบายการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับโรงเรียนมาประกอบการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ดวย จากแนวคิดและทฤษฎีดังกลาว สามารถนํามาประกอบเปนกรอบแนวคิดที่
ผูวิจัยใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ โดยเขียนเปนแผนภูมิดังปรากฏในแผนภูมิตอไปนี้ 

                                                        
 18 Michael G. Fullan,  The New Meaning of Educational Change  ( New York : Teachers 
College Press,2001), 72. 
          19 Daniel L Duke, The Challenges of Educational Change ( New York : Pearson Education  
Ine., 2004),18. 
 20 Yin  Cheong. Cheng, Educational Change and Development in Asia- Pacific ( Bangkok : 
Ammarin Printing, 2000), 68. 
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พุทธศักราช 2545,”ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 119,  ตอนที่ 123ก ( 19  ธันวาคม 2545) 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

แนวคิดทฤษฎีการบริหาร
เพื่อการเปลี่ยนแปลงใน
สถานศึกษาของคริสเท็น
เซ็น ( Christensen ) 

แนวคิดปจจัยที่มีผลกระทบ
ตอการเปลี่ยนแปลงองคกร
ทางการศึกษาของหลุยส 
(Louis) 

แนวคิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาของ  ดุก  
 ( Duke ) 
 

แนวคิดทฤษฎีพฤติ
กรรมการบริหารองคการที่
มีประสิทธิภาพของ 
ไลเคอรท(Likert)   
 

แนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยน 
แปลงทางการศึกษาของ 
ฟูลแลน (Fullan) 
 

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่
ไดจากการสัมภาษณเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและ

ปจจัยที่เกี่ยวของ 
 

ปจจัยที่
เกี่ยวของกับ
การเปลี่ยน 

แปลงทางการ 
ศึกษาของ

สถาน ศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 

การ
เปลี่ยนแปลง 
ทางการศึกษา

ของ
สถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 

พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542  
( ปรับปรุงแกไข พ.ศ. 2545) 
 

แนวคิดการเปลี่ยนแปลง     
ทางการศึกษาของเช็งและ   
เทาเซ็นด  ( Cheng and 
Townsend) ) 

มาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
  การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา หมายถึง การดําเนินการดานการปฏิรูปการเรียนรู  

การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การพัฒนาบุคลากร การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตัวช้ีวัดของมาตรฐานการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 

  ปจจัยที่จําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา หมายถึง องคประกอบดานผูบริหาร 
องคประกอบดานครู องคประกอบดานบริบทโรงเรียน องคประกอบดานการรวมมอืของชุมชนและ
องคประกอบดานกระบวนการบริหารซ่ึงมีความแตกตางกันในโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมที่มี
การเปลีย่นแปลงทางการศึกษาสูงและโรงเรียนที่จัดอยูในกลุมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาต่ํา 
 สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทีจ่ดัการเรียนการสอนในชวงชัน้ที่ 1 ถึง ชวงชั้นที่  2  และชวงชั้นที่ 3  ถึงชวงชั้นที่  4 
ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และแกไขเพิม่เติม ( ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ในทีน่ี้
ไมนับรวมการศึกษาสงเคราะหและการศึกษาพิเศษ  

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปจจัยที่จําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษา       
ขั้นพื้นฐานครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของซ่ึงประกอบดวยเนื้อหา
ในเรื่อง ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและ
แนวคดิเกีย่วกบัการจัดการศกึษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
    
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเปลีย่นแปลงทางการศึกษา 
 
 จากหลักการพืน้ฐานทีว่า การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในประเทศ
ที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาเปนสาเหตุใหเกิดความตองการที่จะสรางนวัตกรรมและปฏิรูป
การศึกษา  เดิกรแฮม (Durkheim )  กลาววา  การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษามักจะเปนผลพวงของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เมื่อไหรก็ตามที่คนเกิดความรูสึกตองการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบ
การศึกษานั่นเปนการแสดงวาระบบเดิมที่เปนอยูไมสามารถตอบสนองหรือไมเพยีงพอกับสภาพการณ 
ที่เปนอยูอีกตอไป  1   นอกจากนี้ เฟเกอรไลนและซาฮา (Fagerlind and Saha) 2 กลาววา  ในชวง
ปลายทศวรรษ 1950 ถึงตนศตวรรษ 1960 ไดมีขอตกลงทั่วไปรวมกันในกลุมนักการเมือง นักการศึกษา 
นักวางแผนสังคมและสถาบันการศึกษาวา การศึกษาเปนกุญแจสําคัญในการขับเคลือ่นสังคมใหเกดิ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง   ภายใตบริบทดังกลาว การจัดเตรียมขยายและปรับปรุงดานการศึกษาตาม
ความพยายามของประเทศตางๆโดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา ดุก (Duke) 3  ซ่ึงไดใหความหมาย
ของการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาวา หมายถึงการเปลี่ยนแปลงจุดมุงหมายหรือเปาประสงคของ
การศึกษา เพือ่ปรับปรุงส่ิงที่คาดหวังวาจะใหนักเรยีนไดเรียนรู วิธีการในการจัดการเรียนการสอน

                                                        
 1 E. Durkheim,  The Evaluation of Educational Thought. Lecture on the Formation and 

Development of Secondary Education in France  (London: Routledge and Kegan Paul,1977), 68.  
 2 I. Fagerline, and L.J. Saha, Education and National Development : A Comparative 

Perpective (Oxford: Perganon Press, 1983), 19. 
 3 Daniel L. Duke, The Challenges of Educational Change (New York : Pearson 

Education,Inc., 2004), 18.  
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และการประเมินผล การจัดองคกรทางการศึกษา กฎระเบียบ การควบคุมดูแล ตลอดจนการจัดสรร
งบประมาณ เขากลาววานักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจําเปนตองศึกษา
ตามผลงานวิจัยในสาขาอื่นๆเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา  การศึกษาไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลง
ทุกประเภท การเปลี่ยนแปลงดานประชากรจะสงผลตอจํานวนนักเรยีนทีจ่ะเขาเรยีน การเปลี่ยนแปลง
ดานสังคมและวัฒนธรรมจะมีอิทธิพลตอความคาดหวังจากการเรียนการสอนและภารกิจตาง ๆ 
การทําความเขาใจเกีย่วกับการเติบโตและพัฒนาการของมนุษยเปนแนวทางในการดาํเนินกจิกรรม
การเรียนการสอนและการออกแบบสภาพแวดลอมองการเรียนรู  สอดคลองกับ แนวคิดของซอลท
แมนและคณะ (Zaltman and the others)  ซ่ึงกลาววา สถาบันทางการศึกษาตองล่ืนไหลไปกับ    
กระแสการเปลี่ยนแปลงอื่นๆของสังคมอยางหลีกเลีย่งไมได  โรงเรียนจะถูกคาดหวังวาตองแบกรับ
ภาระหนาที่ทีสํ่าคัญสองประการคือการธํารงรักษาคานิยมดั้งเดิมของสังคมกับการเตรียมสมาชิกรุนเยาว
ของสังคมในการดํารงชีวิตในสังคมโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง  แรงจูงใจที่ผลักดันใหเกดิการเปลี่ยนแปลง
ในสถาบันทางการศึกษามักจะมีแนวทางมาจากแหลงใดแหลงหนึ่งคือ 1) โรงเรียนตองตอบสนอง
ตอความตองการในการกลอมเกลาทางสังคมของสังคม  2) การใชโรงเรียนแกปญหาของสังคมซึ่ง 
เลวินมีความเห็นวาประเด็นแรกถือเปนแรงผลักดันที่สําคัญ กลาวคือ เพราะโรงเรียนไมสามารถ
หลีกเลี่ยงการตอบสนองความตองการและอุปสงคของสังคม กิจกรรมและผลลัพธทางการศึกษาคือ
กระจกสะทอนสภาพสังคมโดยรวม 4    จากมุมมองดังกลาว แสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงของ
ระบบโรงเรียนมาจากการเปลี่ยนแปลงคานิยมของสังคม ดังนั้นสถาบันทางการศกึษาตองไมรักษา
บทบาทของการรักษาสภาพเดิมแตตองทําในสิ่งตรงกันขาม คือการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมที่มคีวามตองการการนิยามใหม การคิดคนสิ่งใหมและการปรับปรุงพัฒนาโดยการเปลีย่นแปลง
ทางตรง ดุก (Duke) มีความเห็นวา โรงเรียนและครูไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนทางดานสังคม 
เศรษฐกิจและวัฒนธรรม แต การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไมใชการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาแตกตางจากการเปลี่ยนแปลงดานอืน่ๆ  
ซ่ึงสามารถเห็นไดชัดจากชวงเวลาระหวางการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
ดานหนึง่และการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนอีกดานหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเปนไดทั้งส่ิง
ที่มากอนและสิ่งที่เปนผลพวงของการเปลีย่นแปลงดานอื่นๆ เชน การเปลี่ยนแปลงดานนโยบาย   
ของโรงเรียนเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษอาจจะเปนเพราะตองการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดาน
ประชากรหรือสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานประชากรและ ไดสรุปความหมายของการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาวา เปนการเปลี่ยนแปลงที่มุงใหเกิดการปรับเปล่ียนเปาหมายตาง ๆ ของการศึกษา
                                                        

 4G. Zaltman, D. Florio, and L.A. Sikorski,  Dynamic Educational Change  (New York: The 
Free Press,1977), 3.  
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และ/หรือ เปนการปรับปรุงเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังจะใหผูเรียนไดเรียนรู วิธีการเรียนการสอน วิธีการ
ประเมินผล รวมทั้งวิธีการจัดองคการ การออกกฎระเบียบขอบังคับ การบังคับบัญชารวมทั้ง      
การจัดสรรงบประมาณ 5 
 จากการศึกษาและสังเคราะหแนวคิดทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ 
การเปล่ียนแปลงทางการศึกษา การประยุกตใชทฤษฎีระบบทั่วไปในการบริหารการศึกษา พฤติกรรม   
การบริหารสถานศึกษา ประกอบกับการวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
ผูวิจัยจึงประมวลแนวคิดในการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเรือ่งตาง ๆ ดังนี้ 
 
การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาเชิงระบบ  
 แนวคิดเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (systemic change) แตกตางจากการเปลี่ยนแปลง
อยางเปนระบบ (systematic change)  เมื่อกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบหรือ  systematic 
change จะหมายถึงการดําเนนิการอยางเปนขัน้เปนตอนในเรื่องใดเรื่องหนึง่  ในขณะทีก่ารเปลี่ยนแปลง
เชิงระบบ  (systemic change)  จะหมายถึงแนวคดิเกีย่วการดําเนินการที่เปนองครวม มีความเชื่อมโยง
และความเกี่ยวของซ่ึงกันและกัน ไรเกิ้ลลูท และการฟงเกิ้ล  (Reigeluth and Garfinkle)  กลาววา        
การเปลี่ยนแปลงแบงออกเปน  2  ประเภท  คือ การเปลีย่นแปลงแบบแยกยอย  (piecemeal change) 
หรืออุดรอยรั่ว กับการเปลี่ยนแปลงแบบเชิงระบบ  (systemic change) หรือการปรบักระบวนทัศน 
(paradigm shift)6 การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ (systemic change) เปนแนวคิดที่กวางขวาง และ
คลอบคลุม  ใหความตระหนักวาการเปลี่ยนแปลงตรงจุดหนึ่งจุดใดของระบบจะตองอาศัย     
การเปลี่ยนแปลงในจุดอ่ืนๆของระบบจึงจะประสบความสําเร็จได   ดังนั้น  เมื่อศึกษาเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจึงตองมองทั้งระบบ ตั้งแตระดับหองเรยีน อาคาร เขตพื้นที่ ชุมชน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรัฐบาล รวมถึงธรรมชาติของประสบการณในการเรียนรู ระบบ
บริหารที่สนับสนุนระบบการศึกษา ระบบการบังคับบัญชาซึ่งควบคุมดูแลการศึกษาทั้งระบบ   
การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบเปนแนวคิดที่สําคัญและจําเปนสืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
ทางการศึกษาดวยสาเหตุของการเขาสูยุคขอมูลขาวสาร (information age) ถึงแมวาการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศนทางการศึกษาจะเปนเพียงจุดเล็ก ๆ ของการเปลี่ยนแปลงในสังคม แตเปนเพราะ

                                                        
 5 Ibid., 55. 
 6 Charles M. Reigeluth and  Robert J. Garfinkle, Systemic Change in Education ( New 
York:  Englewood Cliffs,NJ; Educational Technology Publications, 1994), 89. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

18

การเปลีย่นแปลงสังคมเหลานัน้ที่ทําใหระบบการศกึษาทีเ่ปนอยูตองพบกับความลาสมยั7 การเปลี่ยนแปลง 
เชิงระบบจะสอดคลองและสนับสนุนแนวคิดที่วา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบ 
จะสงผลกระทบตอสวนที่เกีย่วของอื่นๆ   (ระบบยอย)  และบางครั้งอาจจะเปนสาเหตุใหเกิดสิ่งที ่ 
ไมคาดคิดขึ้นได ทั้งนี้เพราะความเชื่อโยงเกี่ยวพันกัน การเปลี่ยนแปลงอยางเชิงระบบทางการศึกษา
อยูบนพื้นฐานของการคิดที่เปนระบบ และมุงเนนที่ทฤษฎีระบบทั่วไป การปรับใชแนวคิดที่เปน
องครวมดังกลาวนี้ในการออกแบบระบบการศึกษา ซ่ึงเปนการสรางระบบเรียนรูใหมแกมนษุยชาติ 
ไดกลายเปนเรือ่งที่นักวจิัยทั้งหลายใหความสําคัญ  เชน เจน็ลิงคและคณะ8  ไดพัฒนาเกีย่วกับตรรกะ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเชงิระบบ เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางการศึกษาอยางแทจรงิ  โดยกลาววา 
ทานตองเริ่มที่วิสัยทัศนของการศึกษาในอดุมคติของเขตพื้นที่การศึกษาของทาน และเพื่อจะไปให
ถึงส่ิงที่ทานกําหนดไว ประการแรกทานตองละทิ้งแนวคิดเดิมๆ เพื่อจะใหเกิดสิ่งเหลานี้ ทานตอง
สรางความตองการที่จะเปลีย่นแปลงและใหความสําคัญกับแนวทางใหม ทานตองสรางวิสัยทัศน
รวมเพราะจะเปนการกระชับการเห็นคลอยตามของชุมชนและผูที่มีสวนไดสวนเสีย  เพื่อที่จะ
ประสบความสําเร็จทานจําเปนตองอาศัยมีส่ิงแวดลอมที่ปลอดภัย และอาศัยความสามารถของกลุม 
ในที่สุด เขาเหลานั้นกจ็ะคลอยตามและมคีวามตองการที่จะพัฒนาเพือ่สนองวิสัยทศัน เขาเหลานั้น
จะมีความรูสึกเปนเจาของซึ่งทานสามารถเพิ่มความแนบแนนโดยการใหอํานาจการตัดสินใจ หรือ
ใหเขาไดเปนผูรเร่ิมการเปลี่ยนแปลงดวยตวัเอง 
 จากแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเชิงระบบ (educational systemic change) 
ผูวิจัยจึงบูรณาการแนวคิดในการกําหนดขอบขายการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาโดยสังเคราะหจากการประยุกตใชทฤษฎีระบบทั่วไป กลาวคือกําหนดให ปจจัย
สภาพแวดลอม ปจจัยนําเขา และปจจัยกระบวนการ เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง     
ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   
      
ปจจัยสภาพแวดลอม 
      สภาพแวดลอม  หมายถึง  ปจจัยหรือแรงกดดันตางๆที่สงผลกระทบตอการบริหาร
จัดการงานขององคการ เคอโต (Certo) ไดอธิบายถึงสภาพแวดลอมขององคการวา  ประกอบดวย  
1) สภาพแวดลอมภายนอก (external environment) ซ่ึงแบงออกเปน 1.1) สภาพแวดลอมทัว่ไป  
ไดแก สภาพแวดลอมทางการเมืองและกฎหมาย  เศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  สังคมและวัฒนธรรม        
                                                        
 7 Ibid., 275. 
 8 P.M. Jenlink,  Reigeluth. C.M.,  AA Carr and L.M.  Nelson, “An Expedition for Change: 
Facilitating the Systemic Change Process in School Districts,” TechTrends  41,1(2549): 21-30. 
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1.2) สภาพแวดลอมที่มีผลกระทบตอองคกรโดยตรง  ไดแก ลูกคา  คูแขงขัน สภาพ ตลาดแรงงาน  
เจาหนาที่ของรัฐ  ผูรวมลงทุน  2) สภาพแวดลอมภายในองคการ (internal environment) 
ประกอบดวยเจาของกิจการ  โครงสรางองคกร  ระบบการบริหารจัดการ  ผูถือหุน  ลูกจาง  
คณะกรรมการบริหาร  วัฒนธรรมองคการรวมทั้งหนาที่งานตางๆ (functions)  ขององคการ
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกจิ  เกีย่วของกบัความสามารถในการจัดหาทรัพยากร  และแนวเศรษฐกิจ
ซ่ึงมีผลกระทบตอองคการ  เชน  ภาวะเงินเฟอ  ระดับรายไดของประชากรผลผลิตสวนรวมของ
ประเทศ  เปนตน สภาพแวดลอมทางสังคม  เปนวิธีการคิดและการปฏิบัติที่เกิดจากการเรียนรู
รวมกันของกลุมบุคคลและสังคม  ประกอบดวย  คานิยม  ทัศนคติ  ความตองการ  ลักษณะดาน
ประชากรศาสตร สภาพแวดลอมทางดานการเมือง  ประกอบดวยนโยบายของรัฐ  นโยบายทางดาน
กฎหมาย  และการเมืองรวมทั้งการออกกฎหมายระเบียบ  ขอบังคับซึ่งมีอิทธิพลตอประชาชนและ
องคการ สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี  เปนการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการบริหารใหทันกับ
เทคโนโลยีโดยเฉพาะอยางยิ่ง  ในปจจุบันตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนรวมในการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น9 

   สเตียรส (Steers) ไดใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมโดยระบุวาสภาพแวดลอม 
เปนตัวแปรตัวหนึ่งที่มีความสําคัญกับประสิทธิผลองคการ โดยไดแบงสภาพแวดลอมออกเปน  2 ระดบั 
คือ สภาพแวดลอมภายนอกองคการ  เชน  สภาพเงื่อนไขทางการตลาด  (market conditions) และ
สภาพเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ(economic conditions) สําหรับสภาพแวดลอมภายในองคการ เชน 
บรรยากาศองคการ (organizational climate) 10 

    จากความเหน็ของนักวิชาการผูวิจัยเห็นวาปจจัยสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก   
มีความสําคัญและเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา  
เนื่องจากสภาพแวดลอมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก  ดังนั้นจึงสงผลตอสถานศึกษา
ซ่ึงเปนองคการรูปแบบหนึ่ง เนื่องจากองคการไมสามารถอยูไดโดยลําพัง  หากแตจะตองมี
ปฏิสัมพันธกับสภาพแวดลอมตาง ๆ  ที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  อีกทั้งปจจัยนาํเขาองคการก็รับ 
มาจากสภาพแวดลอม  ดังนัน้ การดําเนินงานขององคการเพื่อการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค

                                                        
  9 C.S. Certo, Modern Management, Fifth Edition ( New York: A division of  Simon and 
Schuster,1992), 192. 
 10 Richard M. Steers, Organizational Effectiveness : A Behavioral View  
(Santa Monica  California : Goodyear Publishing Company, Inc., 1977), 67. 
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จึงขึ้นอยูกับปจจัยสภาพแวดลอมและความสามารถของผูบริหารองคการ ในการคาดคะแนน
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและปรับปรุงองคการใหเทาทนัการเปลี่ยนแปลง 

 
ความรวมมือจากชุมชน 

   การจัดการศกึษาใหมีประสิทธิผล จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากภายนอกองคการ  
หรือชุมชน  ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาจะตองมีการประสานงานหรือรวมมือกับชุมชนเพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน  บทบาทของสถานศึกษาจะตองมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนเปนผูนําทางวิชาการและการพฒันาสถานศกึษา  ปจจุบันสถานศกึษาเปดโอกาสใหชุมชน
เขามาทีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น  เชน  เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       
ทําหนาที่ในการกําหนดวิสัยทศันในการพัฒนาสถานศึกษา  รวมทั้งมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
ในการบริหารรวมถึงการใหการสนับสนุน  ในดานสถานที่  ทรัพยากรบุคคลในรูปของภูมิปญญา
ทองถ่ิน  หรือแมแตวัสดุ  อุปกรณที่มีในทองถ่ิน  นอกจากนี้ดานการบริหารจัดการแลว  สถานศึกษา
ยังเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน  การจัดทําหลักสูตรเพือ่ให
สอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน  สถานศึกษากับชุมชนจึงเปนสิ่งที่ไมสามารถแยกออกจากกันได  
ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาจึงเกี่ยวของและสัมพันธกับชุมชน  และเพื่อเปนการสรางความสัมพันธ
อันดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน  สถานศึกษาจะตองใหความชวยเหลือและสนับสนุนกิจกรรม
ตางๆที่ชุมชนจัดขึ้น  เพราะถือวาเปนภารกิจ ของสถานศึกษาในการพฒันาชุมชน 

 การศึกษาวิจยัครั้งนี้ความรวมมือจากชุมชน  หมายถึง  ความรวมมือหรือความชวยเหลือ
อ่ืนใด  ที่สถานศึกษาไดรับจากชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สถานประกอบการ
หรือสถาบันทางสังคมอื่นเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสถานศึกษา   

 
ปจจัยนําเขา 

 อิมมิกาทและพิลิคี (Immegart and Pileeki) ใหความหมายปจจยันาํเขาวา หมายถึง    ทกุสิง่
ที่สงเขาไปในระบบที่ทําการวิเคราะหเพื่อใชในการดําเนินกิจกรรม  และไดแบงปจจัยนําเขาเปน      
2 ประเภทคือ  ปจจัยในรูปของผูถูกกระทํา  ไดแก  ปจจยัใจจะนําไปใชในการดําเนนิกิจกรรม เชน 
สารสนเทศ  พลังงานและทรพัยากรตางๆ   และปจจยัในการนําเขาในรูปของผูกระทํา  ซ่ึงหมายถึง 

ปจจัยทีก่อใหเกิดการกระทํา  เชน  โครงสรางการควบคุม  วิธีการปฏิบัติและบุคคล11  ดังนั้น
ปจจัยนําเขามคีวามจําเปนและสิ่งสําคัญตอระบบมาก 
                                                        

 11L.G. Immegart,  and J.F. Pileeki, An Introduction to Systems For Education Administrator 
(New York: Weiley Publishing Company,1973),85-88. 
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 สรุปไดวา  ปจจัยนําเขา  หมายถึง  ปจจัยตางๆที่นําเขาสูกระบวนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยนําเขาดังนี้คือ  ผูบริหาร  ครู  
นักเรียน  หลักสูตร  วัสดุ  อุปกรณ  งบประมาณและนโยบาย  มีรายละเอียดดังนี ้

 
 ผูบริหารสถานศึกษา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ใหความหมายของผูบริหารสถานศึกษาวา 
หมายถึง บุคคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแตละแหงทัง้ของรัฐและเอกชน12 
 ผูบริหารสถานศึกษา  นับวามีความสําคัญและสงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษาโดยตรง  
เพราะผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่บริหารโรงเรียนไปสูความสําเร็จและกาวหนา  ใหนกัเรียนทกุคน
ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  ปรับปรุงมาตรฐานดานการเรียนรู  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูนําวิชาชีพในโรงเรียน  ผูบริหารสถานศึกษาตองทํางานกับ
คณะกรรมการโรงเรียนผูบริหารโรงเรียนตองใหวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และทิศทางแกโรงเรียน และ
ดําเนินการบริหารใหโรงเรียนบรรลุเปาหมายที่ตองการ  ผูบริหารสถานศึกษาตองมหีนาที่รับผิดชอบ
ตอการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  ยกระดบัมาตรฐานในการเรียนการสอน  ใหโอกาส
การเรียนรูสําหรับนักเรียนทุกคนอยางเทาเทียมกัน  รับผิดชอบตอการพัฒนานโยบายและการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ  ดําเนินการใหมกีารใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อให
บรรลุเปาหมายของโรงเรียนผูบริหารสถานศึกษาตองดําเนินการใหชุมชนมีพันธสัญญากับโรงเรียน
ในวงกวาง  โดยมีการพัฒนาและรักษาเครือขายกับองคกรในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  
โรงเรียนอื่นในทองถ่ิน  สํานักงานการศึกษาสวนทองถ่ิน  สถาบันอุดมศึกษาและอื่น ๆ  ผูบริหาร
สถานศึกษามีหนาที่รับผิดชอบตอการสรางสภาพแวดลอมที่สรางสรรค  มีการเรียนรูอยางมีระเบียบวินยั 
ดําเนินการบริหารงานประจาํ จัดองคการของโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพและผูบริหารสถานศึกษา
ตองรับผิดชอบตอหนวยงานในฐานะผูบงัคับบัญชา 
 ผูบริหารสถานศึกษาควรมีลักษณะการเปนผูนําที่เขมแข็ง โดยเฉพาะเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง ซ่ึงหมายถึง  สามารถชักนําหรือสรางแรงจูงใจใหผูรวมงานเกิดการเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงานทางการศึกษา  ใหเปนไปตามเปาหมายเปนผูมีวิสัยทัศนมีเปาหมายทางการศึกษา  
มีการวางแผนการทํางานอยางครบวงจรมีประสบการณดานการบริหารเปนอยางดี  และมีความตั้งใจ
จริงในการบรหิารงานโรงเรียนดวยความเชี่ยวชาญในวชิาชีพของตน  สามารถปฏิบัติงานในรูปแบบ
ของการตัดสินใจอยางมีสวนรวม  และบริหารงานโดยมุงเนนประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา   
                                                        
 12 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   
( กรุงเทพมหานคร: บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2545), 67. 
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การเรียนรูของผูเรียน ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองเปนผูนําที่มีความรูและรูจักแสวงหาความรูให
ทันตอการเปลีย่นแปลงของสงัคม โดยเฉพาะอยางยิง่ในชวงที่ทกุฝายกาํลังรวมมือกันปฏิรูปการศึกษา  
ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
เปนอยางดีใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาตนเอง  นอกจากนั้นยังตองสงเสริมให  
พอแมผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน 
 ผูบริหารสถานศึกษาควรเปนแบบอยางทีด่ีของบุคลากรในสถานศึกษา  มีบุคลิกภาพที่ด ี 
มีปฏิภาณไหวพริบดีมีการตดัสินใจและแกปญหาไดดี  มีมนุษยสัมพนัธดี  มีความรับผิดชอบ  มใีจ
เปดกวางพรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  มีความซื่อสัตยสุจริต  ยุติธรรม  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีความอุตสาหะ  วิริยะ  อดทน  มีความเสียสละ  มีความสม่ําเสมอมั่นคง  มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง  มีความสามารถในดานการสื่อสาร  มีความกลาหาญในการพูดและการปฏิบัต ิ  มีความตื่นตวั
อยูเสมอ  มีสุขภาพดีเปนผูบริหารงานที่ดี  เปนนักพัฒนาและนักบรหิารสังคม  รูจักพัฒนาตนเองและ
สังคม  มีความเปนประชาธิปไตย  มีความรับผิดชอบในสถาบันของชาติ  และอนุรักษศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 
 ครู 
 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ทรงตระหนักถึงความสําคัญ   
ถึงความเปนครูจึงทรงพระราชดํารัส  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2513 ความตอนหนึ่งวา “... หนาที่ครู   
มีความสําคัญยิ่งเพราะเปนหนาที่ปลูกฝงความรู  ความคิดและจิตใจเยาวชนผูเปนครูจึงจัดไดวาเปน 
ผูมีบทบาทสําคัญมากในการสรางสรรคบันดาลอนาคตแหงชาติบานเมอืง …”  จากพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวันั้นแสดงใหเห็นชัดเจนวาพระองคทรงใหความสนพระทัย  ใน
วิชาชีพครูเปนอันมาก  ทรงตระหนกัวาครเูปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการจัดการศึกษา  ดังนั้น  ครูจึงเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการจัดการศึกษาเพื่อการพฒันาคน13  ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหความหมายของครูวา หมายถึง  บุคลากรวิชาชีพ  
ซ่ึงทําหนาที่หลักทางดนการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษา 
 ครู  คือ  ผูที่มีความสําคัญตอการเรียนการสอนและปจจัยหนึ่งที่สงผลตอประสิทธิผล
องคการของสถานศึกษา  เพราะครูจะเปนผูจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยตรงใหกับเด็กและเปน
                                                        

 13 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการศึกษาใน
ภูมิภาคเอเชีย- แปซิฟก: แนวโนมและประเด็นสําคัญ  (กรุงเทพมหานคร: ศูนยความสัมพันธและความ
รวมมอืระหวางประเทศเพื่อการปฏิรูปการศึกษา, 2543), 29. 
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ผูประสิทธิประสาทวิชาความรูใหแกศิษย  ถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญอยางยิ่ง  มิใชแตเพยีงใน
ดานการอบรมวิชาความรูและฝกฝนตามวชิาชีพเทานั้น  แตรวมถึงการกลอมเกลาจิตใจลูกศิษยใหใฝ
คุณธรรมและฝกหัดใหใชความนึกคิดอยางมีเหตุผล  เพื่อชวยใหเยาวชนของชาติเติบโตขึ้นเปน
ผูใหญที่มีคุณภาพและมีคาแกสังคมสืบไป 
 จากคํากลาวที่วา “ครู”  เปนปูชนียบุคคลที่ควรคาแกการยกยองนับถือและ  “ครู”  
เปรียบเสมือนแมพิมพของชาติ  คํากลาวนี้มิไดกลาวเกินจริงหากครูทั้งหลายเปนบคุคลที่ตั้งมั่นอยู 
ในศีลธรรม  ซ่ือสัตยในวิชาชีพอยางแทจริง  และใฝหาความรูอยางไมหยุดยั้งครูผูมีคุณภาพเหลานี้
จะเปน  “ผูสราง” ความรูใหศิษย  กลาวคือ  สามารถจัดการเรียนการสอนใหแกศษิยสามารถแสวงหา
ความรูไดดวยตนเองใหสามารถจัดระบบความคิดอยางมีเหตุผล  ครูจึงมิใชเปนเพยีง  ผูถายทอดความรู
ใหแกศิษยเทานั้น 
 
  นักเรียน 

 นักเรียนเปนปจจัยนําเขาที่มีความสําคัญตอการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิง่พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดใหความสําคัญกับนักเรียนไวหลายประเด็น เชน มาตรา 22 ระบุวา  
การจัดการศกึษาตองยึดหลักวาผูเรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจดัการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ 
และเต็มตามศักยภาพ14  จากเจตนารมณของพระราชบัญญัติดังกลาว  สงผลใหเกิดแนวคิดในการ
จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงนายแพทยประเวศ วะสี กลาวไวในหนังสือ  
ปฏิรูปการเรียนรู  ผูเรียนสําคัญที่สุด  วาหมายถึง  การเรียนรูในสถานการณจริง  ซ่ึงสถานการณจรงิ
ของแตละคนไมเหมอืนกันจึงตองเอาผูเรียนแตละคนเปนตวัตั้ง  ครูจัดนักเรียนใหเรียนรูจากประสบการณ  
กิจกรรม  และการทํางานอนันําไปสูการพัฒนาผูเรียนครบทุกคน  ทัง้ทางกายทางจติ  หรืออารมณ  
ทางสังคมและทางสติปญญาซึ่งรวมถึงพัฒนาการทางจิตวิญญาณดวย15 
 ชัยพฤกษ  เสรีรักษ  ไดอธิบายถึงการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในหนังสือ 
ปฏิรูปการเรียนรู  ผูเรียนสําคัญที่สุด  วาจะตองมีการออกแบบและวางแผนอยางรัดกุมเพื่อใหได

                                                        
 14“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พุทธศักราช  2545,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่  119,  ตอนที่ 123  ก  ( 19 ธันวาคม 2545): 28.  
 15 ประเวศ วะสี, อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็น
ทางการศึกษา ( กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพทิพยวิสุทธ,2542), 23.  
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มั่นใจวาผูเรียนทุกคนมีสภาพสูงสุด  ดังนั้นพื้นฐานสําคัญของการจัดการเรียนรู  ก็คือ  การที่ครูรูจัก
ผูเรียนเปนรายบุคคลทั้งนี้ตองรูใหมากพอที่จะดแูละและสงเริมการเรียนรูอยางผูเรียนแตละคนได16 
 ลักษณะของผูเรียนที่พึงประสงค ตามพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงผูคุณวฒุิ
ดานการเรียนรู นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษาไดใหความคิดเกี่ยวกับลักษณะของผูเรียนที่                     
พึงประสงค  คือ  ผูเรียนเปนคนดี  คนเกง  และคนมีความสุข     
 คนดี  คือ  คนที่ดําเนนิชีวติอยางมีคุณคา  มีจิตใจที่ดีงาม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มี
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค  ทั้งดานจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก  เชน  มีวิสัยมีความเอื้อเฟอ
เกื้อกูล  มีเหตผุล  รูหนาที่  ซ่ือสัตย  พากเพียร  ขยัน  ประหยดั  มีจิตใจเปนประชาธิปไตย  เคารพ
ความคิดเหน็และสิทธิของผูอ่ืน  มีความเสียสละ  รักษาสิ่งแวดลอมสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติสุข 
 คนเกง  คือคนที่มีสมรรถภาพสูงในการดําเนินชีวติ  โดยมีความสามารถดานใดดานหนึ่ง
หรือรอบดาน  หรือมีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เชน  ทักษะและระบวนการทางวิทยาศาสตร  
ความสามารถทางดานคณิตศาสตร  มีความคิดสรางสรรค  มีความสามารถดานภาษา  ศิลปะ  ดนตรี  
กีฬา  มีภาวะผูนํา  รูจักตนเอง  ควบคุมตนองได  เปนตน  เปนคนทันสมัยทันเหตุการณ  ทันโลก  
ทันเทคโนโลยีมีความเปนไทย  สามารถพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพและทําประโยชนเกดิแกตน  
สังคม  และประเทศชาติได 
 คนมีความสุขคือ  คนที่มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตเปนคนราเริงแจมใส  รางกายแข็งแรง
จิตใจเขมแข็ง  มีมนุษยสัมพันธ  มีความรกัตอทุกสรรพสิ่งมีอิทสระภาพ  ปลอดพนจากการตกเปน
ทาสของอบายมุข  และสามารถดํารงชีวิตไดอยางพอเพียงแกอัตภาพ 
 สรุปจะเห็นไดวา  นักเรียนเปนปจจัยทีส่งผลตอประสิทธิผลองคการของสถานศึกษา    
จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่นําเอานักเรียน  ซ่ึงเปนปจจยันําเขาของระบบ 
 
 หลักสูตร 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542   กําหนดใหมีการจดัทําหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544   เพื่อความเปนไทยความเปนพลเมืองทีด่ีของชาติ  การดํารงชีวิตและ
การประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ  โดยใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของ
หลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม   ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะที่ 
พึงประสงค  เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของ ครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  ซ่ึงนับ วา เปน
การที่มีเปล่ียนแปลงครั้งยิ่งใหญที่มีการเปดโอกาสใหสถานศึกษาเปนผูจัดทาํหลักสูตรไดเอง  โดย
                                                        
 16 ชัยพฤกษ เสรีรกัษ , รวมคิดรวมเขียน ปฏิรูปการเรียนรู ผูเรียนสําคัญที่สุด ( กรุงเทพฯ: พริก
หวานกราฟฟคจํากัด, 2544), 56. 
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หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู เปนเกณฑในการกําหนด
คุณภาพผูเรียนเมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน( 12 ป ) ซ่ึงกําหนดไวเฉพาะสวนทีจ่ําเปนสําหรับ   
ที่เปนพื้นฐานในการดํารงชวีิตใหมีคุณภาพ   สวนสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามความสามารถ  
ความถนัดและความสนใจของผูเรียนสถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได   หลักสูตรการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2544   
 
 วัสดุ  อุปกรณ  สื่อการสอน 
 วัสดุ  อุปกรณ  ถือวาเปนหนึ่งในปจจัยในการบริหารที่มีความสําคัญและจะขาดเสียมิได
ในกระบวนการจัดการศึกษาก็เชนกนั  ปจจัยนําเขาที่มีความสําคัญไมนอยไปกวาปจจัยตัวอ่ืนก็คือ  
วัสดุ  อุปกรณ  รวมถึงส่ือการสอนเพราะสิ่งเหลานี้จะชวยเกื้อกูลในการจัดการเรยีนการสอนใหกับ
ผูเรียน  ทั้งนี้การเลือกใชวัสดุ  อุปกรณ  และส่ือตางๆ  ครูผูสอนตองคํานึงถึงส่ิงตาง ๆ ตอไปนี้   
 1. ความเหมาะสมกับระดับความรูความสามารถและประสบการเดิมของผูเรียน 
 2. การใชส่ือเพื่อสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
 3. ความเหมาะสมของชนิดของสื่อกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
 4. ส่ือนั้นสามารถหาไดในแหลงวิชาการหรือในทองถ่ิน 
 5. ความสะดวกในการใช 
 สรุปไดวา วัสดุ  อุปกรณ  เปนปจจยันําทีม่ีความสําคัญตอประสิทธิผลองคการ  และใน
การวิจยัคร้ังนีใ้หความหมาย วัสดุ  อุปกรณ  วาหมายถงึส่ิงอํานวยความสะดวกตางที่มีสวนสงเสริม
และสนับสนนุการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานรวมถึงส่ือประเภทตางๆ 
 
 งบประมาณ 
 กิติมา ปรีดีดิลก ใหความหมายงบประมาณวา หมายถึง  แผนทางการเงนิที่สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองภารกจิของสถานศึกษารวมถึงจํานวนเงินที่ทางราชการจัดสรร 
ใหเพื่อใชในการดําเนินงานทางการศึกษา  เงิน  เปนปจจัยหนึ่งในการดําเนินงานและเปนปจจัยที่
มีความสําคัญคอนขางสูงจนกระทั่งบางคนถือวาเปนปจจยัที่สามารถทําใหเกดิปจจัยดานอื่นๆไดดวย 
เงินหรืองบประมาณ  ยอมมคีวามสําคัญในการดําเนนิงานทั้งในระดับประเทศและในระดับต่ําลงมา
ทุกระดับจนกระทั่งถึงหนวยปฏิบัติหากเปนองคการทางการศึกษาก็คือสถานศึกษา17หากพิจารณาถึง
ความสําคัญของงบประมาณที่มีตอสถานศึกษาแลวจะไดวา 
                                                        
 17 กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารการเงินโรงเรยีน :หลักการและแนวปฏิบัติ  
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวทิยากร ,2523), 79. 
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 1. เปนเครื่องมือในการบริหารงงานของสถานศึกษาในการดําเนนิงานตามนโยบายของ
สถานศึกษาไมวาจะเปนการดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการก็ตามจะตองใชงบประมาณซึ่ง
งบประมาณนีอ้าจจะอยูในรปูของเครื่องมือเครื่องใชหรือคาบริการตาง ๆ  เพื่อใหแผนงานหรือ
โครงการที่สถานศึกษากําหนดไวนัน้บรรลุเปาหมายที่กําหนดหากขาดงบประมาณแลวการดําเนินงาน  
ก็ยอมเปนไปไมได 
 2. เปนเครื่องมือในการควบคุมนโยบายของสถานศึกษาในการดําเนนิงานของสถานศึกษา
จะตองจดัทําใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของกระทรวงศึกษาธิการดังนั้น  การจัดสรร
งบประมาณตางๆ ของกระทรวงจึงมีการพิจารณาคัดเลือกเรียงลําดับความสําคัญของแผนงานและ
โครงการเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย  และเปาหมายในระดับกระทรวง 
 3. เปนเครื่องมอืในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของผูบริหารสถานศกึษา  เนือ่งจากการใช
งบประมาณเปนการดําเนนิงานตามแผนการและโครงการที่สอดคลองกับแนวนโยบายและเปาหมาย
ของกระทรวง  ดังนั้นผูที่เกี่ยวของจึงสามารถจะใชงบประมาณเปนเครื่องมือในการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาได  จากที่กลาวมาเห็นวางบประมาณมีความสําคัญและ
เปนหนึ่งในปจจัยการบริหารที่มีความสําคัญกับการบริหารงานในองคการเปนอยางมาก  ทั้งในดาน
ของการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ  การควบคุมการดําเนินงานขององคการและการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของผูบริหารองคการดวย 
 
 นโยบาย 
 นโยบาย หมายถึง  ทิศทางหรือแนวทางที่ผูบริหารสถานศึกษาใชเปนกรอบในการจัด
การศึกษา คารน (Kahn) ใหความหมายนโยบายวา หมายถึง แผนงานประจํา (standing  plan) ซ่ึงเปน
ผลอันเกิดจากการตอรอง (negotation) การปกิบัติตามขอตกลง (consensus) และการประนีประนอม 
(compromise) ในการกําหนดเปาหมายการตรวจสอบทางเลือก  และการคนหายุทธวิธีเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายที่ตองการและอาจถือไดวานโยบายเปนกฏ (rule) และระเบียบ (regulation)   
ที่กําหนดเพื่อใหในการตัดสนิเมื่อบุคคลหนึ่งหรือหนวยงานหนึ่ง  หนวยงาน นโยบายเปนกรอบ
สําหรับการตัดสินใจของผูบริหารในลักษณะแสดงใหเห็นถึงวิถีทางและผลแหงการดําเนนิงานนโยบาย
ที่ดียอมทําใหการตัดสินใจถูกตองและดีตามไปดวยนโยบายที่ดี ยอมทําใหการบริหารงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพโดย 1) ชวยสนับสนนุใหมีการตดัสินใจที่ถูกตอง 2) เปนการควบคุมขั้นพื้นฐาน
ของการบริหารงาน 3) ทําใหเกิดความแนนอนและการประสานงานในการปฏิบัติงาน 4) ชวยลด
เวลาที่ตองใชในการตัดสินใจ ความสําคัญของนโยบาย  นโยบายเปนสิ่งที่มีความสัมพันธใกลชิดกบั
การบริหารเพราะนโยบายเปนเครื่องบงชี้ทิศทางในการบริหารงาน  และเปนขอมูลที่ผูบริหาร
พิจารณาใชเพือ่การตัดสินใจสั่งการ  การบริหารงานโดยปราศจากนโยบายยอมเปนสิ่งที่เปนไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

27

ไมไดเพราะนโยบายเกิดจากวตัถุประสงคและเปาหมาย  การบริหารก็เกิดจากวัตถุประสงคเชนเดยีวกนั  
และเปาหมายจะสามารถเปนไปไดก็ดวยนโยบายทีก่ําหนดขึ้น  ฉะนัน้เมื่อไมมีนโยบายยอมจะไมมี
ทั้งวัตถุและเปาหมายในการบริหารงาน  นอกจากนี้นโยบายยังจัดไดวาเปนสวนหนึ่งของวิธีการ
จัดการ  การบริหารจะไมเกิดขึ้นหรือไมประสบความสําเร็จหากขาดซึ่งนโยบาย18 เทอรี่ (Terry) 
อธิบายถึงความสําคัญของนโยบายที่มีตอการบริหารในลักษณะดังตอไปนี้ 
 1. นโยบายจะชวยใหผูบริหารทราบวาจะทาํอะไร  ทําอยางไร  และใชปจจัยชนิดใดบาง 
นโยบายจะชวยใหผูบริหารปฏิบัติงานตาง ๆ  อยางมีความมั่นใจเพราะนโยบายเปนทัง้แผนทางเครื่อง    
ช้ีทิศทางและหลักประกนัทีผู่บริหารทุกระดับชั้นจะตองยึดถือ 
 2. นโยบายจะชวยใหบุคลากรทุกระดับชั้นในองคการหรือหนวยงานไดเขาใจถึงภารกิจ
ของหนวยงานที่ตนสังกัดรวมทั้งวิธีการที่จะปฏิบัติภารกจิใหประสบความสําเร็จโดยไมซํ้าซอนกับ
ภาระหนาที่ของหนวยงานอื่นๆ ภายในองคการเดียวกัน  และนโยบายยังจะชวยใหการประสานงาน
ระหวางหนวยงานเปนไปไดงายขึ้น 
 3. นโยบายตอใหเกิดเปาหมายในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับการ
บริหารงานทุกชนิดการบริหารงานโดยมีเปาหมายจะทําใหประหยดัทั้งเงนิ  เวลา  บุคลากร  รวมทั้ง
พลังความสามารถหรือศักยภาพของบุคลากรเหลานั้นดวย  นอกจากนั้นยงัทําใหการทํางานของบุคลากร
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและบรรลุถึงเปาหมายขององคการหรือหนวยงานอยางมีประสิทธิผล
ดวยเชนเดียวกนั 
 4. นโยบายทีด่จีะชวยสนับสนุนสงเสริมการใชอํานาจของผูบริหารใหเปนไปโดยถูกตอง
มีเหตผลและมีความยุติธรรมอันจะนํามาซ่ึงความเชื่อถือความจงรักภักดีและความมีน้ําใจในการ
ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาและดวยเหตุผลดังกลาว  การบริหารงงานของผูบริหารจะเปนไป
โดยความเปนปกติสุขบรรลุถึงเปาหมายโดยมีปญหาอุปสรรคนอยหรือไมมีเลย 
 5. นโยบายจะชวยใหเกิดการพัฒนาการทางการบริหารเพราะนโยบายจะพัฒนาผูบริหารงาน
หรือผูใชใหมีความสามารถในการแปลความและทําใหนโยบายเปนส่ิงที่สามารถจะปฏิบัติได  นอกจากนั้น 
นโยบายจะพัฒนาผูบริหารใหรูจักคิดทํานโยบายขึ้นแทนทีจ่ะคิดปฏิบัติตามนโยบายแตเพียงอยางเดียว 
 นโยบายเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหบรรลุถึงเปาหมายหรือวัตถุประสงคอยางกวางๆ  
โดยจะไมบอกถึงวิธีการโดยละเอียดแนชัดเพราะการปฏิบัติตามนโยบาย อาจประสบกับอุปสรรค
ปญหาที่ตองการแกไขเปนสวนๆโดยผูปฏิบัติฉะนั้น  ผูปฏิบัติตามนโยบายจะเปนผูคิดคนหาวิธีการ
ดําเนินการเอง  อยางไรกด็ีนโยบายจะเปนตัวเสริมใหเกิดการปฏิบัตงิานแตกไ็มสามารถจะประกนั
                                                        
 18 กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารการเงินโรงเรยีน  : หลักการและแนวปฏิบัติ                            
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพวทิยากร ,2523), 79. 
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ไดวา  การปฏิบัติตามนโยบายทีก่ําหนดไวจะไดผลดีเสมอไปเพราะนโยบายยอมมทีั้งนโยบายทีด่ี
และนโยบายที่ใชไมไดหรือมีขอจาํกัดในการมใชทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวการณและปจจัยอ่ืนๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในขณะที่มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้น 
 สรุปไดวานโยบายมีความสําคัญ  และเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอประสิทธิผลองคการ             
นโยบายจะชวยใหผูบริหารในองคการสามารถใชเปนแนวทางในการดาํเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  
 
กระบวนการ 

    กระบวนการ  หมายถึง  ชุดของการกระทําที่สัมพันธกันรวมกันดําเนินกิจกรรมเพื่อให
เกิดผลที่มุงหวงัโดยใชทรัพยากรที่ปอนเขาสูระบบ  ซ่ึงกระบวนการแปลงทรัพยากรใหเปนผลผลิต
สําหรับระบบเปดจะตองพรอมที่จะมีการปรับตัว ในกรณีที่มีความจําเปนสําหรับระบบการบริหาร
การศึกษา  กระบวนการหลกัก็คือ  กระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการบริหาร 

    ซิลเวอร(Silver)  ใหความหมายวา  หมายถึง  กระบวนการเปลีย่นแปลงปจจยันําเขาให
เปนผลผลิตซ่ึงมีกระบวนการที่สําคัญไดแก  การจดัโครงสรางองคการ  การตัดสินใจ  การวางแผน  
การควบคุมนโยบายขององคการ  กฏ  ระเบียบ  กระบวนการผลิต  กระบวนการใหบริการตลอดถึง
การพัฒนาองคการภายในระบบจึงทําใหเกิดระบบยอยหลายระบบ19 ซ่ึงคาสและโรเซ็นวิค (Kast  
and  Rosenzweig )20  ไดแบงเปนระบบยอย 5 ระบบยอยคือ ระบบยอยเปาหมาย  ระบบยอย
เทคโนโลยี  ระบบยอยโครงสราง  ระบบยอยจิตสังคม  ระบบยอยการจดัการ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 ระบบยอยเปาหมาย 

 วอรเร็นและเบนนิส (Warren  and Bennis) ไดความหมายของเปาหมายวา  หมายถึง  
ผลสําเร็จของงานที่องคการตองการจะไดรับในอนาคตหรืกลาวอีกนัยหนึ่งคือ  เปาหมายเปน
จดุหมายปลายทาง (end)  ที่ตองการอันเกิดจากการปฏิบัติขององคการดังนั้นจะเหน็ไดวาเปาหมาย
ประกอบดวยงานที่ไดรับมอบหมาย (missions) วัตถุประสงค (objectives) ความมุงหมาย (purposes) 

                                                        
 19 Paula, Silver, Education Administration: Theoretical Perspectives on Practice and 
Research ( New York: Harper and Row, 1983), 78.  

 20 Fremont  E.  Kast, and Roenzweig. Organization and  Management : A System and 
Contingency Approach, 4th ed. (New York: McGraw- Hill Book, 1985),16-17. 
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เปาประสงค (targets) มาตรฐาน (standard) การกําหนดสัดสวน (quotas) และเวลาที่กําหนด 
(deadlines) 21  มารช และไซมอน(March & Simon) ไดแบงเปาหมายออกเปน 3 ประเภทคือ 
     1. เปาหมายที่เปนทางการ 
     2. เปาหมายเชงิปฏิบัติการ 
     3. เปาหมายเชงิปฏิบัติการที่มีเกณฑในการวัด22 
     ผูบริหารในองคการจะตองมีความสามารถที่จะกาํหนดลักษณะ ของเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่ตองการจะบรรลุไดอยางชัดเจนหากไมมเีปาหมายและแผนที่ชัดเจน ผูบริหารจะตอง
ตัดสินใจเอาวาจะใชทรัพยากรแตละประเภท  ซ่ึงมีจํากดัใหเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางไรซึ่งมักจะ
มีผลทําใหเกิดความขัดแยงและสูญเสียพลังงานไปโดยทํางานซ้ําซอนกันบางทํางานไมไดตามมาตรฐาน
บาง  ดังนั้นเพือ่ปองกันและแกไขปญหาดงักลาวจึงควรมีการกําหนดเปาหมายองคการขึ้น 

 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาเปาหมายเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนสาํหรับทุกองคการ
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลองคการพบวาเกณฑในการประเมินประสิทธิผล
องคการที่สําคัญตัวหนึ่งคือความสามารถในการบรรลุเปาหมายขององคการ 

 สรุปไดวา ระบบยอยเปาหมาย  หมายถึง  การกําหนดปรัชญาและเปาหมายของ
สถานศึกษาหรือจุดมุงหมายปลายทางที่สถานศึกษาตองการใหเกดิขึ้น 

 
 ระบบยอยเทคโนโลย ี

 สเตียรส (Steers) ใหความหมายของเทคโนโลยีในองคการวา  หมายถงึ  เครื่องมือหรือ
วิธีการซึ่งองคการใชในการแปรสภาพปจจัยนําเขาออกไปเปนผลผลิต  โดยการประยกุตใชเครื่องมอื
และวิธีการเพือ่ใหบรรลุผลตามเปาหมาย23 

 การนําเทคโนโลยีเขามาใชในองคการสงผลกระทบตอผลผลิตและวิธีการทํางานตลอดจน
พฤติกรรมของบุคคลในองคการเนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหมเขามา มีบทบาทในองคการมากการ
เกิดขึ้นของเทคโนโลยีไดสรางผลกระทบตอองคการอยางหลีกเลี่ยงไมพน  องคการมีความจําเปนที่
จะตองนําวิทยาการสมัยใหมเขามาปรับใชในองคการ  เพือ่ใหองคการมคีวามสามารถในการดําเนนิงาน
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการดังนั้นจึงทําใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงองคการ

                                                        
 21 B.B.  Warren  and J.M., Bennis,  Organization Thoery  and  Management  (New York: 

John Wiley and Sons, 1980),33-37. 
 22G. James March and   Simon. Herbert,  Organizations ( New York:Wiley,1958) , 23-24. 

 23 Richard M. Steer,  Organization Effectiveness : A Behavioral View (Santa Monica, California : 
Goodyear Publishing Company, Inc., 1977), 167. 
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ที่สําคัญ 2 ประการคือ ประการแรกสงผลกระทบตอมนษุยในองคการ  เนื่องจากมกีารนําเทคโนโลยี
สมัยใหมเขามาใช จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาความรูและทักษะของบุคคลใน
องคการ  ประการที่สองสงผลกระทบตอโครงสรางขององคการรวมถึงรูปแบบการจัดการลักษณะ
งานที่ทําการตดิตอส่ือสารภายในองคการ สําหรับสถานศึกษาซึ่งจดัเปนองคการทางการศึกษาทาง
เทคโนโลยีจึงหมายถึง  กระบวนการเรยีนการสอนซึ่งครอบคลุมถึงการจัดทําหลักสูตร  สถานศึกษา  
การจัดกจิกรรม  การเรียนการสอน  และการวัดผลประเมนิผล 

 กระบวนการเรียนการสอนเปนกระบวนการพัฒนาผูเรียนใหไดพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนไดเต็มตามศักยภาพและความมีสมดุลทั้งดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญาใหเปน
ผูรูจักคิดวิเคราะหใชเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร  มีความคดิรวบยอด  รักการเรียนรู  รูวิธีการและ
สามารถเรียนรูดวยตนเอง  มีเจตคติที่ดี  มวีนิัย  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะที่จําเปนตอการพัฒนาตน  
พัฒนาอาชีพ  และดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

 จะเห็นไดวาระบบยอยเทคโนโลยีเปนเรื่องเกีย่วกบักระบวนการในการแปรสภาพปจจยันําเขา
ใหเปนผลผลิตโดยใชวิธีการและเครื่องมือ สําหรับสถานศึกษา ระบบยอยเทคโนโลยีเปนเรือ่ง
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนซึ่งถือไดวามีความสําคัญตอประสิทธิผลองคการของสถานศกึษา
เพราะกระบวนการเรียนการสอนเปนกระบวนการที่สําคัญของการพัฒนาการศึกษา ซ่ึงคงมีบทบาท
สําคัญในการเปนผูดําเนินการ ทั้งนี้มิใชเปนการสอนที่เนนการถายทอดความรูโดยยึดครูเปนสําคัญ
หากแตกระบวนการเรียนการสอนในปจจุบันและตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 การสอนจะตองยึดผูเรียนเปนสําคัญเพื่อใหผูเรียนมีคุณลักษณะตรงตาม
หลักสูตรที่กําหนด 

 สรุปไดวาระบบยอยเทคโนโลยี  หมายถึง  เทคนิคหรือวธีิการในการเปลี่ยนปจจยันําเขา
ใหเปนผลผลิตประกอบดวย  กระบวนการเรียนการสอนและ กระบวนการนิเทศ   

 
 ระบบยอยโครงสราง 

 สเตียรส (Steers)  กลาววา  โครงสราง หมายถึง  ความสัมพันธของทรัพยากรมนษุยที่ได
กําหนดไวในองคการดังนั้นการวิเคราะหโครงสรางจึงรวมถึงการวิเคราะหส่ิงตาง  ๆคือ  1) ความมากนอย
ของการรวมอํานาจ (degree of centralization) 2) ความชํานาญเฉพาะอยางของงาน (functional 
specialization) 3) ความมากนอยของการทําความสัมพันธระหวางบุคคลใหเปนแบบแผน (formalization 
of interpersonal lnterrelations)  4) ชวงการบังคับบัญชา (span of control) 5) ขนาดขององคการ 
(organization size) และ 6) ขนาดของหนวยงาน24 (work-unit size)ในขณะที ่  คาสและโรเซ็นวคิ
                                                        
 24  Ibid , 189. 
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(Kast  and  Rosenzweig ) ไดใหความหมายวา  โครงสรางองคการคือ  รูปแบบหรือแบบแผนที่ถูกสรางขึ้น  
เพื่อแสดงถึงควงามสัมพันธระหวางสวนประกอบตาง ๆ ขององคการ  โดยทั่วไปโครงสรางองคการ
จะกําหนดสิ่งตางๆเหลานี้25 

 1. แบบแผนที่เปนทางการของความสัมพันธและหนาทีใ่นลักษณะที่เปนแผนภมูิองคการ  
และรายละเอยีด 

 2. การกําหนดเกีย่วกับกจิกรรมหรือภารกิจที่หนวยงานหรือบุคคลในหนวยงานจะตอง
กระทํา 

 3. กําหนดวิธีการประสานงานระหวางกจิกรรมหรือภารกจิตางๆ 
 4. แสดงถึงอํานาจ  สถานภาพและความสะมพันธตามสายบังคับบัญชาขององคการ 
 จากแนวคิดของนักวิชาการผูวิจัยเหน็วาโครงสรางองคการมีความสําคัญและเปนปจจัยที่

สงผลตอประสิทธิผลองคการ  เพราะโครงสรางองคการจะบงบอกถึงความสัมพันธของอํานาจ
หนาที่ลักษณะของงานรวมทัง้การประสานงานและการสือ่สารภายในองคการทําใหเกดิความชัดเจน
ในบทบาทและหนาทีด่ังนั้นโครงสรางองคการจึงมีความสําคัญตอกสารปฏิบัติหนาที่  ในการบริหาร
จัดการ  การจัดโครงสรางองคการมีไดหลายวิธีสุดแทแตลักษณะขององคการการจดัโครงสรางของ
องคการใหเหมาะสม  มคีวามยือหยุนจะทําใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการจะทําใหเกดิ
ประสิทธิผลขององคการ 

 สรุปไดวา ระบบยอยโครงสรางหมายถึง  ความสัมพันธของบุคลากรที่กําหนดไวใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในลกัษณะของการแบงงานกันทําตาบทบาทหนาที่ความรบัผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย 

 
 ระบบยอยจิตสังคม 

 คาสและโรเซ็นวิค (Kast and Rosenzweig) ไดอธิบายระบบยอยจิตสังคมวาเปนเรือ่ง
เกี่ยวกับพฤตกิรรมและแรงจงูใจของปจเจกบุคคล สถานภาพความสัมพันธของบทบาทที่แสดงออก
รวมถึงกระบวนการกลุมและอิทธิพลของเครือขายระบบยอยจิจสังคมนี้ไดรับผลกระทบจาก
สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน26 

 ระบบยอยจิตสังคม  ในสวนของพฤติกรรมของปจเจกบุคคลประกอบดวยการจงูใจ  
กระบวนการกลุม  และความพึงพอใจของปจเจกบุคคลที่มีตอการทํางาน กิ้ดสัน (Gidson)ให
                                                        
 25E.  Kast Fremont  and Rosenzweig, Organization and  Management : A System and 
Contingency Approach., 4th ed. (New York: McGraw- Hill Book,1985 ), 234-235. 
 26 Ibid., 246-248.  
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ความหมายของความพึงพอใจ (satisfaction) วาหมายถึง การที่องคการสามารถตอบสนอง   
ความตองการของพนักงานไดมากนอยเพยีงใด  สําหรับมาตราการในการวดัความพึงพอใจรวมทั้ง
ทัศนคติของพนักงานไดแกการเปลี่ยนงาน  การขาดงาน  ความเฉื่อยชา  และความทุกขใจตาง ๆ  
วิธีการที่ผูบริหารองคการอาจกระทําไดในอันที่จะสรางความพึงพอใจและจูงใจคนในองคการซึ่งจะ
นําไปสูความมีประสิทธิผลขององคการก็คือ การจัดงาน (job design) ที่มีลักษณะเกื้อกูลตอ    
การตอบสนองความตองการ  ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน 

 สําหรับการบริหารงานในองคการ บารนาด (Barnard) ใหขอแนะนําวาการบริหาร
จัดการในองคการใหประสบความสําเร็จมีเงื่อนไข 2 ประการ  ประการแรกเนนความมีประสิทธิผล
ขององคการซึ่งหมายถึงการบรรลุเปาหมายขององคการ  ประการที่ 2 สนใจและเอาใจใสในเรื่อง
ของประสิทธิภาพ  ซ่ึงหมายถึงความพึงพอใจของปจเจกบุคคลเพราะความพงึพอใจของปจเจก
บุคคลมีความสําคัญตอประสิทธิผลองคการ ผูบริหารองคการจะตองใชแรงจูงใจภาวะผูนํารวมทั้ง
การจัดบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการงานรวมกัน  เพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน27 

 สรุปไดวา ระบบยอยจิตสังคม  หมายถึง  ความสัมพันธระหวางบุคคลและพฤติกรรม    
ที่ผูกระทําแสดงออกอันเปนผลมาจากการจูงใจการรับรูทัศนคติและการทํางานเปนกลุม  

 
 ระบบยอยการจัดการ 

 ระบบยอยการจัดการ  หมายถึง  วิธีการหรือกระบวนการที่ผูบริหารใชในการปฏิบัติภารกิจ
ใหประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  ไดแก  การวางแผน  การจัดองคการ  การนําและการควบคุม 

 
 การวางแผน 
 คูนซและโอ โดเนล (Koontz and  O’Donnel)  ใหความหมายการวางแผนวา  หมายถึง  

การตัดสินใจลวงหนาวาจะทําอะไร  และใครเปนผูกระทํา28 สวน คาสและโรเซ็นวิค (Kast  and  
Rosenzweig) กลาววา การวางแผน คือ กระบวนการในการตัดสินใจลวงหนาวาจะทาํอะไรอยางไร 
มีการเลือกวัตถุประสงคนโยบายโครงการและแนวปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงคนั้น29  การดําเนินงาน
ขององคการในปจจุบันคงหลีกหนีไมพนกบัสภาวะของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทั้ง

                                                        
 27 Chester I. Barnard, Existence Relatedness and Growth (New York : Free Press, 1976), 73.  

 28 H. Koontz  and C. O’ Donnel, Principles of Management: An Analysis of Managenial 
Functions ( New York: McGraw-Hill,1972), 237. 

   29 Kast and Rosenzweig, Organization and  Management : A System and Contingency 
Approach., 4th ed. (New York: McGraw- Hill Book,1985), 435 .  
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ภายในและภายนอกองคการนํามาซึ่งความเสี่ยงและความไมแนนอนใหกับองคการ  การวางแผน  
ถือเปนเครื่องมือของผูบริหารเพื่อใชในการบริหารจัดการและปรับตัว ใหเขากับสภาพแวดลอมเพื่อ
ความอยูรอดและความเจริญเติบโตตอไปในอนาคต  นกัวิชาการใหความเหน็ตรงกนัวาการวางแผน
เปนภารกจิที่สําคัญของผูบริหารที่จะตองปฏิบัติกอน  เพราะการวางแผนเปนการกําหนดเปาหมาย
หลักและแนวทางปฏิบัติสําหรับอนาคตใหกับองคการ แผนซึ่งเปนผลที่ไดจากการวางแผนจะเปน
จุดเริ่มตนใหกบัหนาที่ตางๆทั้งหมด  กลาวไดถึงความสําคัญของการวางแผนเปรยีบเทียบกับหนาที่
อ่ืนๆไดอีกนยัหนึ่งวา  หากปราศจากการวางแผนแลวกจ็ะไมมีเปาหมายและแผนทีส่ามารถนํามาใช
เปนแนวปฏิบตัิและงานจะดาํเนินไปตามยถากรรม  ไมรูจุดจบสิ้นซึง่จะทําใหผูบริหารในองคการ 
ไมสามารถทําหนาที่การจดัองคการหรือการแบงงานไดอยางมีประสิทธิภาพอีกประการหนึ่ง  หาก
ปราศจากมาตรฐานหรือแผนซึ่งเปนแผนเกิดมาจากเปาหมายหลักแลวก็จะไมสามารถทําหนาที่ของ
การควบคุมได 
 สรุปไดวา การวางแผนมคีวามสําคัญกับองคการและเปนปจจยัที่สงผลตอประสิทธิผล
องคการ  การวิจัยคร้ังนีใ้หความหมายของการวางแผนวา หมายถึง  กระบวนการในการตัดสินใจ
ลวงหนาวาจะทําเมื่อไร  ทําอยางไร  และใครเปนคนทําซึ้งกระบวนการวางแผนประกอบดวย  
การจัดทําแผนการนําแผนไปปฏิบัติและการประเมินผลแผน 
 
 การจัดองคการ 
 การจัดองคการเปนหนาที่  ของผูบริหารที่เกี่ยวของกับการจัดระเบียบหนาที่งานตางๆ
ภายในองคการการจัดองคการเปนเรื่องที่ตอเนื่องและเปนเหตุเปนผล โดยตรงจากแผนงานทีไ่ด
กําหนดไวโครงสรางองคการที่จัด คือ ความพยายามที่จะใหมีส่ือเครื่องมือหนทางที่จะทําใหงานที่
วางแผนสัมเรจ็ลงไดดังนัน้  องคการจึงควรมีความสมดุลกับความจําเปนของปริมาณงานที่กําหนด  
การจัดองคการแสดงใหเห็นถึงกระแสการไหลของงานชวยใหผูปฏิบัติงานทราบขอบเขตของงาน  
เปนกรอบชวยเช่ือมโยงความพยายามจากขั้นตอนการวางแผนไปสูผลสําเร็จ ในขั้นตอนของการ
ควบคุมจัดวางชองทางเพื่อการติดตอส่ือสารและการตัดสนิใจ  ปองกนัการทํางานซ้าํซอนและขจัด
ขัดแยงในหนาที่การงาน  และชวยใหกําลังความพยายามมีจุดหมายชัดเจนโดยการจัดกิจกรรมให
สัมพันธกับเปาหมายตาง ๆ  นอกจากนี้โครงสรางองคการจะตองมีการปรับหรือปรุงแตงอยูเสมอ
เนื่องจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  โครงสรางขององคการจําตองเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม
และเขาไดกับสภาพแวดลอม  ถาวัตถุประสงคและวิธีการปฏิบัติงานขององคการเปลี่ยนไปความจําเปน
ในการปรับปรงุนะบบยอยตางๆ  และการจดัความสัมพันธระหวางระบบยอยกจ็ะตองเกิดขึ้นตามมา   
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 การจัดองคการประกอบดวยกิจกรรมยอยดงันี้   
     1. การจัดเตรยีมโครงสราง / แผนผังองคการ 

     2. การจัดวางความสัมพันธ  การกําหนดเสนทางการติดตอที่จะชวยกอใหเกิด 
การประสานงานที่ด ี
     3. จัดทาํรายละเอียดบรรยายลักษณะงานกําหนดขอบเขตความสัมพันธ  พรอมทั้ง 
ความรับผิดชอบและอํานาจหนาที ่
     4. กําหนดคุณสมบัติของตําแหนงและกําหนดคุณสมบัติของบุคคล สําหรับตําแหนงตางๆ 
  รูปแบบการจดัโครงสรางองคการ (organization structure) อาจแบงเปนแบบใหญ ๆ ได     
2 รูปแบบคือ  โครงสรางองคการที่เปนทางการ  และโครงสรางโครงการที่ไมเปนทางการ  ซ่ึง
โครงสรางองคการที่เปนทางการจะมีลักษณะที่เปนลําดับขั้นการบังคับบัญชา  กําหนดตําแหนงหนาที่  
มีการแบงจัดสวนงานซึ่งจะทาํใหบุคคลากรมีความรูความชํานาญเพิ่มเติมมีการพิจารณาผลงานตาม
ความสามารถ  รูปแบบการจดัโครงสรางองคการแบงไดดังนี้30 
      1. การจัดโครงสรางองคการแบบแบงแยกตามหนาที่ (functional structure)  โครงสราง
ที่จัดขึ้นจะมีการจัดแบงสายงานโดยถือเอาประเภทของงานหรือหนาทีใ่นการทํางานตางๆเปนหลัก 
 2. การจัดโครงสรางองคการแบบแบงสวนงานออกเปนหนวยงาน (divisional structure)  
ในการจดัองคการประเภทนีอ้าจแบงออกโดยยดึถือหลักเกณฑทีแ่ตกตางกันแตทีน่ิยมกันมากคือ  
การจัดแบงออกตามผลิตภัณฑและการแบงออกตามพื้นที ่
 3. การจัดโครงสรางแบบผสมมักเปนดครงสรางขององคการที่จัดแบงขึ้นโดยคํานึงถึง
ประโยชนที่ไดรับขององคการเปนหลัก  การจัดกลุมกิจกรรมหรือการจัดแผนกงานในระดับตางๆ
จะไมมกีฏเกณฑตายตวัขึ้นอยูกับความเหมาะกับบริบทขององคการ  การจัดโครงสรางแบบผสมอาจ
ใชหลักเกณฑของการแบงตามหนาที่  แบงตามผลิตภัณฑ  แบงตามพืน้ที่ผสมกันในแตละระดับขัน้ 
ก็ได 4. การจัดโครงสรางองคการแบบ แมตทริกซ (matrix) เปนการจัดองคการที่พยายามรักษา
สมดุลระหวางหนาที่และฝายผลิตใหพอเหมาะกัน  ลักษณะที่สําคัญคือการใหอํานาจสองตําแหนง
หนาทีแ่ทนทีจ่ะเปนเพยีงตาํแหนงเดยีวซ่ึงจะไมคอยพบแตมักนําไปใชกบัองคการที่มีขนาดใหญ  
 5. การจัดโครงสรางองคการแบบสายงานหลัก  และสายงานใหคําปรึกษา (line and   
staff  organization)  เปนการจัดองคการในปจจุบันที่ประกอบดวยบุคคลสองกลุม คือ  กลุมผูปฏิบัติ 
งานหลักมีสายบังคับบัญชามีอํานาจหนาที่  และอีกกลุมเปนที่ปรึกษา  มหีนาที่ใหคําแนะนํา 

                                                        
 30 J.A. Stoner, Lunenberg and Ornstein,  Management ( New York : Englewood Cliffs : 

Prentice Hall,1998), 28. 
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 การจัดองคการมีความสําคัญและเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอประสิทธิผลองคการเนื่องจาก
การจัดองคการที่ดีจะกอใหเกิดผลดีตอการปฏิบัติงานทําใหเห็นความสมัพันธระหวางหนวยงานหรือ
สวนตาง ๆ  ในองคการสะดวกในการนเิทศติดตามประเมินผลทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความชัดเจนใน
บทบาทและหนาที่ของตน  งานวิจยัในครั้งนี้ใหความหมายการจัดองคการหมายถึงการจดัรูปโครงสราง
หรือเคาโครงของการบริหารโดยกําหนดหนวยงานยอยหรือหนวยงานตาง ๆ  ของสถานศกึษาให
ชัดเจนพรอมดวยกําหนดลักษณะและวิธีการติดตองานทีสั่มพันธกันตามลําดับขั้นแหงอํานาจหนาที่
สูงต่ําลดหลั่นลงไป 

 
 การนํา 
 การนํา หมายถึง  ภาระหนาที่ของผูบริหารในการใชความสามารถชักจูงบุคคลให
ปฏิบัติงานอยางดีที่สุด  จนกระทั้งองคการสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคได  การนําถือได
วา  เปนภาระหนาที่ที่สําคญัและจําเปนตองใชศิลปะในการบังคับบัญชาเพราะเกีย่วของโดยตรงกบั
การบังคับบัญชาซึ่งเปนทรัพยากรหรือปจจัยการผลิตที่มีการผันแปรไปในทางตาง ๆ ไดเสมอ  
ผูบริหารจึงจําตองเขาใจและสามารถกํากับและชักจูงใหมีพฤติกรรมที่เปนไปในทางที่ดีอยูตลอดวึง่
จะสงผลตอการบรรลุเปาหมายขององคการ   การนําเปนส่ิงที่เกี่ยวของกับการที่ผูบริหารปฏิบัติตน  
เปนผูนําที่มีความสามารถรูจักหลักวิธีการชี้แนะและควบคุมบังคับบัญชา หนาที่หลายดานจะตอง
ปฏิบัติในการสั่งการคือ  การรูจักมอบหมายงานใหถูกตองตองเขาใจหลักและวิธีการจูงใจคนและ
ความสามารถในการกระตุนใหทุกคนมีความกระตือรือรน ในการทํางานตองประสานการทุมเทจาก
ผูปฏิบัติงานทุกฝายใหสอดคลองเขากันไดอยางดี  และรวมถึงมีศิลปะในการกระตุนสงเสริมใหฝาย
ตางๆมีความริเร่ิมอุทิศการลงแรงกําลังความคิดใหเปนประโยชนตองานขององคการ  และการรูจกั
วิธีการขจัดขอขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นระหวางฝายตางๆไดดวย  
  จากแนวคิดของนักวิชาการทาํใหเห็นวา  การนํามีความสําคัญและเปนปจจัยหนึ่งที่สงผล
ตอประสิทธิผลองคการและในการวิจัยคร้ังนี้  การนํา  หมายถึง  ภาระหนาที่ของผูบริหารในการใช
ความสามารถในการจูงใจ  ชักนําใหบุคลากรในสถานศึกษารวมมือรวมใจเพื่อปฏิบัติภาระกจิตางๆ  
ใหบรรลุเปาหมานของสถานศึกษา     

   
  การควบคุม 

 คาสและโรเซ็นวิค (Kast  and  Rosenzweig)  ใหความหมายการควบคุมวา  หมายถึง  
การกํากับติดตามดูแลและใหการทํางานเปนไปตามแผน  เพื่อปองกันมิใหเกดิความเสียหายผูบริหาร
ตองคอยควบคุมดูแลงานทีรั่บผิดชอบ  กระบวนการควบคุม  ทําไดโดยการวัดผลงานที่ทําไดโดย
เทียบกับมาตรฐายที่กําหนด  เพื่อทําใหทราบถึงความผิดพลาดหรือความเบี่ยงเบนไปจากแผน  และ
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สามารถแกไขปรับปรุงใหเปนไปตามทิศทางที่กําหนด การควบคุมมคีวามสําคัญตอการบริหารงาน
ในองคการ  เพราะกระบวนการควบคุมจะทําหนาที่ในการเปนตัวที่ชวยช้ีบอกปญหา  เปนเครื่องมือ
ในการวัดและการตรวจสอบ  ทําใหทราบปญหาที่จะเกดิขึ้นในลวงหนา  ทําใหสามารถแกไขและ
ปรับปรุงสถานการณเพื่อใหเขาสูแนวทางแหงวัตถุประสงคที่วางไว31ในการวิจัยครั้งนี้  ใหความหมาย
การควบคุมวา  หมายถึง  กระบวนการควบคุมดูแล  กํากับ  ติดตามผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผน  และปองกันเพื่อมใิหเกิดความเสียหาย
ตอการดําเนินงานของสถานศึกษา  
 เกี่ยวกับการวิเคราะหปจจยัเชิงระบบในการบริหารการศึกษา มีนักวิชการหลายคนได
ศึกษาวจิัยและเสนอผลการวิเคราะหไวดังนี ้  1) แฮนซัน  (Hanson ) กลาววา สภาพแวดลอม 
ประกอบดวย สภาพเศรษฐกจิ สังคม และการเมือง ปจจยันําเขา ประกอบดวย ครู นกัเรียน ผูบริหาร 
คนงาน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ หนังสือ ส่ือการสอน ความคาดหวังของผูปกครอง ขอกําหนดทาง
กฎหมาย นโยบาย และบรรทัดฐานทางสังคม กระบวนการ ประกอบดวย ระบบยอยโครงสราง เชน 
โครงสรางองคการ บทบาท การบงัคับบัญชา อํานาจหนาที่ ระบบยอยวฒันธรรม เชน การผสมผสาน
ระหวางความคาดหวังและบรรทัดฐาน ระบบยอยทางกลลยุทธ เชน สารสนเทศที่ทําใหเห็นถึง
โอกาสและอุปสรรค ระบบยอยเทคโนโลย ี เชน กระบวนการเรียนการนสอน ระบบยอยการจัดการ 
เชน การทําหนาที่ของผูบริหาร ผลผลิต ประกอบดวย นักเรียนที่ไดรับการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติในทางที่ดี ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ การคดิเชิงวิพากษ การเปลี่ยนพฤติกรรม การมี
สุนทรียภาพ ขอมูลยอนกลับ เชน คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การควบคุมคุณภาพ 
ขอมูลยอนกลับภายนอกเชน สารสนเทศจากแหลงผูใชแรงงาน32 2)  คาสและโรเซ็นวิค (Kast and 
Rosenzweig)  กลาววา สภาพแวดลอมหมายถึง สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และ
ผูบริโภค ปจจัยนําเขาประกอบดวย ทรัพยากรมนษุย เงิน วัสด ุ สารสนเทศ กระบวนการหมายถึง 
ระบบยอยเปาหมายเชน เปาหมายองคการ วัฒนธรรม ปรัชญาขององคการ ระบบยอยเทคโนโลยี 
เชนเทคนิควิธี วิธีการ อุปกรณ องคความรู ส่ิงอํานวยความสะดวก ระบบยอยจิตสังคม เชน 
พฤติกรรมสวนบุคคล การรับรู การจูงใจ ทัศนคติ ภาวะผูนํา การสื่อสาร กลุมสัมพันธ ระบบยอย
โครงสราง เชน โครงสรางองคการ ลักษระงาน บทบาท ขั้นตอนการทาํงาน อํานาจหนาที่ ระบบยอย
การจัดการ เชน หนาทีข่องผูบริหาร ผลผลิตหมายถึง ผลผลิตหรือบริการ ความพงึพอใจ ความอยูรอด

                                                        
 31 Kast and Rosenzweig, Organization and  Management : A System and Contingency 

Approach, 4th ed. (New York: McGraw- Hill Book,1985), 465 . 
 32 E. Mark Hanson, Educational  Administration and Organizational Behavior ( New York : 
A  Simon and Schuster Company, 1996 ), 189-196. 
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ขององคการ ความเจริญเตบิโต และประโยชนที่สังคมไดรับ 333) ลูเน็นเบิรก และ ออรนสไตล   
(Lunenburg and Ornstien) สภาพแวดลอม ประกอบดวย สภาพแวดลอมทางสังคม และ
สภาพแวดลอมของชุมชน  ปจจัยนําเขาประกอบดวย บคุลากร เงิน ทฤษฎี องคความรู รัฐบาลกลาง 
รัฐบาลทองถ่ิน โครงสรางอยางเปนทางการ กลุมอ่ืน ๆ กระบวนการ ประกอบดวย โครงสราง
องคการ วัฒนธรรม การจูงใจ ภาวะผูนํา การตัดสินใจ การส่ือสาร การเปลี่ยนแปลง หลักสูตร 
การเรียนการสอน การพัฒนาอาชีพ ผลผลิต ประกอบดวย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผล           
การปฏิบัติงานของครู พัฒนาการของนักเรียน พัฒนาการของครู การลาออกกลางคันของนักเรยีน 
การเขา ออก งานของครู การขาดเรียนของนักเรียน การขาดงานของครู ความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชมุชน 
  
พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 ในการศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับ การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานนอกจากจะนําแนวคิดเกีย่วกับการประยุกตใชทฤษฎีระบบทั่วไปในการบรหิารการศึกษา
มาบูรณาการเพื่อประกอบการศึกษาแลว ผูวิจัยยังไดศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาดวย ทั้งนี้เพราะผูบริหารเปนปจจยัทีสํ่าคัญและมีอิทธิพลมากที่สุด
ตอนวัตกรรมตางๆ ภายในโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียน  จากผลการศึกษาวิจัยของโทมัส  
(Thomas) เกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดการโปรแกรมการเรียนที่หลากหลาย
พบวา มีปจจยัหลายปจจัยทีส่งผลตอการนําไปสูการปฏิบัติ แตไมมปีจจัยใดมีอิทธิพลเทากับภาวะ
ผูนําของผูบริหาร34  นอกจากนี้  ฟูลแลน  แฮนนเซ็นและสมิธ  (Fullan, Hansen and Smith ) ไดเสนอ
ขอคนพบจากงานวิจยัและแบบฝกการปฏิบัติวา ผูบริหารเปนองคประกอบที่สําคัญในการปรับปรงุ
โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 35 ในสวนของไลเบอรแมน และมิลเลอร  
(Lieberman and Miller) เสนอขอคนพบวา ผูบริหารมีความสําคัญอยางยิ่งในการทําใหเกิด     
การเปลี่ยนแปลงขึ้นในโรงเรียน36  

                                                        
 33 Kast and Rosenzweig, Organization and  Management : A System and Contingency 

Approach, 4th ed. (New York: McGraw- Hill Book,1985),  254- 256.   
 34 M. Thomas, “A study of alternate views,” American education, vol 2.  
             35 M.G. Fullan, “Change process and strategies at the local level,” The Elemenntary School 
Journal  85,3 (2549):391-422. 
             36 A. Lieberman and  L. Miller, “Synthesis of research on improving schools,” Educational 
Leadership 38,7 (1981): 583-586. 
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 กูด (Good) อธิบายวา  พฤติกรรม  หมายถึง  การกระทําหรือกิจกรรมของหนวยงานหนึ่ง  
ไดแก  บางสิ่งบางอยางที่หนวยงานไดกระทําทั้งการกระทําที่ปรากฏออกมาใหเห็นได  กระบวนการ
ที่เกิดขึ้นภายในทางกายภาพและทางอารมณ  และกิจกรรมที่เกิดจากบุคคลที่มีจิตใจปกติ  37  

 โวลเมน (Wolman)  ใหนยิามวา พฤติกรรม หมายถึง ผลรวมทั้งหมดของการกระทํา
โดยตรงและทีเ่กี่ยวของของบุคคลทั้งที่เกิดจากภายในและที่แสดงออกตอสภาพแวดลอมทางกาย
และทางสังคม38   

 คริสเท็นเซ็น(Christensen) ใหนิยามพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาวา หมายถึง 
การแสดงออกหรือการกระทําของผูบริหารสถานศึกษาที่กระทําโดยตรงหรือเกี่ยวของกับบุคคลอื่นๆ  
ปรากฏตอทุกคนในสถานศกึษา ซ่ึงสามารถสังเกตไดเพือ่ใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ในการวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาพฤติกรรม ดังกลาวประกอบดวยดานตางๆ ดังนี้ 1) การสงเสริมการ
เปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา 2) การสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียน 3) การสนบัสนุนผูรวมงาน      
4) การสนับสนุนการดําเนินงาน 5) การสงเสริมทางดานการติดตอส่ือสาร 6) การแสดงออกทางดาน
มนุษยสัมพันธที่ดี 7) การอํานวยความสะดวกในการประชุม 8) การมีปฏิสัมพันธกับนักเรียน     
9) การมีปฏิสัมพันธกับรัฐและชุมชน 10) การสงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวม 11) การจดัหาทรัพยากร    
12) การสงเสริมดานการเรียน 13) การใชทักษะดานบรหิาร 39 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
 การสงเสริมการเปล่ียนแปลงของโรงเรียน 
 การสงเสริมการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน  หมายถึง  พฤติกรรมการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นระหวางครูและกรรมการสถานศึกษา  พบปะติดตอกับโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงนํา
โครงการที่ประสบผลสําเร็จมาปรับใชในโรงเรียนสนับสนุนทรัพยากรและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
เพื่อเตรยีมพรอมในการเปลี่ยนแปลง  ความสาํเร็จในการปฏรูิปการศกึษาเทาที่ผานมานัน้  ในนานาชาติได
ยึดหลักวากฎรบัรองเนนที่คุณภาพผูเรียน ผูนาํในประเทศสนบัสนุนและประชาชนมีสวนรวมประเทศไทย
เองไดมองเห็นความสําคัญของหลักการนี้และนํามาเปนองคประกอบของการปฏิรูปการศึกษา 
ขณะนี้เรามีกฎหมายการศึกษาซึ่งสาระสําคัญบรรจุอยูในรัฐธรรมนูญแหงพระราชอาณาจักรไทย

                                                        
 37Carter  V. Good, Dictionary of  Education,  3re ed.  (New York : McGraw-Hill book Co.,         

1973), 58. 
 38Benjamin B. Wolman, Dictionary of  Behavioral Science (New York :Mc Midland, 

1973),41. 
  39 Georgia J. Christensen, The  Role of the Principal in Transforming Accelerated School 

(Standford: Stanford University Press, 1995), 97. 
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พุทธศักราชและพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 
โรงเรียนดําเนนิการปฏิรูปการเรียนรูเนนคณุภาพผูเรียน  โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากระดับผูนํา
ของประเทศและโรงเรียนมแีนวทางวิธีการบริหารจัดการการศึกษาโดยประชาชน มีสวนรวม    
แตอยางไรก็ตามปญหาใหญของการศึกษาไทย คือไมสามารถเตรียมคนไทยใหเผชิญกับยุคสมัยแหง
การเปลี่ยนแปลงทําใหสังคมไทยออนแอ  ขัดแยง  ทําลายตัวเอง  และวิกฤตการศึกษาไทยจึงจําเปน 
ที่จะตองมีการปฏิรูป  ระบบโครงสรางและกระบวนการใหถูกตองเสียใหม  สงผลถึงการปรับ
พฤติกรรมของบุคคลและองคการการเปลี่ยนแปลงก็จะเกดิขึ้น  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
จะสําเร็จไดอยูที่บุคคลากรขององคการการศึกษารวมมือกันดังที่ประกอบ  คุณารักษ  กลาวไววา
บุคลากรทางการศึกษาที่เปนผูบริหาร ในแตละระดับเปนผูหนึ่งที่มีความสําคัญในการที่จะขับเคลื่อน
ใหเกดิการเปลี่ยนแปลงสูการปฏิรูปการศึกษาอยางจริงจัง ผูบริหารจึงจําเปนตองเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
ที่มีประสิทธิภาพและควรมีลักษณะเฉพาะตน  ดังนี้1) มวีิสัยทัศนทีด่ี (vision)  เปนจินตนาการบน
พื้นฐานความเปนไปได  และนาจะผานการวิเคราะหมาแลว  2)  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
(initiative)  3) อดทนตอความเสี่ยง (risk to resist)  4) มีความไววางใจได (trust worthy)  มคีวามเปนธรรม  
มีคุณธรรมผูอ่ืนศรัทธายอมรับ  5) มีความเชื่อมั่น (confidence) บางครั้งแมจะตองเสี่ยง  6) มภีาวะผูนํา 
(leadership) สรางคนเปนสรางทีมงานที่ดไีดใหความอบอุนตอผูรวมงาน  7) มีความกลา (courage)  
กลาหาญ  กลาเสี่ยง  8) มีการติดตอส่ือสาร (communication)  ที่ดีและสามารถใชไดหลายรูปแบบ40  
 การบริหารงานโรงเรียนใหบรรลุเปาประสงคขึ้นอยูกับพฤติกรรมของผูบริหารเปนสําคัญ
ผูบริหารจะใชบทบาทที่ครองอยูแสดงพฤติกรรมเหลานี้ออกมาเพื่อพัฒนาโรงเรยีนใหกาวหนา      
ดังจะเห็นไดจาก สมอล (Small)  ที่ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหารในสถานศึกษา 10 ประการ โดย
พิจารณาจากหลักของการพัฒนาที่วา  “การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่พึงประสงค”  
บทบาทของผูบริหารในสถานศึกษาทั้ง 10 ประการมีดังนี ้
       1. ผูริเริ่ม  หมายถึง  ผูบริหารในสถานศกึษาเปนผูริเร่ิมใหเกดิการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบ 
 2. ผูกระตุน หมายถึง  ผูบริหารในสถานศกึษาเปนผูกระตุนสงเสริมใหครู  อาจารยและ
บุคลากรตางๆในสถานศึกษาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางที่กอใหเกิด
การพัฒนาสถานศึกษา 

                                                        
 40 ธีรเดช  สุขโข , “ผูนําการเปลี่ยนแปลงการศึกษา,” วารสารขาราชการครู 6  (สิงหาคม-

กันยายน 2543):  31-35. 
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 3. ผูดูแลสั่งการ หมายถึง  ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูดูแลควบคุมส่ังการใหครูอาจารย
และบุคคลอื่นๆในสถานศึกษาปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายและระเบียบตาง ๆ 

    4. ผูปฏิบัติ หมายถึง  ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูปฏิบัติตามนโยบายที่ไดรับมาจาก
ผูบริหารระดับสูงขึ้นไป 

    5. ผูเชื่อมโยง หมายถึง  ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูประสานงานใหการทํางานตางๆ  
ของสถานศึกษาดําเนนิไปดวยดแีละบรรลุเปาหมาย 

    6. ผูประสาน  หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูประสานใหงานการตาง ๆ ของ
สถานศึกษาดําเนินไปดวยดี  และบรรลุเปาหมาย 
 7. ผูชักจูงหรอืผูยับยั้ง  หมายถึง ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูชักจูงหรือผูนําในการ
เปลี่ยนแปลงเพือ่ใหเกดิการพฒันาและก็เปนทั้งผูขัดขวางยบัยั้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ที่เหน็วาไมใช
การเปลี่ยนแปลงทางการพัฒนา 
 8. ผูแกตาง  หมายถึง  ผูบริหารในสถานศึกษาเปนผูปกปองครูอาจารยและบุคคลอืน่ ๆ  
ในสถานศึกษาที่ตนรับผิดชอบใหไดรับความเปนธรรม 
 9. ผูรับฟง  หมายถึง  ผูบริหารในสถานศกึษาเปนผูรับฟงความคิดเหน็และขอเสนอแนะ
ของครูอาจารยและบุคลากรอื่นๆในสถานศึกษา 
 10. ผูวางเฉย หมายถึง  ผูบริหารในสถานศึกษาตองทําตนเปนกลางและวางเฉยใน
บางครั้งเมื่อเหน็วาการทําตวัเปนกลางหรือวางเฉยนั้นกอใหเกดิผลดีมากกวาผลเสยี บทบาทผูบริหาร
สถานศึกษาทัง้ 10 ประการ ตามที่ สมอล (Small)41  ไดกลาวถึงชี้ใหเห็นวาผูบริหาร  มีบทบาท
โดยตรงตอการอํานวยการใหงานตาง ๆ  ของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายและมกีารพัฒนาไปในทาง
ที่ดีขึ้น เชนเดยีวกับ เดวิส และโทมัส (Davis and Thomas)  ที่กลาววาผูบริหารจะตองเพิ่มความ
ตระหนกัในการปรับปรุงโรงเรียนและมีความกระตือรือรนในการใชกลยุทธเพื่อปรับปรุงโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  บทบาทตาง ๆ ของผูบริหารนั้นสามารถมองเห็นไดจากการแสดง
พฤติกรรมในการบริหารงานโรงเรียน  และวัดไดจากคุณภาพของงานที่ดีขึ้น  ผูบริหารที่แสดง
พฤติกรรมในการบริหารดวยการสงเสริมใหมกีารเปลีย่นแปลงในโรงเรยีน ในขณะที่ผูนําการเปลี่ยนแปลง
จําเปนตองมีคุณสมบัติเฉพาะตนที่ดีแลว  ผูนําการเปลี่ยนแปลงเองตองมีลักษณะและบทบาทเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงดวย  กลาวคือ  สามารถคาดเดาเหตุการณลวงหนาไดคอนขางชัดเจน  มีมนุษยสัมพันธ  
จิตวิทยาการบริหารงานสูง  มีความรูอันควรและตองรับรูและเขาใจตรงกันระหวางผูนํา  
การเปลี่ยนแปลงกับผูรวมรับการเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันผูนําการเปลี่ยนแปลงกจ็ําเปนที่จะตอง
                                                        

 41Jams F. Small, Role Options for School Administration in Performance Objectives for 
School Principalship (California : Scotchman Publishing Corporation, 1974), 21-22. 
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ทราบและเขาใจถึง  หลักการกระบวนการและองคประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
เพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่สัมฤทธิ์ผลหลักในการ42 เปลี่ยนแปลงของโรงเรียนเพื่อใหบรรลุ
เปาประสงคตามภารกิจของโรงเรียนหรือองคกรทั่วไป ตามแนวคิดของดอรินและซูซาน (Dourine 
C. Andrews และ Susan K. Static)  ซ่ึงเปนแนวคิดของการปฏิรูปธุรกิจเอกชน  แตสามารถปรับใช
กับระบบการบริหารการศึกษาไดดังตอไปนี้43  1) ขั้นตอนรางโครงการเปลี่ยนแปลงขึน้มาใหชัดเจน  
แลวหาทีมงานเพื่อการศึกษาวิเคราะหสถานการณปจจุบนัในองคการทัง้ภายในและภายนอกองคการ  
เพื่อพิจารณาวาจะดําเนินการตอไปหรือไมและอยางไร  และดวยเหตุผลประการใด  2) ขั้นการสราง
วิสัยทัศนคานยิม  และจดุหมายรวมกันซึ่งจะดําเนนิการประชุมปรึกษาหารือกันเพือ่รวมกันมองไป
ขางหนาวาภาพลักษณขององคการควรจะมีลักษณะหรือรูปรางหนาตาเปนอยางไรในอนาคตและจะ
มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจแบบใหมไดอยางไร  และมจีุดหมายประการ
ใดบางที่คอนขางชัดเจน  หลังจากนั้นก็ทําการทดสอบความเปนไปไดของวิสัยทัศนคานิยมและ
จุดหมายรวมกนันั้นๆ  3) ขั้นการออกแบบการเปลี่ยนแปลงเพื่อใชเปนแนวทางในการเปลี่ยนแปลง
ตามภาพลักษณที่เราไดมองไวแลวนั้น  ประกอบดวย  องคประกอบใหญๆ 3 ประการดังนี้              
1) องคประกอบทางดานกายภาพ และทางเทคนิค เชน รูปแบบที่เปนกระบวนการ  รูปแบบ
สารสนเทศ  รูปแบบองคการ  รูปแบบของเทคโนโลยี  2) องคประกอบทางดานโครงสรางพื้นฐาน 
เชน กลยุทธของการบริหารจัดการของฝายบริหารระบบการประเมินผลระบบการใหรางวัล            
3) องคประกอบทางดานคานิยม เชน   คุณคาทางวัฒนธรรม  การใชอํานาจภายในระบบความเชื่อ
ภายใน 4) ขัน้พิสูจนแนวความคิดโดยพิจารณาความจําเปนที่ตองมีการพิสูจนแนวคดิเลือกทางเลือก
เพื่อการพิสูจน  และเพื่อการวางแผนการพสูิจนแนวคิดวาจะเปนไปไดจริงมากนอยเพียงใดอาจกระทํา
โดยแบบจําลอง (simulation) หรือการทดสอบดวยวิธีอ่ืนๆก็ได  5) ขั้นวางแผนเพื่อการบริหาร
โครงการที่ไดเปลี่ยนแปลงแลว (plan the implementation) เพื่อพัฒนากลยุทธในการบริหาร
โครงการเพื่อขจัดปญหาการขัดแยงและการขัดขวางการบริหารโครงการใหไดผล  การกําหนด
วิธีการขั้นตอนการกําหนดทรัพยากรที่จําเปนเพื่อการบริหารรวม ทัง้การแบงหนาที่และมอบหมาย
กันใหชัดเจนตอไป  6) ขั้นการนําเสนอโครงการและการอนุมัติ (obtain implementation approval)  
เพื่อการไดมาซึ่งทรัพยากรตามความจําเปนในการนําโครงการไปบริหารและดําเนนิการซึ่งเปน

                                                        
 42 Gary A. Davis and Margaret A. Thomas, Effective Schools and Effective Teachers 

(Boston : Allien and Bacon, 1989), 40. 
 43 บุญเลิศ ไพรินทร ,  การเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการแบบใหม  [Online], Accessed 17 

July 2000. Available from http : www. once. go.th 
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ขั้นตอนการพฒันา  กลยทุธเพื่อการรองขอใหไดมาซึ่งทรพัยากรดงักลาวแลว  7) ขั้นตอนการนาํโครงการ
ไปบริหารและดําเนินการ(implement the redesign)  เปนขัน้ตอนที่สําคัญมากขั้นตอนหนึ่งที่จะมกีาร
เปลี่ยนแปลงหรือระยะหัวเล้ียวหวัตอระหวางสถานการณทีเ่ปนอยูกับสิ่งแวดลอมหรือสภาวะแวดลอม
อันใหมหลังจากที่ไดมีการปฏิวัติใหมแลว  8) ขั้นการเตรียมการ เพื่อใหมีการคงสภาพการเปลี่ยนแปลง
นั้นใหเปนไปอยางตอเนื่อง (transition to a continuous improvement state)  ซ่ึงเปนขั้นตอนที่จะ
พยายามวัดผลงานที่ไดอยางตอเนื่อง และการปรับปรุงแกไขรวมทั้งการใหการศึกษาแกคนอื่นใน
องคการใหไดรับทราบกันอยางทั่วถึงตอไป  แมจะมีขั้นตอนอยูหลายขั้นตอน แตอาจสรุปคราวๆ ได
เพียง 3 ขั้นตอน เทานั้น นั่นคือ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการนําแผนการเปลี่ยนแปลงไป
ดําเนินการ  และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแกไขเพื่อรักษาสภาพการเปลี่ยนแปลงนั้น
ตอไปกระบวนการเปลี่ยนแปลง  ดังกลาวขางตน  เปนรูปแบบการปฏิรูปสถานศึกษาไดทั้งระบบ  
การใชแผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือในการบริหารงานเปนการพัฒนาโรงเรียนอยางมีระบบแผน
ผูบริหารทีแ่สดงพฤตกิรรมการบริหาร  ดวยการสงเสริมใหมกีารเปลีย่นแปลงในโรงเรยีนตามผลการศึกษา  
พบวา 1) ผูบริหารมี  การตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนตามผลการศึกษา  
2) มีการพบปะติดตอกับโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  3) นําโคงการ
ของโรงเรียนอ่ืนที่มีการเปลี่ยนแปลงแลวเกดิผลดีมาใชในโรงเรียน  4) หาแหลงทรัพยากรอื่น ๆ มา
สนับสนุนโรงเรียน   5) มีการอบรมบุคลากรในโรงเรียนเพือ่เตรียมตัวใหความพรอมในการเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนสูโรงเรียนที่มีคุณภาพมากขึ้น44  
 
 การสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียน 
  การสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียน หมายถึง  พฤติกรรมการตรวจสอบความเหมาะสม
ของวิสัยทัศนโดยเปดโอกาสใหผูรวมงานไดแสดงความคิดเห็น และนําไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมที่
สามารถวัดผลไดประเมนิผลได   ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ในแผนปฏิบัติการและธรรมนูญ
โรงเรียน ใหระบุวิสัยทัศน (vision)  ซ่ึงไมใชการมองเห็นเทานั้น แตเปนเรื่องของภูมิปญญาที่
สามารถมองอนาคตโดยมีพื้นฐานความเขาใจและการศึกษาโลกหลายมิติ  คือตองเขาถึงภาพรวม
ทั้งหมดจากอดีตสูปจจุบันสูอนาคต  สอดคลองเปนระบบ  ตอเนื่อง  ผูบริหารตองมองปญหาใหม ๆ 
ที่เกิดขึ้นอันเนือ่งมาจาก มลภาวะจากการมองภาพความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้ง 4 ดาน  
คือ  1) ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในอนาคต  2) ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  3) ความเปลี่ยนแปลง  
ดานเทคโนโลยี  4) ความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม  ผูนําในอนาคต  จะเผชิญกับสงัคมที่มีลักษณะ
                                                        

 44 Georgia J. Christensen, The  Role of the Principal in Transforming Accelerated School, 
127. 
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ผสมผสานทั้งในเรื่องของคนและวัฒนธรรม  ปญหาตางๆ  เชน  ยาเสพติด  อาชญากรรม  จึงจําเปน
ที่ผูบริหารยุคใหม  ควรจะสามารถมองการณไกล  มองเห็นภาพความเปนจริงในปจจุบันและพรอม
จะปรับเปลี่ยนเมื่อจําเปน  และเปนผูมีวิสัยทัศนสามารถคาดการณแนวโนมในอนาคตและ
เตรียมพรอมรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต45   ในแนวคิดดานการมองการณไกลของ  เซอรจิโอ
วานนี  (Sergiovanni)  ที่วาการมองการณไกลเปนความสามารถของผูนํา  ที่สามารถมองเห็น
ความแตกตางระหวางยุทธวธีิและยุทธศาสตร  นํามาสัมพันธกันไดเปนอยางดี  ผูนําที่มีความคิดไกล  
สามารถเขาใจอะไรไดโดยใชเวลาเพียงเล็กนอยผลผลิตที่ไดก็จะคุมคา46  สอดคลองกับ  บรรจง        
ชูสกุลชาติ  กลาวไดวานกับริหารตองมองใหไกลและมองผานอุปสรรคใหทะลุ  ตองมีความตั้งใจ 
ไมยอทอเปนรากฐานสําคัญ  โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนยิ่งตองมีทักษะทางดานวิสัยทัศน  คอื
สามารถรับรูและเขาใจสิ่งตางๆ  อยางกวางขวาง  ทะลุปรุโปรง  รวมทั้งสามารถที่จะคาดคะเนไดถึง
ส่ิงที่เกิดขึ้นตอไปอีกไดอยางถูกตอง47   ประสงค  สังขะไชย  ยังใหแนวคิดที่ดีตอไปวา  วิสัยทัศน
มิใชเปนเรื่องแตการมองเห็นเทานั้น  แตเปนเรื่องของภมูิปญญาที่สามารถเขาถึงสภาพรวมทั้งหมด
จากอดีตสูปจจบุันสูอนาคต  ดังนั้น  ยุทธศาสตรของการจัดการศึกษาในยุคโลกไรพรมแดน  จะตอง
จัดอยางมีระบบ  คือ  ควรตองมี 
 1. ครูมีวิสัยทัศนกวางไกล  ครอบคลุมระบบการจัดการศกึษาของโรงเรียน  และสามารถ
ปรับกระบวนทัศนการจัดการเรียนการสอนที่มีกระบวนการชัดเจนมุงสูผูเรียนเปนศนูยกลาง 
         2. ผูบริหารตองเขมแข็ง  สามารถพัฒนาระบบภูมิปญญาในการจัดการศึกษา  ที่เขาถึง
แกนแทของกระบวนการเรยีนการสอนอยางแทจริง  และพรอมที่จะพัฒนาการศึกษาของโรงเรยีน
ใหเขา  สูยุคโลกไรพรมแดน 
         3. ศึกษานเิทศก  พัฒนาระบบภูมิปญญา  ดวยกระบวนการวจิัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอนที่สงผลตอครูในการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศนูยกลาง 
        4. การศึกษาทุกคนสามารถเรียนรูได  แตเรียนรูดวยวิธีที่แตกตางกนั  และจัดใหทกุคน
ไดรับการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง  ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 

                                                        
 45 พุทธทรัพย  มณีศรี  และ  วนิดา  ชูวงษ , New Wave Leaders [Online] ,accessed 17 July 

2000. Available from http://www.onec.go.th 
 46 Thomas J. Sergiovanni, “Ten Principals of Quality Leadership,” Educational Leadership 

39,5 (February 1982) : 330. 
 47 บรรจง  ชูสกุลชาติ , การบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

การสงเคราะหทหารผานศึกษา, 2543), 99. 
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        5. ชุมชนใหความสําคัญกับการศึกษา  ระดมสรรพกําลังทุกสวนของสังคม  ชวยกันและกนั  
การศึกษาเปนหนาที่ของทุกคนตองชวยกนั 
        6. ผูเรียนรูจักรักษาสิทธิและหนาที่ของตนในการศึกษาและใฝหาความรูตอเนื่องตลอดชีวติ48  
จึงเปนภาระหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน  นักเรียน  ผูปกครองและบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ                 
ดานการสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียนประถมศึกษายังเปนเรื่องใหม  ผูบริหารตองทําความเขาใจ
และแจงใหนักเรียนและผูปกครองนักเรียนทราบถึงวิสัยทัศนของโรงเรียนโดยทัว่กัน   โรงเรียนตอง
จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน  ผูบริหารตองสงเสริมการทํางานเปนทีมเพื่อให
วิสยทัศนเปนรูปธรรม  เปนผูนํายุคใหมทันโลก  ทันเหตุการณ  รูจักใชเทคโนโลยีและใช
อินเตอรเน็ตเปน จึงจําเปนผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกล การศึกษาในยุคนี้เนนที่การพัฒนาคน ครอบครัว  
และชุมชนเปนหลักในการเพิ่มมาตรฐานคุณภาพการศึกษาชุมชนและองคกรตาง ๆ จะเขามา     
มีบทบาทในการจัดดารเรียนการสอนของโรงเรียนมากกวาแตกอน 
  
 การสนับสนุนผูรวมงาน 
 การสนับสนุนผูรวมงาน  หมายถึง  พฤติกรรมการสงเสริมการสนับสนุนความคิด
สรางสรรคและเปลี่ยนประสบการทํางาน  ยกยองชมเชยยอมรับคําแนะนําระดมสมองชวยแกปญหา
โอกาสความกาวหนาและความรวมมือในการปฏิบัติงานของผูรวมงาน ผูบริหารสถานศึกษาตอง
บริหารงานตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพศ. 2545 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545, มาตรา 39 การกระจายอํานาจการบริหาร, มาตรา 40 การบริหารงานโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา มาตรา 31 นโยบายและแผนการจัดการศึกษา การบริหารงานโดยทุกคน
และเพื่อทกุคน โดยมุงคุณภาพทั้งองคกร ผูบริหารสถานศึกษาควรฝกอบรมใหความรูแกบุคลากร 
ทั้งภายในและภายนอกอยางตอเนื่อง 
 
 การสนับสนุนการดําเนินงาน 
 การสนับสนุนการดําเนินงาน  หมายถึง  พฤติกรรมในการกําหนดบทบาทหนาที่
รับผิดชอบเอาใจใสผูรามงานใหสามารถดําเนนิไปตามกระบวนการของรัฐทีถู่กตองสนับสนุนงบประมาณ
รวมรับผิดชอบขอมูลขาวสาร  ติดตามความกาวหนาตลอดจนหาแหลงทรัพยากรภายนอกมา
สงเสริมกระบวนการทํางาน ผูบริหารสถานศึกษาเปรียบเสมือนผูนําการปฏิบัติงานที่จะทําให

                                                        
 48 ประสงค  สังขะไชย, “วิสัยทัศนสูกระแสการปรับกระบวนทัศน,” สารพัฒนาหลักสูตร 16, 

128 (มกราคม – มีนาคม 2540) :45. 
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บุคคลากรในโรงเรียนปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียน การใชภาวะผูนําในการบริหารงาน
โดยการชักจูงใหผูรวมงานปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ไดรวมกันกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 การสงเสริมทางดานงานการติดตอสื่อสาร 
         การสงเสริมดานการติดตอส่ือสาร  หมายถึง  พฤติกรรมในการแจงขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนใหคณะครูและผูปกครองทราบ
โดยวิธีที่หลากหลายเปนการสื่อสารสองทาง บัญชา  อ่ึงสกุล กลาววา ผูบริหารทุกคนควรตระหนกั
และเหน็ความสําคัญของบุคลิกภาพของตัวผูบริหารเองวาจะสามารถนํามาใชใหเกดิประโยชนใน
การติดตอส่ือสารกับผูรวมงานไดอยางไร  เพื่อใหสรางความเขาใจและเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
เกิดผลดีผลเสียอยางไรหรือไมดังนั้น  ผูบริหารจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสามารถวิเคราะหคําพูดของ
ตนเองและผูรวมงานไดจะทาํใหผูพูดรูตัวเองวาจะสื่อสารกับคนอื่นไดอยางไร  ผูบริหารที่ประสบ
ความสําเร็จในการบริหารงานจะใหเกียรตแิกผูรวมงานและจะใหเปน 2 เทา จากภาวะปกติ เชน 
ผูบริหารตองชื่นชม ใหกําลังใจ เอื้ออาทร หรือการขอแสดงความยินดกีับผูรวมงานที่ประสบ
ความสําเร็จเปนตน  แตโดยสภาพนิสัยของคนไทยทัว่ไปแลวคนไทยไมคอยใหเกยีรติตอผูอ่ืนที่ชอบ
มีความสนุกสนานบนความทุกขของคนอื่น เชน กรณีรานอาหารผักบุงลอยฟาเมื่อใดที่โยนผักบุงขึ้น
ไปในอากาศจะไมสามารถรับได คนตางชาติจะตบมือใหแตคนไทยเงียบเมื่อใดที่โยนผักบุงขึ้นไปใน
อากาศแลวและไมสามารถรับไดคนตางชาตจิะเงยีบแตคนไทยตบมือการใหเกยีรติหรือการสัมผัสกายใจ
ตอผูรวมงานในแงลบเพียงอยางเดียว  จะทําใหเกิดภาวะที่สงผลทางดานกายใจที่ไมดีตลอดเวลา
โดยเฉพาะความรูสึกโกรธ  เฉื่อยชา เศราหมอง และอิจฉาริษยา ส่ิงสําคัญผูบริหารตองมีสติและควร
ระลึกอยูเสมอวาคนทุกๆคนตางตองการใหคนอื่นมองวาบคุคลสําคัญเสมอทําอยางไร ไมใหผลของกร
กระทําของผูบริหารและผูรวมงานเกดิผลในทางที่ไมดีซ่ึงกนัและกนัตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของ49   

 พัชรีพันธ รัตโนดม  ไดวจิยัองคประกอบพฤติกรรมการติดตอส่ือสารและกระบวนการ
ตัดสินใจของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกดักรมสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร พบวา  ระดับองคประกอบการติดตอส่ือสารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

                                                        
 49 บัญชา  อึ่งสกุล, “นักบริหารทันสมัย : หลักการประสานสัมพันธเชิงบวก,” วารสารวิชาการ4  

(เมษายน 2543) : 14-17. 
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สังกัดกรมสามัญศึกษาโดยภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .00150   
 ธงชัย สันติวงษ ไดกลาวถึง ความสําคัญของการติดตอส่ือสารในสวนที่เกี่ยวของกับการ
บริหารองคกรวา  ส่ิงสําคัญประการหนึ่งที่เปนสวนประกอบสําคัญของความสําเร็จของการเปน
ผูนําในทางการบริหารก็คือ การติดตอส่ือสาร (comunication)  ผูบริหารจะประสบผลสําเร็จในการ
ส่ังการและบริหารงานดานตางๆไดมากนอยเพยีงใด  ยอมขึ้นอยูกับระบบการติดตอส่ือสารวามีอยู
พรอมเพียงขนาดใดและชัดแจงเพียงใด เหตุผลที่การติดตอส่ือสารมีความสําคัญดังกลาวก็เพราะ
ผูบริหารจะกระทําการหรือปฏิบัติตนเปนผูนําอยูไดก็โดยการติดตอส่ือสารดังกลาวเปนเครื่องชวยให
ผูบริหารติดตอไปยังสมาชิกตาง ๆ  ปญหาที่เกิดขึ้นในทางมนุษยสัมพันธสวนมากก็เกิดขึ้นเพราะ
ความบกพรองของกระบวนการติดตอส่ือสารนี้เอง51  
 โรเจอร  (Rogers) ไดใหความหมายของการสื่อสารไววา การสื่อสารคือ กระบวนการ   
ที่ความคิดหรือขาวสารที่ถูกสงจากแหลงสารไปยังผูรับสาร52  ดวยเจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม
บางประการของผูรับสาร หรือเปนการถายทอดหรือแลกเปลี่ยนความคิด  ความเห็น  ขอเท็จจริงหรือ
ความรูสึกซึ่งอาจจะเปนคําพดู  อักษร  สัญลักษณ  หรือขาวสารใหบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่นไดเขาใจ
ความหมายตามเจตนาที่ตองการ การบริหารในยคุโลกาภิวฒันมหีลักเกณฑการบริหารคอนขางพัฒนา
ไปทางดานพฤติกรรมศาสตร  ซึ่งไดมีการมุงเนนเรื่องมนุษยสัมพันธในการบริหารงานมากขึ้น    
นักบริหารชั้นนําไดพบแนวทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  การตดิตอส่ือสารเปนองคประกอบ
สําคัญของการปฏิบัติงานอยางมากเปนพฤติกรรมการสรางความเขาใจที่ดีตอกัน  การสรางความเขาใจ
ซ่ึงกันและกันระหวางเพื่อนรวมงานจะตองใชหลักการประสานสัมพันธเชิงบวกโดยเฉพาะ       
การติดตอส่ือสารมีความจําเปนแกชีวิตทั้งในสวนบุคคลและในระหวางการปฏิบัติงาน  ถึงแมระบบ
การสื่อสารในปจจุบันจะพัฒนาไปอยางมาก  แตก็พบปญหาและอุปสรรคอยูไมนอย  ปญหานั้นมไิด
อยูที่เครื่องมือส่ือสาร  แตกลับเปนเรื่องราวของการติดตอส่ือสารในระหวางบุคคล  ผูบริหาร

                                                        
 50 พัชรีพันธ รัตโนดม , “องคประกอบพฤติกรรมการติดตอสื่อสารและกระบวนการตัดสินใจ

ของผูบริหารที่สงผลตอการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา 
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร , 2536) , บทคัดยอ. 

 51 ธงชัย  สันติวงษ , องคการและการบริหาร, พิมพครั้งท่ี 4(กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนา
พานิช , 2543), 383. 

 52 Everett M. Rogers, Communication Strategies for Family Planning (New York: The Free 
Press, 1973), 43. 
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จําเปนตองใหความสําคัญกับการสรางเจตคติที่ดีตอการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลในหนวยงานกอนที่
จะพัฒนาระบบงานอื่น ๆ  ผูบริหารตองมีความเขาใจในพฤติกรรมของความแตกตางระหวางบุคคล  ทั้ง
ทางกาย  อารมณ  สติปญญา  และความสามารถในการเขาสังคม  ส่ิงสําคัญ  คือ  ผูบริหารตองใจบาง    
ไมหูเบา  มองโลกในแงดี  เขาใจในพฤติกรรมของผูรวมงาน  พฤติกรรมตอเพื่อนรวมงานหรือบุคคลที่
อยูใกลชิด  กส็ามารถทําความรูจักและสรางความคุนเคยเพื่อคล่ีคลายสิ่งที่เปน  ความไมดีหรือส่ิงที่
ไมเขาใจที่ดีตอกันไดเขาใจกันมากยิ่งขึ้น และพยายามสรางความมีระเบียบวินัยในตนเองใหมากที่สุด  
และสรางบุคลิกภาพที่เปนผูใหกําลังใจคนอื่น ๆ อยูเสมอ  รวมทัง้การใหความสําคัญตอผูอ่ืนทุกๆคนใน
ทุกโอกาส  ในการประสานสัมพันธระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคล    มีความสําคัญตอการสรางความเขาใจที่ดี
ตอกัน  เพราะคนเรามีความแตกตางกนั  ยอมมองเรื่องตางๆแตกตางกนั ในเรื่องเดยีงกนั  ตางคนตางมอง  
ไมเหมือนกนั  ถาการตดิตอส่ือสารไมเขาใจกัน  ผูบริหารมกัจะใหความสาํคัญกับการสื่อสาร 2 ทาง 
 ฟลิปโป (Flippo) ยังไดสรุปถึงความมุงหมายของการติดตอส่ือสารการบริหารงาน      
ในองคการวามีจุดมุงหมายอยางนอย 2 ประการคือ ประการแรกการติดตอส่ือสารมีความมุงหมาย
เพื่อใหการดําเนินการสําเร็จตามแผนที่ไดกําหนดไว ประการที่สอง การติดตอส่ือสารเปน
เครื่องกระตุนเตือนและชักจงูใหมีการปฏบิัติตามแผนเพือ่บรรลุเปาหมายที่วางไว53    
 งานวิจยัของ คริสเตนเซน(Christensen) เกี่ยวกับการสงเสริมทางดานการติดตอส่ือสารนั้น
ศึกษาในเรื่อง  1) การแจงขาวสารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนให
คณะครูทราบ  2) แจงขาวสารถึงผูปกครอง  3) ใหความกระจางในการติดตอส่ือสาร ซ่ึงเปนการอธิบาย
การแสดงทาทางการใชเหตุผล  การรับรองดวยจดหมายเปนตน  4) ใชการตดิตอส่ือสารหลายวิธี เชน  คําส่ัง 
หนังสือเวียน ประกาศเสยีงตามสาย 5) อํานวยความสะดวกดวยการสื่อสารใหมีความเปนกนัเองทุกระดับ  6) 
ผูบริหารมีเวลาใหครูปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหาดานการเรียนการสอน  7) แสวงหาแหลงขอมูลขาวสารมา
ใชในการบริหารงาน 8) จัดเตรียมตารางสําหรับการสื่อสารทุกสัปดาห 54 สําหรับงานวิจยัที่เกีย่วกบั
พฤติกรรมการติดตอส่ือสารมีผูศึกษาวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้คือ เดวิส (Davis) ศึกษา
พบวาผูบริหารทุกคนมีเจตคติเกี่ยวกับ  การตดิตอส่ือสารวาเปนกระบวนการซึ่งมีความสําคัญและจําเปนยิง่
และการสื่อสารที่ดีจะชวยลด ความขัดแยงในองคการและกอใหเกิดภาวะที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน55   

                                                        
 53Edwin B. Flippo, Management : Behavioral Approach (Boston : Allyn and Bacon lnc., 

1966),329-330.  
 54 Georgia J. Christensen, The  Role of the Principal in Transforming Accelerated School 

(Standford: Stanford University Press, 1995), 195-197. 
 55 Keith Davis, Human Relations at Work, 4th ed. (New York : McGraw-Hill Book 

Company,1967), 380. 
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 สเตียร(Steers)  ไดศึกษาพบวา การติดตอส่ือสารมีบทบาทสําคัญในกระบวนการอื่นของ
องคการเชนการใชภาวะผูนาํการตัดสินใจและการปรับตัวขององคกร จึงควรใชเสนทางการ
ติดตอส่ือสารหลายทางเพื่อเพิ่มโอกาสที่ขาวสารจะไดรับอยางถูกตองและขาวสารทีสํ่าคัญควรไดรับ
การย้ําซํ้าเพื่อใหแนใจวาไดแพรหลายโดยทัว่ถึง56    

 พลันเกต (Plunkett)  ไดศกึษาพบวา การติดตอส่ือสารของผูบริหารกับผูบังคับบัญชาจะ
สงผลถึงความพึงพอใจในการทํางาน57   
 สรุปไดวา การติดตอส่ือสารมีความสําคัญยิ่งไมเฉพาะแตการใชประโยชนในดานทํา
ความเขาใจอนัดีตอกันโดยทัว่ ๆ ไปเทานัน้  การติดตอส่ือสารยังเปนสิ่งที่ขาดไมไดในกระบวนการ
บริหารงาน  เพราะถาขาดการสื่อสารเหมือนขาดการประสานงานการดําเนินงานใหเกิดดวย  งานจะ
ไมสามารถสําเร็จลุลวงผูบริหารโรงเรียนจําเปนตองทําตนใหผูรวมงานเขาใจและในขณะเดียวกนัก็
ตองพยายามเขาใจผูรวมงานเพื่อสรางความเขาใจและทําใหเกิดความรวมมอืในการปฏิบัตงิาน  ผูบริหาร
ตองใหการตดิตอส่ือสารใหเหมาะสม  ไมวาจะเปนการติดตอส่ือสารแบบพิธีการ  หรือแบบไมเปน
พิธีการการจัดใหมีการตดิตอส่ือสารที่ดี  ควรมีลักษณะเปนการติดตอส่ือสารแบบสองทาง  การจดั
ใหมีระบบการติดตอส่ือสารที่ดีเปนหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนและเปนสิ่งสะทอนใหเห็นอัจฉริยภาพ
ของผูบริหารโรงเรียนไดเปนอยางด ี
  
 การแสดงออกดานมนษุยสัมพันธท่ีด ี
 การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธที่ดี  หมายถึง  พฤติกรรมการสรางความไววางใจ ทาํดี
ตอหนาทุกคนเสมอกัน เขาใจความรูสึกของผูรวมงาน ยอมรับความผดิพลาดของตนเอง ใชทกัษะ
การแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ือสัตยตอส่ิงที่ไดรับมอบหมาย รักษาคําพูดของตนเอง  มีเหตุผล
ยอมรับคําวิจารณได  การบริหารโรงเรียนใหสามารถดําเนินไปดวยดีนัน้ผูบริหารจําเปนตองมีทักษะ
ทางดานมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานและบุคคลอื่นๆ ดวย  การแสดงออกทางดานมนุษยสัมพนัธ
เปนคุณลักษณะหนึ่งของผูนาํ  และผูนําในการปฏิบัติงานโรงเรียนคือ ผูบริหารนั้นเอง ซ่ึง ตรงกับ
ขอสนับสนุนของ สเตท (State)  ที่พบวาคุณลักษณะทีด่ขีองผูนําที่ดีมีดังนี้  1) คํานึงถึงมาตรฐานใน
การทํางาน 2) เปนที่พึงของคนอื่นหรือพึ่งพาอาศัยได  3) มีความกลา กลาที่จะคดิ กลาที่จะเสี่ยง        

                                                        
 56 R.M. Steers,  Antecedent and Outcome of Organizational Commitment Technical Report, 

2st ed. (Oregon: University of Oregon, Office of Naval Research Oregon , 1976), 151. 
 57 Elizabeth Ann Plunkett, “A study of the Relationship Between Superior-Subordinate 

Communication and Jop satisfaction,” Dissertation Abstracts International 43,6 (December 1982): 92-
93.  
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4) มีความรับผิดชอบ  5) มีความสามารถที่จะแบงงานใหผูอ่ืนชวยปฏิบัติ  6) มีวินัยในตนเอง           
7) มมีโนภาพ  8) มมีนษุยสัมพันธดี  9) มีความสามารถในการสื่อความคิด  10) แข็งแรงและมีสุขภาพดี  
11) มีสติปญญา  12) มีความสามารถในการจัดรูปงาน     13) มีความสามารถในการตดัสินใจ อยาง
มีเหตุผล58   ซ่ึงสอดคลองกับเกอรตัน (Gorton) ที่ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน
ไว  6 ประการคือ 1) เปนผูจัดการ  2) เปนผูนําทางการสอน  3) เปนผูมีวินยั  4) เปนผูมีมนุษย
สัมพันธและใหความรวมมอื  5) เปนผูริเร่ิมใหมีการเปลี่ยนแปลงและ 6) เปนคนกลางที่คอยจัดหรือ
ประสานงานในเรื่องความขดัแยงตางๆ 59  สวนไวลส  (Wiles) ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหาร
โรงเรียนในฐานะ ผูนเิทศไวดังนี้ 1) บทบาทดานมนุษยสัมพันธ  2) บทบาทในฐานะผูนํา     3) 
บทบาทในดานการจัดและดําเนินงานใหหนวยงาน  4) บทบาทในการคัดเลือกและการใช
ประโยชนบุคลากร  5) บทบาทในการสรางขวัญของครู  6) บทบาทในการพัฒนาบคุลากร60  จาก
บทบาทหนาทีข่องผูบริหารจะพบวาการมีมนุษยสัมพันธเปนพฤติกรรมหนึ่งของผูบริหาร คําวา 
มนุษยสัมพนัธตรงกับภาษาองักฤษวา Human Relations  แยกออกเปนมนุษย (Human) ซ่ึงแยกออกเปน 
มนะ แปลวา ใจ  กับ อุษยะ แปลวาสูง  ดังนั้นคําวามนุษยผูมีใจสูง สัมพัน (Relations)  หมายถึง 
ความสัมพันธระหวางมนุษยตอมนุษยดวยกัน  การติดตอระหวางบุคคลตอบุคคล  บุคคลกับคณะ  
สกอต (Scott) ไดกลาววามนุษยสัมพนัธคือกระบวนการจูงใจผูปฏิบัติงานในสถานการณที่เปนอยู
อยางไดผลและทําใหวัตถุประสงคของผูปฏิบัติงานและองคการไดดุลยกัน  โดยเพิม่ความพอใจให    
ผูปฏิบัติและชวยใหเปาหมายขององคการสําเร็จผล  เดวิส (Davis)  กลาววา  มนุษยสัมพนัธคือ     
แรงกระตุนของคณะบุคคลที่กอใหเกิดวัตถุประสงคของหนวยงานจะใหบุคคลรวมกนัทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพโดยรวมมือรวมใจกันใหเกิดผลทั้งดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม61  
 สรุปไดวา มนษุยสัมพันธเปนทั้งศาสตรและศิลปะที่สรางความเขาใจอันดีระหวางบคุคล 
กับบุคคล บคุคลกับหมูคณะ หรือระหวางคณะกบัคณะ เพือ่กอใหเกดิความเคารพนับถือ ความจงรักภักดี 
ความสามัคคี ความสําเร็จในหนาที่การงานและความสุขผูบริหารที่ดีจะตองมีมนุษยสัมพนัธกบั
ผูรวมงานเพื่อทําใหการปฏบิัติงานโรงเรียนประสบความสําเร็จและเพิม่ประสิทธิภาพในการทํางาน
ดังจะเห็นไดจากการศึกษาวจิัยของ เจมส  (James)  นักปราชญชาวอเมริกาไดทาํการวิจยัพบวา     

                                                        
 58 Ronald W. Stadt and others, Managing Career Education Programs (New Jersey: 

Englewood  : Prentice-Hall lnc., 1973), 49-53. 
 59 Ronald A. Gorton, School Administrationu (Dubugue,lowa: Brown Company, 1976),               

65-69. 
 60 Kimball Wiles, อางถึงใน กิติมา ปรีดีดิลก , การบริหารและการนิเทศเบื้องตน , 300. 
 61 Keith Davis, Human development of Work  (New York : McGraw-Hill,1967), 5.  
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การสรางบรรยากาศ มนุษยสัมพนัธโดยวิธีการจูงใจจะทําใหคนสามารถทํางานเพิ่มขึ้นประมาณ    
รอยละ 80-90 ตามปกติคนเรางานเพยีงรอยละ 20-30 เทานั้น  พอล เฮอรร่ี และ บลังชารด 
(Blanchard)  กลาววา ในการทํางานนั้นจะตองอาศัยทกัษะ 3 ประการคือ 1) ทักษะทางเทคนคิ 
(technical skill) คือความสามารถใชความรูสติปญญา ประสบการณตางๆมาใชในการทํางาน         
2) ทักษะทางมนุษยสัมพันธ (human skill) ความสามารถทํางานเขากับผูรวมงานไดอยางดี  อาศัย
ไหวพริบในการชักจงูเพือ่นรวมงานใหรวมมือกันในการทาํงาน  3) ทักษะความคดิ (conceptual skill) 
สามารถเขาใจลักษณะคนที่รวมงานและลักษณะงานตลอดถึงวิธีการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
ถูกตองจากการวิจัยพบวาบุคคลที่ทํางานรวมกับคนอื่นมากๆ หรือผูที่มีหนาที่ควบคุมในระดับตาง ๆ 
ที่ถูกปลดออกจากงานหรือไมไดรับเลื่อนฐานะความดีความชอบ เพราะขาดหลักมนุษยสัมพนัธมี
เปอรเซน็ตสูงมากที่สุดเกดิจากการขาดความรูความสามารถทีจ่ะเขากับคนอืน่ได สามารถสรุปความสําคัญ
ของ  มนุษยสมัพันธไดดังนี ้1) กอใหเกิดความราบรื่นในการ  คบหาสมาคม 2) กอใหเกดิความรวม
ใจในการทํางาน  3) กอใหเกดิความรักใครนับถือซ่ึงกันและกัน  4) กอใหเกิดความสําเร็จกาวหนาใน
งานที่ทํา  5) กอใหเกดิความสุขสามัคคีในวงงานที่ทํา62    
 งานขั้นปฏิบัติงานปกติแลวเปนงานที่ผูไดรับบังคับบัญชาจะตองทําจึงเห็นไดวา งานจะ
สําเร็จหรือไมนั้น  ขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจของผูใตบังคับบัญชาเปนสวนใหญดังนัน้
ผูบังคับบัญชาควรมี มนุษยสัมพันธที่ดีตอผูรวมงานดวยการ 
 1. รูจักควบคมุตัวเอง เชน ไมโมโหฉุนเฉยีว อยาหลงอาํนาจ อยาหลงตนเองวาเกงกวา   
คนอื่น อยาตัดสินใจเวลาโกรธ อยาเลือกที่รักมักที่ชัง 
 2. รูจักสงเสริมกําลังใจใหกับผูใตบังคับบัญชา เชน อยาใหผูใตบังคับบัญชาเกิด   
ความนอยใจ  พยายามเขาใจเอาเขามาใสใจเรา แสดงความเชื่อมั่นผูใตบังคับบัญชา รูจกัยกยองเมื่อเขา   
ทําดี เห็นใจในความอยากลําบากของเขา 
 3. รูจักการใหรางวัลโดยไมทําใหรางวัลนัน้เปนเครื่องทาํใหคนอื่นเกลียดชัง  หลีกเลี่ยง
การขมขูและการขูเข็ญ ใหรางวัลดีกวาการทําโทษ ใหรางวัลพอเหมาะกับผลงานที่ประสบความสําเร็จ 
ใหรางวัลเปนเครื่องแสดงน้ําใจมากกวาจะเปนเครื่องแสดงสินน้ําใจ ใครทําดีก็ใหรางวลัตอบแทน 
 4. รูจักวิพากษวิจารณ เชน อยาตําหนติอหนาคนอื่น หลีกเลี่ยงการตําหนิเกิดเนื่องจากเหตุ
สุดวิสัย ตําหนิวาอะไรผิดดกีวาตําหนวิาใครผิด  กอนจะตําหนิใหฟงความเหน็ของเขากอนวจิารณ
หรือตําหนิดวยอาการสุภาพมิใชตําหนเิวลาโกรธ 

                                                        
 62 เริงชัย หมื่นชนะ,  มนุษยสัมพันธสําหรับครู (กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 

2545),5-6. 
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 5. รูจักฟง เชน พยายามฟงใหมากพูดเทาที่จําเปน แสดงความเอาใจใสและตั้งใจฟงเพื่อ
หาขอยุติมิใชเพื่อชัดแยงหรอืจับผิด ฟงใหตลอดอยาขัดจงัหวะถาไมจําเปน 
 6. รักษาผลประโยชนของผูใตบังคับบัญชาใครดีพยายามสนับสนุนอยากีดกันหรือพยายาม
สกัดกั้นใครเดอืดรอนพยายามหาทางชวยเหลือเอใจใสในทุกขสุขสวนตัวและครอบครัวของเขาบาง 
 7. ใหงานใหเหมาะสมกับคน คํานึงถึงอยูเสมอวาทุกคนมีความสามารถควรใชความสามารถ
ของเขาใหเต็มที่ เปดโอกาสใหเขาทํางานในสิ่งที่เขามั่นใจวาจะทําได 
 8. สงเสริมความกาวหนาในอาชีพ ผูนําควรจะคิดเสมอวาความกาวหนาเปนความตองการ
อยางหนึ่งของมนุษยจงึควรสงเสริมความกาวหนาในการเรียนการศกึษาคนควาวจิยัใหมคีวามกาวหนา
ในอาชีพเพื่อทีเ่ขากลับมาแลวจะไดมาชวยเหลือสรางความเจริญกาวหนาในหนวยงานที่ทําอยู  
 สรุปไดวา  ผูบริหารจะตองมี มนุษยสัมพนัธที่ดีตอผูรวมงานเขาใจความรูสึกความตองการ
ของผูรวมงานไดเปนอยางดกีารปฏิบัติงานในโรงเรียน จึงประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
เชนเดยีวกับงานวิจยัของ  คริสเตนเซน (Christensen) ที่พบวา การแสดงออกทางดาน มนุษยสัมพนัธ
ที่ดีของผูบริหารประกอบดวย 1) สรางความไววางใจ ทําดตีอหนาทุกคนเสมอกัน  2) เขาใจความรูสึก
ของผูรวมงาน  3) มองโลกทางดานบวกมากวาทางดานลบ   4) ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง    
5) ใชทักษะการแกปญหาอยางมีประสิทธิผล  6) ชวยกนัแกปญหาและอุปสรรค  7) ซ่ือสัตยตอส่ิง   
ที่ไดรับมอบหมาย  8) รักษาคําพูดของตนเอง  9) เปดโอกาสใหมีการวจิารณ และยอมรับคําวิจารณ
เพื่อนํามาปรับปรุง 63 
 
 การอํานวยความสะดวกในการประชุม  
 การอํานวยความสะดวกในการประชุม  หมายถึง  พฤติกรรมการสนับสนุนผูเขารวม
ประชุมใหมาประชุมทุกครั้งโดยจัดรูปแบบ  จัดเวลา  สรางบรรยากาศที่ดีในการประชุมและเตรียม
ขอมูลครบถวนพรอมที่จะตดัสินใจรวมทั้งสรุปผลผลการประชมุทุกครั้ง  การประชุมเปนวิธีการหนึง่
ซ่ึงจะชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางานขององคการและชวยแกปญหาบางอยางที่เกิดขึ้น ในการ
ปฏิบัติงานของบุคคลในองคการการประชุมที่มีประสิทธิภาพตองไดผลการประชุมตามที่ตองการ  
ในเวลาสั้นสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการแสดงขอคิดเห็นแตไมเปนบอเกิดแหงการแตกสามัคค ี 
การบริหารงานดําเนนิกิจกรรมใดๆของโรงเรียนมักเริ่มตนดวยการประชุมปรึกษาหารอืผูบริหารตอง
เปนผูจัดการประชุมดวยตนเองเปนประธานในการประชมุผูบริหารตองไมเครงเครียดสามารถสราง
                                                        

 63 Georgia J. Christensen, The  Role of the Principal in Transforming Accelerated School 
(Standford: Stanford University Press, 1995), 195-198. 
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บรรยากาศในการประชุมไดดีและเปนผูปดการประชุมดวยตนเองการประชุม  หมายถึง  การระดม
สมองพบปะสังสรรคก็ได เปนไดหลายอยางเพราะการประชุมคือการพบกันของครทูุก ๆ คน เพื่อมี
ปฏิสัมพันธตอกันพูดจาโตตอบแรกเปลี่ยนความคิดเห็นโตแยงกันอยางมีจุดมุงหมาย  เปนปฏิสัมพันธ   
ที่มีจุดมุงหมายเฉพาะเพื่อวตัถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับงานโรงเรียน      
การอํานวยความสะดวกในการประชมุชวยใหการประชุม มีประสิทธิภาพตรงประเดน็และไมเสียเวลา  
เนื่องจากในตารางเรียนไมมตีารางการประชุมครูผูบริหารตองบรหิารเวลาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด  
ในการประชุมแตละครั้งสามารถใชเปนการตัดสินใจไดพรอมกันหลายเรื่อง การตัดสินใจแกปญหา  
ขาวสาร  ขอมูล  ในคราวเดียวกันไดปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการประชุมคือ 1) ความรู
ความเขาใจในแบบแผนและเทคนิคของการประชุมประเภทตางๆ  2) การวางแผนการประชมุ        
3) การเตรียมการประชุม  4) การดําเนนิการประชุมของประธานการประชุม  5) บทบาทและการมี
สวนรวมที่เหมาะสมของผูรวมประชุม  6) ความรวมมอื และมารยาทของผูรวมประชุม 7) การใช
กลุมกระบวนการสัมพันธการบริหารเวลาในการประชุม ตองพิจารณาอยางรอบคอบกําหนดเวลาให
เหมาะสม  ทําหนังสือเวยีนเพื่อใหทราบเพือ่ทุกคนไดเตรยีมตัวสถานที่  เตรียมเอกสาร  ส่ือใหพรอม  
ควรหลีกเลี่ยงเวลาที่ตองทํากจิกรรมประจําวัน เชน  เวลาอาหารกลางวนั  เวลาเขาแถว  เวลากิจกรรม 
หนาเสาธงหรอืเมื่อวันที่ครูอยูไมครบเพื่อความพรอมเพยีง  ควรออกหนังสือเวียนลวงหนาอยางนอย 
1 วัน การมีความรับผิดชอบ การควบคุมและการชี้แนะที่มปีระสิทธิผลเปนสิ่งจําเปนสําหรับการประชมุ
ที่มีประสิทธิผล ผูบริหารตองเปนประธานในการประชุมโรงเรียน ควรอยางยิ่งที่จะตองมีขอมูลพรอมที่
จะตัดสินใจไวลวงหนา และสามารถที่จะกระตุนสมาชิกใหมีสวนรวมในการตัดสินใจและได
ขอสรุปที่เปนมติเอกลักษณ  และทุกคนยอมรับได   การปดประชุมดวยการสรุปผลทกุครั้งที่มีการปด
ประชุมควรย้ําวัตถุประสงคของการประชุมทุกเรื่องอีกครั้งและทบทวนมติของที่ประชุม บันทึกเปน
ลายลักษณอักษรลงลายมือช่ือใหครบถวน  การจดัอํานวยความสะดวกในการประชุมของผูบริหาร
ตามที่ไดกลาวขางตนสอดคลองกับงานวิจยัของ คริสเท็นเซน (Christensen)  ที่พบวาการอํานวย
ความสะดวกในการประชุมของผูบริหารโรงเรียนประกอบดวย 1) สนับสนุนผูเขารวมประชมุ        
2) มาเขาประชุมทุกครั้ง 3) จัดเวลาในการประชุม  4) จัดรูปแบบในการประชุม   5) จัดขอมูล         
ในการประชุม   6) จัดแปลการประชุม 7) สรุปผลการประชุม  จากการจัดการอํานวยความสะดวก  
ในการประชุมของผูบริหาร 
 สรุปไดวาผูบริหารจะตองจัดเตรียมวาระการประชุมลวงหนา  การเชิญสมาชิกเขารวม
ประชุมทุกคน การบริหารเวลาในการประชุมควบคุมเวลาและสถานการณประชุมไดความรับผิดชอบ
ตลอดเวลาที่ทาํการประชุม และสรุปผลการประชุมทุกครั้งดวยตนเองเปนสิ่งจําเปนและสําคัญมาก 
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 การปฏิสัมพนัธกับนักเรียน 
 การมีปฏิสัมพันธกับนักเรยีน  หมายถึง  พฤติกรรมการมีสวนรวมในกจิกรรมของนักเรียน
สนใจงานของนักเรียน  สนับสนุนความคิดริเร่ิมสรางสรรคของนักเรียนสงเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน  ยอมรับความสามารถที่เดนของนักเรียนและชวยกแกปญหาของนักเรยีน นักเรียนคอื
ผลผลิตของโรงเรียน คุณภาพนักเรยีนคือ คุณภาพของครู ผูบริหารโรงเรียนควรเอาใจใสดาน       
การเรียนการสอนและคุณธรรมจริยธรรมควบคูกันไป  การปฏิสัมพันธกับนักเรยีนทีท่ําไดดีที่สุดคอื 
การทําวิจยัในชั้นเรียนและการสอนของครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
 
 การมีปฏิสัมพนัธกับรัฐและชุมชน 
 การมีปฏิสัมพันธกับรัฐและชุมชน  หมายถึง  พฤติกรรมการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของโรงเรียนโดยคณะกรรมการ  รวมประชุมใหคําปรกึษา  ใหขาวสารกับชุมชนเปนการนําชุมชน
เขามาใกลกับโรงเรียนใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดประโยชน  การจัดการศกึษา    
ขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พศ. 2545 แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กําหนดใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ทั้งรัฐและชุมชนมีบทบาทตามกฎหมายใน          
การจัดการศกึษา หมวด 2 สิทธิและหนาทีท่างการศึกษา หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา หมวด 5 
การบริหารและการจัดการศกึษา และหมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา 
 
 การสงเสริมผูปกครองใหมีสวนรวม 
 การสงเสริมผูปกครองใหมีสวนรวม  หมายถึง  พฤติกรรมการเชิญชวนใหผูปกครองเขารวม 
กิจกรรมในโรงเรียน สรางศรัทธาดวยวิธีการที่หลากหลายและจริงใจ  อํานวยความสะดวก เปน
กัลยาณมิตรตอกัน  ใชแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอนักเรยีน การบริหารงาน
โรงเรียนใหมปีระสิทธิภาพนั้น ผูบริหารจะตองสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนโดยอาศัยการ 
มีมนุษยสัมพันธที่ดีของตนมาชวยสงเสริมผูปกครองใหเขามามีสวนรวมหรือมีบทบาทในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน บทบาทการสรางความสัมพันธชุมชนของผูบริหาร ทําใหโรงเรียนและชุมชน 
มีความใกลชิดกันมากขึ้น  ซ่ึง แอนเดอรสัน และวิลเล่ียม (Anderson and William)  ไดกลาววา  ผูมี
บทบาทโดยตรงในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรยีนกับชุมชนนัน้  คือ ครูใหญ  อาจารยใหญ  
หรือผูอํานวยการโรงเรียน1  เพราะผูบริหารเหลานี้สามารถติดตอทําความสัมพันธกับชุมชนได       
ทั้งทางตรงและทางออมซึ่งทําไดหลายวิธี เชน การประชุมปรึกษาหารือ การสนทนา  การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นการติดตอพูดคุยในสถานที่ทุกเวลาตามแตโอกาสจะอํานวย รวมทั้งการโตตอบ 
จดหมายหรือการเยี่ยมเยยีนถึงบาน การสรางความสัมพันธกับชุมชนนัน้เปนความพยายามที่ผูบริหาร
ตองทําใหชุมชนเกิดความประทับใจและเขาใจ ผูบริหารจึงเปนเสมือนตัวแทนของโรงเรียน ในการมี
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ปฏิสัมพันธกับชุมชน  บทบาทและภาระหนาที่ของผูบริหารเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชมุชนมีดังนี ้
 1. บทบาทในดานการประสานงานราชการแกชุมชน โรงเรียนเปนสวนราชการหรือ
หนวยงานทีใ่กลชิดกับชุมชนมากที่สุด  โรงเรียนจึงเปนแหลงเผยแพรขาวสารความเคลื่อนไหว
หรือการเปลี่ยนแปลงตางๆ  ของทางราชการและของชมุชนโดยปกตผูิบริหารโรงเรียนเปนผูที่ไดรับ
การยกยองใหเปนผูนําชุมชน ผูบริหารจึงเปนที่ปรึกษาและคอยใหความชวยเหลือแกไขปญหาตาง ๆ  
ใหแกชุมชน 
 2. บทบาทในการสรางสัมพันธภาพอันดีในโรงเรียน สัมพันธภาพในโรงเรียนมี
ความสําคัญตอการสรางความสัมพันธกับภายนอกเปนอยางมาก  ถาความสัมพันธระหวางบุคลากร
ทุกฝายในโรงเรียนไมดี  มคีวามแตกราวภายในกเ็ปนเครื่องทําลายความรวมมือและกระทบศรัทธา
และความเชื่อถือ โรงเรียนการจะใหชุมชนรวมมือสนบัสนุนจึงเปนเรือ่งยาก ผูบริหารควรคํานึงถึง
เร่ืองนี้ใหมาก  และหากมีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นในโรงเรียนผูบริหารตองหาทางแกไขปญหาให
หมดสิ้นไป และควรระลึกอยูเสมอวาสัมพันธภาพระหวางโรงเรียนกับชุมชนจะเกิดขึ้นไดอยาง
ดีอยูที่การทําใหชุมชนเกดิความเชื่อถือศรัทธาตอการปฏิบัติงาน  และการปฏิบัติตนเองและใกลชิด
กับเพื่อนรวมงานเปดโอกาส  ใหคณะคร-ูอาจารย  ไดรวมกําหนดนโยบาย  วางแผน  ตัดสินใจ  และ
เสนอแนะขอคิดเห็นตางๆเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงเรียน ผูรวมงานจะเกิดความพึงพอใจ เมื่อ
ผูบริหารใหการยอมรับยกยองนับถือ การสรางบรรยากาศในการทํางานที่ดีภายในโรงเรียนจะชวยสราง
สัมพันธภาพทีด่ีระหวางครูกบัครูและครูกับผูบริหาร 
 3. บทบาทในดานการประชาสัมพันธโรงเรียน  การประชาสัมพันธเปนวิธีการวางแผน
ตอเนื่องเพื่อสรางหรือกอใหเกิดความสัมพนัธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน  เพื่อใหโรงเรียนและ
ชุมชนมีความรูความเขาใจรวมกัน  งานประชาสัมพันธเปนงานระดับนโยบายและแผนงานวิธีการ
และบทบาทการทํางานของโรงเรียน คือ การนําเอาความจริง ไมเผยแพรและรับฟงความคิดเหน็ของ
ชุมชน 
 4. บทบาทการใชชีวิตรวมในชุมชน ปกติผูบริหารตองติดตอกับประชาชนทุกคนไมวา 
จะเปนระหวางเดินทางไปและกลับจากโรงเรียน ตามถนนหนทาง  ตามรานคา  ตามบาน  หรือตามงาน
สังคมตางๆ ไมวาจะเปนการพบปะโดยบังเอิญหรือเหตุการณปกติ ผูบริหารไมควรละเลยที่จะ
สรางความสัมพันธ  โดยการพูดทักทายปราศรัยดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี ผูบริหารบางคนอาจเปนคนใน
ทองถ่ิน ใชชีวติอยูในชุมชน ควรไดศกึษาและทําความเขาใจชีวิตและความเปนอยู ของคนในชุมชน
นั้นเปนอยางด ี ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการปรับตัวเขากับสังคมของชุมชน ผูบริหารควรสงเสริม
สนับสนุนและจูงใจคณะครูและนักเรียนใหคํานึงถึงบทบาทดานนี้อยูเสมอ  การทําใหคนในชุมชน
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เหน็วาโรงเรียนกับชมุชนไมไดแยกออกจากกนั โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชน  สมาชิกของชุมชน
จะเกดิความรูสึกมีสวนรวมในโรงเรียนและใหความรวมมือกับโรงเรียนมากขึน้ 
 5. บทบาทในดานการสรางสัมพันธภาพตอบิดามารดาและผูปกครอง การพัฒนาการศึกษา
ของประเทศในปจจุบันกําลังไดรับการปรับปรุงทั้งทางดานหลักสูตร วิธีสอน  อุปกรณการสอน
แบบเรียน รวมถึงคุณภาพของครูที่ไดรับ การพัฒนาสงเสริมใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว  โดยมีจดุมุงหมายสําคัญคือ  ความตองการใหเดก็ไดรับการศึกษาที่มีคณุภาพมีอิทธิพล     
มาจากสภาวะแวดลอมของชุมชน  ส่ิงแวดลอมภายในบาน กลุมเพื่อน ฯลฯ  การปรับปรุงและพฒันา
การศึกษาจึงไมอาจจะละเลยกับสภาพแวดลอมตาง ๆ รวมทั้งบุคคลที่มีสวนเกีย่วของใกลชิดกับเดก็
เมื่อเด็กอยูในโรงเรียนจะมีครูเปนผูช้ีแนะนําสั่งสอนอบรม เมื่อเด็กอยูที่บานจะมบีิดามารดาหรอื
ผูปกครองเปนฝายสนับสนุนชวยเหลือทั้งทางดานการศึกษาการสั่งสอนอบรม จึงเห็นไดวาบทบาท
ของบิดามารดาหรือผูปกครองมีความสําคัญอยางยิ่งตอการศึกษาของเดก็  ดังนั้นครูและบิดามารดา
หรือผูปกครองจําเปนที่ตองมีความสัมพันธตอกันอยางใกลชิด  บทบาทและหนาที่ของผูบริหารคือ
การชวยใหครูและบิดามารดาหรือผูปกครองมีความรูสึกที่ดีตอกัน  ใหครูและผูปกครองไดมีโอกาส
พบปะกนั ซ่ึงจะทําใหความสัมพันธระหวางบิดามารดาหรือผูปกครองกับครู มีความแนนแฟนยิ่งขึ้น
ผูปกครองจะไดสนใจในกจิกรรมของโรงเรียนอันจะสงผลตอการพัฒนาของเด็ก และเปนการกระชบั
ความสนิทสนมระหวางกันใหมั่นคง  นอกจากนี้โรงเรียนยังอาจไดรับความชวยเหลือในดาน
ทรัพยากรตางๆจากผูปกครองดวย 
 6. บทบาทในดานสัมพันธภาพตอนักเรียนและศิษยเกา  นักเรียนและศิษยเกาเปนกลุม
บุคคลที่มีบทบาทตอการเผยแพรเกียรติคุณของโรงเรียน  โรงเรียนจะไดรับการสนับสนุนจากผูปกครอง
และบุคคลในชุมชนเมื่อโรงเรียนสามารถสรางความพึงพอใจแกนกัเรยีนและศิษยเกา ดังนั้นบุคคล
เหลานี้จึงมีบทบาทมากในการชวยเหลือและสนับสนุนโรงเรียน  ผูบริหารจึงไมควรละเลยที่จะสราง
สัมพันธภาพอันดีตอนักเรียนและศิษยเกา  เพราะเขาเหลานั้นเปนกําลังสําคัญในการชวยพัฒนา
โรงเรียนใหเจริญกาวหนา 
 จากบทบาทของผูบริหารมีหนาที่สรางสัมพันธภาพอันดีระหวางโรงเรียนและชุมชน
ดังไดกลาวไปแลวนั้นสอดคลองกับงานวิจยัของ คริสเตนเซน (Christensen)  ที่พบวาการสงเสริม
ผูปกครองใหมีสวนรวมในโรงเรียนมีดังนี้ 
 1. ชักชวนใหผูปกครองเขามารวมกิจกรรมในโรงเรียน การชักชวนอาจเปนการชกัชวน
ดวยตนเอง  สงจดหมาย  แถลงการณ  การจัดประชุม  การโทรศัพย  การสอบถามความคิดเหน็    
ของผูปกครอง  หรือเชื้อเชิญผูปกครองมาเปนกรรมการโรงเรียน 
 2. ใหผูปกครองเขามามีสวนรวมกับโรงเรยีนในเรื่องของการตัดสินใจ การขอความชวยเหลือ
หรือการทํากิจกรรมรวมกับนักเรียน 
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 3. ผูบริหารควรอํานวยความสะดวกสบายในการประชุมผูปกครอง 
 4.ผูบริหารควรติดตอส่ือสารกบัผูปกครองดวยภาษาของพวกเขา ควรเรียนรูภาษาดั้งเดิมของ

ผูปกครอง ถาไมใชภาษาสากลหรือควรจดัหาลามสําหรับแปลเมื่อจําเปน 
 5. สงขาวถึงผูปกครองแจงเหตุการณทีเ่กดิขึ้นในโรงเรยีนใหผูปกครองทราบ 
 6. ยอมรับผูปกครองที่มีความชํานาญและจัดโอกาสใหเขาไดใชความชํานาญนั้นในการ

ชวยเหลือโรงเรียนรวมทั้งเสริมแรงใหเขาสมัครใจชวยเหลืองานในชัน้เรียน 
 7. ขอบคุณผูปกครองดวยความจริงใจ 
 8. อนุญาตใหผูปกครองมีสวนรวมในการจัดการโรงเรียน 
 9. กระตุนใหครูเกิดความรบัผิดชอบตอส่ิงที่ผูปกครองย้ําเตือนในเรื่องที่เกี่ยวของกับครู

นักเรียน  ชวยเหลือเด็กตามทีผู่ปกครองตองการ 
 10. ทํางานรวมกับผูปกครองเพื่อจัดหาสิ่งตางๆมาชวยเดก็164  
 บทบาทผูบริหารในการสงเสริมผูปกครองใหมีสวนรวมในโรงเรียน สรุปไดวาผูบริหาร

จะตองมีความสัมพันธกับชุมชนและผูปกครองโดยการชักชวน ใหผูปกครองเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อชวยเหลือโรงเรียนในดานการเรียนการสอน การจัดหาทรัพยากรการให
ทุนการศึกษาและดานอื่น เๆทาที่ผูปกครองจะสามารถชวยเหลือได การใหผูปกครองเขามามีสวนรวมใน
โรงเรียนเปนการลดชองวางระหวางชุมชนกับโรงเรียน และเปนการชวนเหลือซ่ึงกันและกันใน
การพัฒนาโรงเรียนใหเจริญกาวหนาซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของบุตรหลานโดยตรง 
  
 การจัดหาทรัพยากร 

 การจัดหาทรัพยากร  หมายถึง  พฤติกรรมในการจดัหาอุปกรณตางๆเพื่อใชในโรงเรียน
และหองเรยีน  จัดโปรแกรมสําหรับโรงเรียนเพื่อชักชวนใหคนในชุมชนมารวมจัดทําหลักสูตร
จัดหาคอมพวิเตอรสําหรับหองเรียน แลกเปลี่ยนขาวสารแนวคิดใหมสําหรับการสอน  สนับสนุน
วิทยาการภายนอกและการศึกษาดูงานเพื่อวางแผนการใชงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  ถึงแม
โรงเรียนจะไดรับการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณจากรัฐแลวแตก็ไมเพียงพอตอการดําเนินการ
พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ การจัดการศึกษาในแตละทองถ่ิน ความตองการทรัพยากรตางถ่ิน
งบประมาณที่ไดแตละปไมมากพอที่จะพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบได เปนภาระกิจหลักของ
ผูบริหารที่จะตองบริหารงบประมาณและระดมทรัพยากรทองถ่ินภูมิปญญาเขาชวยงาน จึงจะบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน ตามที่ไดกลาวไปแลวนัน้
                                                        

 64 Georgia J. Christensen, The  Role of the Principal in Transforming Accelerated School 
(Standford: Stanford University Press, 1995), 217. 
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จะพบวาการบริหารดานทรัพยากรตางๆ ของโรงเรียนเปนพฤติกรรมที่ผูบริหารโรงเรียนทุกคนจะตอง
ปฏิบัติเริ่มตั้งแตการวางแผนในการดําเนนิงานวาควรจะเปนไปในทิศทางใด องคการจึงจะเจริญกาวหนา
การจัดหาบุคลกรเขาทํางานใหเหมาะสมกบัตําแหนงหนาที่ ก็เปนหนาที่ที่ผูบริหารตองจัดทําเมื่อได
บุคคลเขาทํางานแลวจะตองมีการอํานวยการและประสานงานใหการปฏิบัติหนาที่ ดําเนินไปโดย
ราบรื่นมีการติดตอสื่อสารระหวางกันเปนการรายงานการปฏิบัติงานทั้งหมด รวมทั้งการจัด
งบประมาณการเงินใหเปนไปตามแผนที่กาํหนดไว พฤติกรรมการบริหารนี้ นํามาใชในการบริหาร
ทรัพยากรในโรงเรียนซึ่งประกอบดวย  ผูบริหาร ครู นักเรียนและบุคคลากรอื่น ๆ ของโรงเรียน     
 ในการจัดการบริหารโรงเรียน ทรัพยากรดังกลาวลวนตองไดรับการทะนุบํารุงและสงเสริม
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูเกี่ยวของในโรงเรียนนับแตผูบริหาร ครูโสตทัศนศึกษา  ครูศูนยส่ือ  
และครูอาจารยทุกคนคงจะตองนั่งลงรวมคิดรวมปรึกษา  รวมพัฒนาใหมีการจัดหา ผลิตและใชส่ือ
อยางเปนระบบถาวรจริงจัง เปนรูปธรรมกระจายสื่อออกไปทุกพื้นที่ ทําทุกพื้นที่ใหเปนแหลงเรียนรู 
ไมวาจะเปนในหองเรียน นอกหองเรียนหรือนอกโรงเรียนก็ตาม และหากจะมีศูนยบริการสื่อใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือจังหวัดหนาที่ใหความรูเปนแหลงสืบคนขอมูลผลิต จัดหาใหบริการสื่อ
แกโรงเรียนตางๆ  แลวก็จะชวยใหครูอาจารยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ยังเปนการประหยัดงบประมาณและเวลาที่ตองสูญเสียไปอีกดวย  ครูคือทรัพยากรที่สําคัญที่สุด   การ
ปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็จไดอยูที่ครูอาจารยจะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนจากครูเปนผู
บอกมาเปนใหนักเรียนศึกษาดวยตนเองมากขึ้นโดยมีครูเปนผูจัดประสบการณเรียนรูใหคอยกํากับ
ติดตามดูแลชวยเหลือแนะนําและใหขวัญกําลังใจรวมทั้งรวมคิดรวมศึกษาไปพรอมๆกับผูเรียนนั่น
หมายความวาครูจะตองปรับวิธีการเรียนการสอนใหมและเปนนักจัดการที่มีส่ือเปนตัวกลางสําคัญ การ
จัดหาทรัพยากรมาเพิ่มเติมเปนหนาที่ของผูบริหารในการแสดงประสิทธิภาพของการบริหาร วามี
มากนอยเพียงใดโดยดูจากการจัดหาทรัพยากร การศึกษาวิจัยของ คริสเตนเซน(Christensen)  ที่
พบวา พฤติกรรม  การจัดหาทรัพยากรของผูบริหารประกอบดวย  

 1. จัดหาอุปกรณตางๆเพื่อใชในโรงเรียนและหองเรียน   
 2. จัดโปรแกรมสําหรับชักชวนคนในชุมชนมาจัดทําหลักสูตรรวมกันและจัดงบประมาณ

ในการสนับสนุนโปรแกรมเฉพาะ   
 3.จัดหาเครื่องมือสําหรับโรงเรียนและหองเรียน จดัหาคอมพิวเตอรสําหรับหองเรียน

จัดหาอุปกรณมาแทนอุปกรณที่ชํารุดและเสียหายโดยเรว็  จัดวางบุคคลใหเหมาะสมกับอุปกรณนั้นๆ   
 4. ใหขอมูลขาวสารแกหมูคณะเทาที่จะทําได กระจายขาวสารเกี่ยวกบัการเงินที่รัฐบาล

สนับสนุนและชวยแลกเปลีย่นขาวสารในความคิดใหมเกี่ยวกับการสอน  
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 5.จัดหาบุคคลภายนอกมาสนับสนุนโรงเรียน พบปะบุคคลภายนอกเพื่อนําบุคคลภายนอกมา
สูโรงเรียน ติดตอกับมหาวิทยาลัยหรือบริษทัธุรกิจเพื่อสนับสนุนโรงเรียน จดัหาประธานโรงเรียนที่
จะชวยเหลือโรงเรียนได   

 6. จัดโอกาสในการพฒันาความสามารถ แจงขาวสารแผนงานใหหมูคณะทราบ จัดหาทนุ
เพื่อสงหมูคณะไปฝกงาน/ดงูาน เชื้อเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูในการทํางาน จัดเวลาใหหมู
คณะไดมีโอกาสพัฒนางานที่ตนสนใจ   

 7. เชื้อเชิญชุมชนใหเขามามสีวนรวม  
  8. วางแผนการใชเงินอยางมปีระสิทธิภาพ 65 

 สรุปไดวา  ผูบริหารจะตองเปนผูจัดวางแผนระดมทรัพยากรมาใชในโรงเรียนใหเกิด
ประโยชนแกโรงเรียนมากที่ สุด  ทรัพยากรบุคคล เงิน  วัสดุอุปกรณ ภูมิปญญาทองถิ่น  
สถานประกอบการ และการจัดการลวนเปนปจจัยสําคัญในการบริหารงานโรงเรียนใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ  พฤติกรรมในการระดมทรัพยากรของผูบริหาร จึงมีความจําเปนอยางยิ่งใน
การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 การสงเสริมทางดานการเรียน 

 การสงเสริมทางดานการเรียน  หมายถึง  พฤติกรรมการสงเสริมทักษะการสอนโดยยึด
ผูเรียนเปนสําคัญและประเมนิผลตามสภาพจริง  การเขียนแผนการเรยีนรูแบบบูรณาการ การพัฒนา
หลักสูตรอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน สงเสริมความสําเร็จ ของครูและนักเรยีน 
สาระสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 22 หลักการจดัการศกึษาตองยดึหลักวาผูเรียนทกุคนมีความสามารถเรยีนรูและพัฒนาตนเองได  
และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศกัยภาพ ภายหลังการประกาศใชพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญโดยการศึกษาไดเปลี่ยนโฉม
หนาใหมไปสูการจัดการศกึษาใหเกิดความรูคูคุณธรรมและพัฒนาคณุลักษณะคนไทย ที่พึงประสงค
คือ ดี เกง และมีความสุข  โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งถือวาเปนธงนํา
หรือหัวใจของปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ จากงานวิจัยของ  บุญทรง  
สังขทอง  พบวาลักษณะสวนตัวของนักเรียนดานความรูพื้นฐานเดิมรวมกับสมรรถภาพการสอน
ของครูมีผลทําใหนกัเรียนประสบความสําเร็จในการเรยีนคณิตศาสตรทําใหคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
                                                        

 65 Georgia J. Christensen, The  Role of the Principal in Transforming Accelerated School 
(Standford: Stanford University Press, 1995), 172. 
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ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ้นอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ตัวแปรที่ใหน้ําหนกัรองลงมา
คือคุณลักษณะของนักเรียนดานการมาโรงเรียนสม่ําเสมอและนิสัยในการเรยีนที่ด ี ครูผูสอนมีวุฒิทาง
ปริญญาตรีมีสวนชวยสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จ  ส่ิงที่บงบอกวาตองปฏิบัติการเรียน    
การสอนในระบบโรงเรียน วเิศษ ชิณวงศ  เสนอแนวคิดวา “ทุกระดับการศึกษาเรียนแตวิชารูเฉพาะ
ในเรื่องหนังสือและถูกกําหนดดวยตารางสอนและหองเรียนการพัฒนาคนจึงไมเอื้อใหคนมี
คุณสมบัติมองกวาง คิดไกล ใฝรู มุงทํางาน วิธีการเรียนการสอนไมเนนใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห 
แสดงความคิดเห็นและแสวงหาความรูดวยตนเองได ทําใหผูเรียนขาดคุณสมบัติการวิเคราะหและ
ใฝหาคําตอบ เนนการสอนหนังสือมากกวาการสอนคน  นอกจากนี้ยังขาดการเชื่อมโยงภูมิปญญาทองถ่ิน 
กับเทคโนโลยสีมัยใหม ครูยงัมีอํานาจสูงสุดในชั้นเรียน สําคัญวาตนองรูมากที่สุด  ผูเรียนมีหนาที่รับ
และทําตามที่ครูบอก สถานศึกษาจึงไมเปนโรงเรียนเพือ่การเรียนรูของผูเรียนแตมีสภาพเปนโรงสอน
กระบวนการเรียนรูจึงเปนทุกข การเรียนการสอนเนนเนื้อหาสาระ การสอบเปนสิ่งพิพากษา
ความสําเร็จ ทุกคนจึงเครียดขาดความสุขในการศึกษา  โรงเรียนไมสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมให
เอื้อตอการเรียนรู  ขาดความสัมพันธกบัชีวิตชุมชน หางไกลจากธรรมชาติ ครอบครัวและชมุชน         
ไมมีโอกาสรวมคิดรวมสรางกระบวนการเรียนรู  กระบวนการเรยีนการสอนยังเปนพฤติกรรมจาํเจ  
ซํ้าซาก  ขาดการฝกคิด  ฝกปฏิบัติและการอบรมบมนิสัย  การเรียนเนนการทองเนื้อหา ทําตามคําสั่ง
ครูขาดการคิดแบบวิทยาศาสตรและไมไดรับการปลูกฝงใหภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและ
ชาติ  ตลอดระยะเวลาในโรงเรียนขาดการอบรมขัดเกลาใหเปนผูพากเพียร  เรียนรู  สูงาน  ยึดมั่น   
ในความสุจริต ทั้งกาย  วาจา  และใจ จึงทําใหคุณธรรมจริยธรรมและสุนทรียภาพไมเกิดแกผูเรียน”  66 
 ปจจุบนัยงัมีครแูละผูบริหารจาํนวนหนึ่งที่สามรถพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญและประสบความสําเร็จ ซ่ึงไมใชเร่ืองใหม  แตเร่ิมพัฒนามานานแลวโดยไดมกีารพัฒนาจาก
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหประสบความสําเร็จดวยจิตวญิญาณแหงความเปนครู  ดวย
ความรักความเมตตาตอศิษยอยางเต็มเปยม ยิ่งภาวการณเสริมใหการจัดการเรียนรูทีผู่เรียนสําคัญที่สุด
ประสบความสําเร็จได  และที่สําคัญการปฏิรูปการเรียนรูจะสําเร็จไมได  หากครูและผูบริหารใน
โรงเรียนขาดการมีสวนรวมในการบริหารและจัดการคิดอยางเปนระบบ การปฏิบัติงานวิชาการเปนเรื่อง
ที่ตองวิเคราะหสภาพของโรงเรียน  ครูและนักเรียนและตลอดจนหลักสูตรเพื่อวางแผนการจัดการเรยีน
การสอนใหสอดคลองกันงระบบ ผูบริหารควรเปนผูนําทางวิชาการเพื่อเปนผูนิเทศกํากับติดตาม

                                                        
 66 วิเศษ ชินวงษ , “ปฏิรูปการเรียนรู : ผูเรียนสําคัญที่สุด, ” วารสารวิชาการ 2 (กุมภาพันธ 

2544): 32-33. 
 67Ronald H. Heck and others, “Instructional Leadership and School Achievement : 

Validation of a Causal  Model,” Educational Administration Quarterly 26,2 (May 1990) : 95.  
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ประสานงานในการวางแผนกลยุทธ จัดลําดับความสําคัญ  วางโครงการและเชื่อมโยงแตละงานให
สัมพันธกันเพื่อผลสัมฤทธ์ิและผลผลิตที่มีคุณภาพผูบริหารตองใหความสําคัญทุกขั้นตอนตั้งแต 
ตนจนจบ เฮคและคณะ (Heck and others) ไดเสนอแนะพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการสําหรบั
ผูบริหารไวดังนี้  1) กําหนดเปาประสงคของโรงเรียน  2) การสื่อสารใหทุกคนทราบวาโรงเรียนมี
ความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง  3) การจัดหองเรียนใหเอื้อตอการสอนของ
ครู  4) การจดัแหลงทรัพยากรที่จําเปนให  5) การนิเทศผลการปฏิบัติงานของครู  6) การตรวจสอบ
ความกาวหนาของนักเรียน  7) การจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูและมีความเปนระเบียบเรียบรอย67 
สวนฮอลลิงเจอรและเมอรฟ (Hallinger and Murphy) ไดเสนอองคประกอบของพฤติกรรมความ
เปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนไว 3 องคประกอบใหญ คือ  1) การกําหนดภารกิจของ
โรงเรียน  2) การจัดการดานการเรียนการสอน และ  3) การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของ
โรงเรียน68  การสรางบรรยากาศเพื่อการเรียนรูเพื่อสงเสริมดานการเรียนรูของนักเรียน  
เชนเดยีวกับประเวศ วะสี  กลาววา  หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูปการเรียนรู  การปฏิรูป
การศึกษาคือ  การปฏิรูปจากการยดึหลักวชิาเปนตัวตั้งมาเปนยึดมนุษยหรือผูเรียนเปนตัวตั้ง  หรือที่
เรียกวา  ผูเรียนสําคัญที่สุด   

 รุง  แกวแดง  กลาววา  “โครงสรางองคความรูเร่ืองการปฏิวัติวัฒนธรรมการเรียนรูของ
เด็กไทย  ชวยใหเดก็เรียนอยางมีความสุข  เปนพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ” 69  

 กษมา  วรวรรณ  ณ  อยุธยา  กลาววา  “การปฏิรูปการเรียนรู  เปนหัวใจของการปฏิรูป
การศึกษา”  กระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด  หมายถึง  การกําหนดจุดหมาย  กิจกรรม    
แหลงเรียนรูและการจัดประเมินผลที่มุงพัฒนาคน  และชีวิตใหเกิดประสบการณเพือ่การเรียนรูเตม็
ตามความสามารถ  สอดคลองกับความถนัด  ความสนใจ  และความตองการของผูเรียน  จดักิจกรรมโดย
การเรียนคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ครูเปนผูปลุกเราและเสริมแรงศิษยในทุกกิจกรรมให
คนพบคําตอบและแกปญหาดวยตนเอง  รวมทั้งการรวมทํางาน  ฝกการประเมินและปรับปรุง
ตนเอง  ยอมรับผูอ่ืน สรางจิตสํานึกในความเปนพลเมืองและพลโลก การจัดกระบวนการเรียนรู
ที่ผูเรียนสําคัญที่สุด  คือ 

 

                                                        
 

 68 Philip Hollinger and Joseph Murphy, “Assessing the instructional Management Behavior 
of principals,” The Elementary School Journal 86,2 (November 1970) : 221-224. 
               69 รุง แกวแดง, การประกันคุณภาพการศึกษา: ทุกคนทําไดไมยาก, พิมพครั้งท่ี2                         
( กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช, 2544), 65. 
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  1. มุงประโยชนสูงสุดแกผูเรยีน   
 2. ผูเรียนไดพฒันาเต็มตามศกัยภาพ  
  3. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรยีนรูที่หลากหลาย   
 4. ผูเรียนสามารถนําวิธีการเรียนรูไปใชในชวีิตจริงได   
 5. ทุกฝายมีสวนรวมในทกุขั้นตอนเพื่อพฒันาผูเรียน  โดยปจจยัสําคัญในการสนับสนุน

กระบวนการเรียนรู  ไดแก  กระบวนการเรียนรูจะเกิดขึน้ไดด ี ถาผูเรยีนมีโอกาสคดิ  ทํา  สรางสรรค  
โดยที่ครูจะชวยจัดบรรยากาศการเรียนรู  จัดส่ือ  และสรุปสาระการเรียนรูรวมกัน  คํานึงถึง 
ความแตกตางระหวางบุคคลในดานความสามารถทางสติปญญา  อารมณ  สังคม  ความพรอม     
ของรางกาย  และจิตใจ  และสรางโอกาสใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลายและ
ตอเนื่อง  สาระการเรียนรูมีความสมดุลเหมาะสมกับวัย  ความถนัด  ความสนใจของผูเรียน          
และความคาดหวังของสังคม  ผูเรียนมีความรู  ความคิด  ความสามารถ  ความดี  และมีความสขุ    
ในการเรยีน  แหลงเรียนรูมีหลากหลายและเพียงพอที่จะใหผูเรยีนไดใชเปนแหลงคนควาหาความรู
ตามความถนัดและความสนใจ  ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครู  และระหวางผูเรียนกับผูเรียน       
มีลักษณะเปนกัลยาณมิตรที่ชวยเหลือเกื้อกูลกัน  หวงใยกัน  มีกิจกรรมรวมกันในกระบวนการที่         
จะกอใหเกิดการเรียนรู  คือ  แลกเปลี่ยนความรู  ผูเรียนใฝรู  มีใจรักที่จะเรียนรู  ครูเชื่อวาศิษยทุกคน
สามารถเรียนรูได  และมีวิธีการที่ตางกัน  สาระและกระบวนการเรียนรูเชื่อมโยงกบัเหตุการณและ
ส่ิงแวดลอมรอบตัว  แลวนําผลการเรียนรูไปประยุกตใชในชีวิตจริง  กระบวนการเรียนรูมี         
การเชื่อมโยงกบัเครือขายอ่ืนๆ  เชน  ชุมชน  ครอบครัว  องคกรตางๆ  เพื่อสรางความสัมพันธและ
รวมมือกันใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและไดรับประโยชนจาการเรียนรูสูงสุด  การเรียนรูกระบวนการ
เรียนรูของตนเอง  เปนการเรียนรูแบบการเรียนรูและความถนัดของตนเอง  เนนการเรียนรู
กระบวนการวา  การเรียนรูแตละครั้งเกิดขึ้นไดอยางไร  เรียนรูดวยวิธีการอะไร  มีขั้นตอนตั้งแต
เร่ิมตนจนจบอยางไร  โดยเปดโอกาสและจัดสถานการณใหผูเรียนไดศึกษา  วิเคราะหประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการเรยีนรูของตนเองเพือ่นําไปสูการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรูใหเหมาะสมพรอม
ที่จะนําไปใชในการเรียนรูคร้ังตอไป  การเรียนรูกระบวนการเรียนรูของตนเองจะเกิดขึ้นไดเมื่อ
ผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูส่ิงตาง ๆ   จนเขาใจวิธีการเรียนรูของตนเองอยาง
ชัดเจนวาตนเองมีจุดเดนจุดดอยอะไรในการเรียนรูเร่ืองใด และตนเองงควรจะใชรูปแบบวิธีการใด
ในการเรยีนรู ครูเปนบุคคลสําคัญ ที่จะตองกระตุนใหเด็กไดเรียนรูกระบวนการเรียนรูที่ไดใชใน   
การเรียนดวยการถามคําถามเชิงวิเคราะห กระบวนการเรียนรูในสวนที่ยังวิเคราะหไมชัดเจน  จะทําให
เด็กเกิดการเรยีนรูเกี่ยวกับวิธีการเรียนรูของตนเองดวยตนเอง ซ่ึงจุดใหญใจความผูบริหารตองเปน
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นักบริหารงานวิชาการไดอยางถูกจุด เขาใจ และใหทุกคนแสดงบทบาทเต็มที่70 ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัย  ของคริสเตนเซน(Christensen)  ที่พบวา การสงเสริมทางดานการเรียนของผูบริหาร
ประกอบดวย  

 1. มีความเขาใจในแผนกลยทุธของหลักสูตรเปนอยางดี   
 2.  สงเสริมความสามารถในการสอนของครู   
 3.  สนับสนุนในการทดลองใชหลักสูตรใหมๆ   
 4.  การประเมนิความสามารถของนักเรียน   
 5.  สอนยุทธศาสตรในการเรยีนแกคณะครู  
 6.  วางแผนเพือ่จัดกิจกรรมในการเรียน   
 7.  จัดเวลาไปเยี่ยมชมโรงเรียนอื่น   
 8.  จัดเวลานําคณะอนกุรรมการปฏิรูปการเรียนรูไปเยี่ยมชมโรงเรียนอ่ืนๆ   
 9.  ดูแลการทํางานของครูใหสามารถดําเนินไปตามแผนของหลักสูตร    
 10.  สงเสริมความสามารถทางการเรียนในหมูนักเรยีน   
 11.  ใหรางวัลแกนกัเรียนที่ไดรับความสําเร็จ   
 12.  ใชอารมณขันกระตุนใหเกิดความเราใจในการเรียน   
 13.  มาทํางานเร็วและกลับที่หลังและสามารถสอนแทนครูคนอื่นได   
 14.  มีการเยีย่มชั้นเรียนอยางไมเปนทางการหรือตามความตองการของครู   
 15.  มีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน   
 16.  เผยแพรความสามารถทางดานการเรียน   
 17.  จัดใหมีกจิกรรมของครอบครัวในโรงเรียน71    
 
 
 
 

                                                        
 70 คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, ปฏิรูปการเรียนรู: ผูเรียนสําคัญที่สุด                         

(กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, 2543), ก-ญ. 
 71 Georgia J. Christensen, The  Role of the Principal in Transforming Accelerated School 

(Standford: Stanford University Press, 1995), 177-179. 
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 การใชทักษะดานการบริหาร 
 การใชทักษะดานการบริหาร  หมายถึง  พฤติกรรมการใชทักษะดานการประชาสัมพันธที่ดี  

ทักษะดานการจัดการอยางมีระบบ  สามารถดําเนินงานไดตามแผนงานของโรงเรียน การกระจายอํานาจ
การบริหารใหหัวหนางานตามโครงสรางการบริหารงาน  มหีลักในการตัดสินใจ อํานวยความสะดวก
ในการทํางาน  ทาํงานตามตารางเวลา  บรรจุคนเขาทาํงานใหพอตามความตองการของนักเรียน  
ตรวจสอบงบประมาณ ออกระเบียบเพื่อควบคุมและยอมรับผลการประเมินการปฏิบัติงานโดย   
คณะครูและกรรมการสถานศึกษา  เคยเปนผูที่มีผลงานดีเดน ไดรับการยกยองในระดับตาง ๆ  
การบริหารโรงเรียนในปจจุบันไมเหมือนกับการบริหารงานทางธุรกิจ ซ่ึงสามารถจัดระบบทั้งดาน   
การเลือกตัวปอน (input)  การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  รวมท้ังผลผลิตผลงานตาง ๆ ได          
การบริหารงานทางการศึกษาเรา ไมสามารถเลือกตัวปอน เลือกโรงเรียน ตลอดจนสรางผลผลิตใหมี
รูปแบบหนาตาเหมือนกันไดเพราะการพัฒนาคนคือผูที่มีชีวิตจิตใจจึงจําเปนอยางยิ่ง ที่ตองใชการ
บริหารงานดวยจิตวิญญาณและปณิธานที่มุงมั่นงานจึงจะประสบผลสําเร็จ  การปฏิรูปการศึกษา
เพื่อใหคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงความคิด  คานิยม  ความเชื่อ  ตลอดจนมวีิธีการเรยีนรูและพัฒนา
ความรูความสามารถเพื่อนําศักยภาพของตนที่มีอยูไปใชในการพัฒนาประเทศชาติ  การปฏิรูปการเรียนรู  
คือแกนสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาของไทย ในฐานะผูบริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูป ส่ิงที่ควรพิจารณา
คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารงาน จากแกนแทของการปฏิรูป ผูบริหารตองบริหารเชิง
คุณธรรม เนนการกระจายงาน กระจายอํานาจซึ่งเปนหลักสําคัญในการสงเสริมใหชุมชน มีสวนรวม
ในการบริหารการศึกษาเปนโฉมหนาใหมจริงๆเพราะถือวา “เสียงประชาชน  เปนเสียงสวรรค”  
ดังนั้นการปฏรูิปการศึกษาจึงเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีบทบาทในโรงเรียนมากขึ้นเพื่อการระดม
ทรัพยากรมาชวยในการพัฒนาโรงเรียน72   ในฐานะผูนํา ดอล (Doll)  วเิคราะหลักษณะของการเปนผูนํา
วา ตองกระทาํตนใหสมาชิกเห็นวาเปนผูมีความกระตือรือรน       มีความตื่นตัว แจมใสราเริง  
ไดรับการยอมรับจากสมาชิกวาเปนสมาชิกของกลุมแตไมใชสมาชิกธรรมดาแตหมายถึงการแสดง
พฤติกรรมผูนําใหสอดคลองกบัเกณฑเฉพาะกลุม  มีความคิดไมตางหรือหางจากความคดิของกลุมมาก
นัก เปนผูที่สามารถควบคมุอารมณจองตนเองได  และรับผิดชอบตอความกาวหนาของการศกึษาได73 
ผูบริหารตองตระหนักไวเสมอวาขณะนี้ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาตองการอะไรมากทีสุ่ด      
กลยทุธใดที่จะผานอุปสรรคหรือประสบความสําเรจ็ได ผูบริหารตองทนัตอเหตกุารณ  ทนัสมยั  และ

                                                        
 72 สมชาย เทพแสง, “แกนการปฏิรูปการศึกษา,” วารสารวิชาการ 8 (สิงหาคม 2544) :  8-9. 
 73 Ronald C. Doll, Curriculum lmprovement, 3 rd ed. (Boston : Allyn and Bacon, lnc. 1974), 

196-197. 
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ปรับตัวใหทนัตอเหตุการณ  วิเคราะหสถานการณลวงหนาไดดเีสมอตองตื่นตัวและตองทันเหตุการณ  
การศึกษาระเบยีบ กฎเกณฑการประเมินทุกเกณฑมาตรฐานเพื่อทราบขอบเขตการประเมินเพื่อ     
วางแผนการบริหารจัดการกอนวินิจฉัยทางสังคม  ก็เปนกลยุทธหนึ่งที่ไดผลตามสถานการณจริง 
การไดเปนโรงเรียนผานเกณฑมาตรฐาน ถือวาบรรลุเปาหมายประสบความสําเร็จไดในระดับหนึ่ง  
แตเปาหมายของโรงเรียนจาํเปนตองแปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ และเหตกุารณเฉพาะหนา  
ความรู  ประสบการณ  และความสามารถของผูบริหาร  จึงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะเปนตวัขับเคลื่อน
ทุกระบบใหดําเนินการอยางลุลวงไปดวยดี  จากการศกึษาวจิัย  ของคริสเตนเซน (Christenssn)  พบวา 
การใชทักษะดานการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาประกอบดวย   

 1. แสดงทักษะดาน ประชาสัมพันธที่ดี  การแจงใหทราบวาโรงเรียนมีบริการอะไรบาง
และสามารถใชบริการนั้นไดอยางไร การสงขาวสารถึงผูปกครองและชุมชนสงเสริมความสามารถ
ของโรงเรียนใหชุมชนรับรู   

 2. แสดงทักษะดานการจัดการจัดการอยางมีระบบ จัดเตรียมทรัพยากร เก็บรักษาเอกสาร
ไมใหสูญหาย รักษามาตรฐานของการทํางาน   

 3. มีการวางแผนลวงหนา สงคําเตือนเกีย่วกบัแผนวาโครงการเริ่มเมื่อไร  ส้ินสุดเมือ่ไร  เพื่อ
เปนการเตือน การจัดตารางโครงการหรือกิจกรรม ตระหนักถึงโครงการและกจิกรรมที่เกิดขึน้หรือที่กําลังทํา   

 4. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน  
 5. ตรวจสอบงบประมาณ  
 6. บรรจุคนเขาทํางานใหพอกับความตองการของนักเรียน   
 7. ตรวจสอบงบประมาณ   
 8. ออกระเบียบเพื่อควบคุม   
 9. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 10. ผูบริหารควรใชเวลาอยูในโรงเรียนมากกวาอยูที่อ่ืน74  

 พฤติกรรมการบริหารผูบริหารยุคใหมตามแนวคิดของอับรามสัน (Abramson)   พบวา  
ผูบริหารยุคใหมในสังคมจะตองลืมระบบดั้งเดิม  ระบบตําแหนงพฤติกรรมของผูนํายุคใหม  
สามารถเรียนรูไดดวยการฝกฝนและพัฒนาพฤติกรรมของตนเองจนมีทกัษะความชํานาญ ผูบริหาร
ยุคใหมจะตองเปนผูส่ือสาร(communicator) ประสานงานพรอมที่จะทาํงานรวมกับผูอ่ืน  ผูรวมงาน
(collaborator)  ผูสอน(coach)  และผูกระตุน (catalyst)  กระตุนในการทํางานใหส่ิงตาง ๆ เกิดขึน้  
เพื่อนําความสาํเร็จมาสูองคกร 
                                                        

 74 Georgia J. Christensen, The  Role of the Principal in Transforming Accelerated School 
(Standford: Stanford University Press, 1995), 204-206. 
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 1. ผูส่ือสาร (communicator) หมายถึง  ผูมีการสื่อสารที่เหมาะสม  แจงขอมูลขาวสาร
สะดวก  รวดเร็ว  ถูกตอง  นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกตเขาใชในการสื่อสารในสถานศึกษา     
มีความสามารถในการดําเนินการประชุม  สามารถแกปญหาและความขดัแยงทีเ่กิดขึน้ มีความสามารถ
ในการมอบหมายงานใหผูอ่ืนปฏิบัติและเปดโอกาสใหผูรวมงานแสดงความคิดเห็น อับรามสัน 
(Abramson) ไดเสนอแนวความคิดวาการสื่อสารคือทักษะที่สําคัญที่สุดของภาวะผูนํา  และจะตอง        
มีกฎระเบียบ ทําใหเปนนิสัยในการใชอํานาจและบุคคลควรจะทําในสิ่งซ่ึงคนตองการใหพวกเขา
ทําถาบอกเขาถึงส่ิงที่คนตองการใหเขาทาํมากกวาที่คนไมไดบอกพวกเขา  การสื่อสารสวนบุคคล
จําเปนตองชัดเจน  สอดคลองกันและรอบคอบ  ระมัดระวัง  การฟงก็มสีวนสําคัญในการสื่อสาร 
 2. ผูรวมงาน(collaborator)  หมายถึง  ใหผูรวมงานมีสวนรวมในการตัดสินใจ  เห็น
ประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว   มีการทํางานรวมกนัแบบฉันทเพือ่น  ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลตอการพัฒนา  มีกิริยามารยาทที่เหมาะสมตามกาลเทศะและมีความรับผิดชอบตอหนาที่และ
งานที่ปฏิบัติ อับรามสัน (Abramson)  พบวา  ผูบริหารอธิบายถึงเหตุผลที่แทจริงสําหรับแรงดลใจ
ของเขาไปสูการจัดการความรวมมือ มีความไมสมหวังมากมาย การขาดความเชื่อมั่นจากเจาหนาที่
ของพวกเขาในระหวางการตัดสินใจขององคกร ความรวมมือปรากฏใหเห็นงาย ๆ จากประสิทธิผล 
ที่มากขึ้น  และถาคนมีความเชื่อมั่น  ก็สามารถที่จะตัดสินใจไดดวยตนเอง กระบวนการทาง
งบประมาณเปนการยกตัวอยางใหเห็นภาพความตองการความรวมมือมากขึ้นในดานการทําการ
ตัดสินใจ ภาวะผูนําแบบใหมปรากฏวามีคนเคลื่อนไหวออกไปจากลําดับขั้นไปสูสัมพันธภาพแบบ
เทาเทียมกนั  ลูกจางถูกมองวาเปนหุนสวน  และคนที่รวมมือกันไมมกีารเนนความสําคัญไปที่อํานาจ
ที่ถูกมอบให   บทบาทของผูใหความรวมมอืยังมีความสําคัญตอการแยกไปของคน  ซ่ึงเจริญเติบโต
และประสบความสําเร็จในการบริหาร หลายคนเริ่มที่จะเห็นวา ความรวมมือเปนวิถีทางที่จะควบคมุ
การทํางานและเพิ่มคณุคา 
 3. ผูสอน(coach)  หมายถึง  ผูมีวิสัยทัศนกวางไกลมี บทบาทของความเปนผูนําในทุกดาน  
ถายทอดความรูใหผูรวมงานในการทํางาน มีการติดตามกํากับดแูลการปฏิบัติงาน มีการพัฒนา
ตนเองใหเปนแบบอยางที่ดี  และมีความเปนกันเองในการปฏิบัติงาน  อับรามสัน (Abramson)  
พบวา  ภาวะผูนําแบบใหมตองการที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดและไวใจได และเปนผูฝกสอนมิใชเจานาย  
การทํางานของผูบริหารคือการชวยเหลือใหคนเจริญเติบโตขึ้น ตองกระตุนคนใหทําสิ่งตางๆ ซ่ึง
พวกเขาไมเคยทํามาในอดีต  เพื่อทําใหพวกเขาเปนผูนําและใหความสนใจไปที่พืน้ฐานของแตละ
บุคคล ตองเขาใจความตองการของพวกเขาและติดตอกับพวกเขา การฝกสอนเปนงานที่หนักอยางยิ่ง
ของภาวะผูนําแบบใหม งานของผูนําก็คอืการสรางสภาพแวดลอมที่ถูกตองใหเพิ่มขึ้นซึ่งเปนการดึง
ส่ิงที่ดีที่สุดในบุคคลนั้นออกมา  และยอมใหพวกเขาไดทาํงานที่ดีที่สุดของเขา 
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 4.  ผูกระตุน (catalyst) หมายถึง  ผูใชการจูงใจเพื่อกระตุนใหผูรวมงานปฏิบัติงานตาม
เปาหมาย   เปดโอกาสใหผูรวมงานใชความรูความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงาน  ยกยอง       
ผูรวมงานทีป่ระสบความสําเร็จ  เหน็ใจและใหกําลังใจผูรวมงานที่ทํางานผิดพลาด   ใหความเปนธรรม
แกผูรวมงานอยางเสมอภาคแบงปนประโยชนแกผูรวมงาน และแสดงความรอบรูในสถานการณ
ตางๆ ที่เกิดขึน้ในปจจุบัน  อับรามสัน (Abramson) พบวา  ผูนําที่แทจริงทํามากกวาที่จะทะนุถนอม
องคกร  เขาทําตัวเปรียบเปนตัวกระตุนในการกอใหเกิดและเปนตวัเรงใหเกดิผลสรุปมีวิสัยทัศนใน
การพัฒนาองคกรและใชเปนตัวควบคุมอํานาจเพื่อความสําเร็จและผูนําตองทําใหทกุ ๆ คน เดินเขา
ไปสูวิสัยทัศนนั้น เพราะการมีวิสัยทัศนจําเปนจะตองมีคนซึ่งมีความสามารถโดยมุงไปที่คนทีม่ี
ความกระตือรือรนและคนทีม่ีความละเอียด  การทํางานตองมีความรูและยอมรับในหนาที่งานที่ดี 
ดังนั้นตวักระตุนก็คือผูที่มีความกระตือรือรน เนื่องจากการสรางวิสัยทัศนขององคกรคือการสราง
ความรวมมือมากกวาความพยายามโดยลาํพัง75 การบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคขึ้นอยูกับ
พฤติกรรมของผูบริหารเปนสําคัญ  ผูบริหารจะใชบทบาทที่ครองอยูแสดงพฤติกรรมเหลานี้ออกมา   
เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหกาวหนา ดังจะเหน็ไดจาก สมอล(small) ที่ไดกลาวถึงบทบาทของผูบริหาร 
ในสถานศึกษา 10 ประการ  โดยพิจารณาจากหลักของการพัฒนาที่วา  “การพัฒนาคือการเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่พงึประสงค” บทบาทของผูบริหารในสถานศึกษา 10 ประการ ไดแก 
 4.1  ผูริเร่ิม หมายถึง เปนผูริเร่ิมใหมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา      
ที่รับผิดชอบ 
 4.2  ผูกระตุนหมายถึง  เปนผูกระตุนสงเสริมใหครู อาจารยและบุคลากรอืน่  ๆในสถานศึกษา   
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติงานใหเปนไปในทางที่กอใหเกิดการพัฒนาแกสถานศึกษา  
 4.3 ผูดูแลสั่งการ หมายถึง  เปนผูดูแลควบคุมส่ังการใหครูอาจารยและบุคคลอื่นๆ ใน
สถานศึกษาปฏิบัติงานใหตามนโยบายและระเบียบตางๆ  
 4.4  ผูปฏิบัติ หมายถึง เปนผูปฏิบัติตามนโยบายที่ไดรับมาจากผูบริหารระดับสูงขึ้นไป 
 4.5 ผูเชื่อมโยง หมายถึง  เปนผูประสานงานใหเกิดการทํางานตาง ๆ ของสถานศึกษา
ดําเนินไปดวยดี  และบรรลุเปาหมาย 
 4.6  ผูประสาน หมายถึง เปนผูประสานใหงานการตาง ๆ ของสถานศึกษาดาํเนินไป
ดวยดี   และบรรลุตามเปาหมาย 
 4.7  ผูชักจูงหรือผูยับยั้ง  หมายถึง เปนผูชักจูงในการเปลี่ยนแปลงใหเกิดการพัฒนา และ
เปนทั้งผูขัดขวางยับยั้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เห็นวาไมใชการเปลี่ยนแปลงในการพฒันา 
                                                        
    75 Mark   A. Abramson, “In  Search  of  the  New  Leadership,” Leadership 10 (September 
1996):1 – 4 . 
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 4.8 ผูแกตาง ๆ หมายถึง เปนผูปกปองครู อาจารยและบุคคลอื่นๆ ในสถานศึกษาที่ตน
รับผิดชอบใหไดรับความเปนธรรม 
 4.9 ผูรับฟง หมายถึง เปนผูรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของครูอาจารยและ
บุคคลอื่นๆ ในสถานศึกษา 
 4.10 ผูวางเฉย  หมายถึง  การทําตนเปนกลางเมื่อเห็นวาการทําตัวเปนกลางหรือวางเฉยนัน้
กอใหเกิดผลดมีากกวาผลเสีย76 ในบางครั้ง  ผูบริหารจําเปนตองใหความสําคัญตอพฤติกรรมการบริหาร
ดานการติดตอส่ือสาร  เนื่องจากการสื่อสารเปนกระบวนการที่ความคิดหรือขาวสารที่ถูกสงจาก
แหลงสารไปยังผู รับสารดวยเจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมบางประการของผู รับสาร  หรือ
เปนการถายทอดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ขอเท็จจริง  หรือความรูสึกซึ่งอาจจะเปนคําพูด  
อักษร สัญลักษณ  หรือขาวสารใหบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่นไดเขาใจความหมายเจตนาที่ตองการบริหาร 
ในยุคโลกาภวิตันมหีลักเกณฑการบริหารคอนขางพัฒนาไปทางพฤตกิรรมศาสตร  ซ่ึงไดมกีารมุงเนน
เร่ืองมนุษยสัมพันธในการบรหิารงานมากขึ้น  นักบริหารชัน้นําไดพบแนวทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
การติดตอส่ือสารเปนองคประกอบสําคัญของการปฏิบัติงานอยางมาก เปนพฤติกรรมการสราง
ความเขาใจที่ดีตรงกัน   การสรางความเขาใจซึ่งกันและกันระหวางเพื่อนรวมงาน  จะตองใช
หลักการประสานสัมพันธบวกโดยเฉพาะ  การตดิตอส่ือสารมีความจําเปนแกชีวิตทั้งในสวนบุคคล
และในระหวางการปฏิบัติงาน   ถึงแมระบบการสื่อสารในปจจุบนัจะพัฒนาไปอยางมาก  แตกพ็บ
ปญหาและอุปสรรคอยูไมนอย  ปญหานั้นมิไดอยูที่เครื่องมือส่ือสาร  แตกลับเปนเรื่องของการ
ติดตอส่ือสารในระหวางบุคคล  ผูบริหารจําเปนตองใหความสําคัญกับการสรางเจตคติที่ดีตอการ
ติดตอส่ือสารระหวางบุคคลในหนวยงานกอนที่จะพัฒนาระบบงานอืน่ๆ ผูบริหารตองมีความเขาใจ
ในพฤติกรรมของความแตกตางระหวางบคุคล ทั้งทางกาย อารมณ สติปญญา  และความสามารถใน
การเขาสังคม 77   
 
 พฤติกรรมการบริหารอีกดานหนึ่งที่ผูบริหารนิยมใชและแพรหลายกันในสถานศกึษา 
คือ การประชมุ เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยเพิ่มพนูประสิทธิภาพการทํางานขององคการและชวยแกปญหา
บางอยางที่เกิดขึ้นในการปฏบิัติงานของบุคคลในองคการการการประชุมที่มีประสิทธิภาพ  ตอง
ไดผลการประชุมตามที่ตองการใชเวลาสั้น  ผูรวมงานทกุคนมีสวนรวมในการแสดงขอคิดเห็น  แต

                                                        
 76  Jams F. Small, Role Options for  School  Administration  in Performance Objectives for 

School  Principalship  (California : McCutchan Publishing Corporation , 1974), 21-22.  
 77 บัญชา  อึ่งสกุล, “นักบริหารทันสมัย: หลักการประสานสัมพันธเชิงบวก,” วารสารวิชาการ 4 

(เมษายน 2543):14-17. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

68

ไมเปนบอเกดิแหงการแตกแยก  การบริหารงานดําเนนิกิจกรรมใด ๆ ของโรงเรียนมักเริ่มตนดวย
การประชุมปรึกษาหารือ ผูบริหารตองเปนผูจัดการประชุมดวยตนเอง เปนประธานในการประชมุ  
ผูบริหารตองไมเครงเครียด  สามารถสรางบรรยากาศในการประชุมไดดี  และเปนผูปดการประชมุ
ดวยตนเอง  การประชุมหมายถึงการระดมสมอง พบปะสังสรรคก็ได  เปนไดหลายอยาง  เพราะ   
การประชุมคือการพบกันของครูทุกคน  เพือ่มีปฏิสัมพันธตอกันพูดจาโตตอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โตแยงโตตอบกันอยางมีจดุมุงหมาย เปนปฏิสัมพันธที่มีจดุมุงหมายเฉพาะ  เพื่อวัตถุประสงคอยางใด
อยางหนึ่ง  ซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับงานโรงเรียน  ซ่ึงการอํานวยความสะดวกในที่ประชุม ชวยให 
การประชุมมีประสิทธิภาพตรงประเด็น  และไมเสียเวลา  เนื่องจากในตารางเรียนไมมีตาราง
การประชุม  ผูบริหารตองบริหารเวลาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการประชุมแตละครั้ง  สามารถ
ใชเปนการตัดสินใจไดพรอมกันหลายเรื่อง   การตัดสินใจแกปญหา  ขาวสาร  ขอมูล ในคราวเดียวกันได  
ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการประชุม คือ  1)  ความรูความเขาใจในแบบแผน  และเทคนคิ 
การประชุมประเภทตางๆ  2)  การวางแผนการประชุม  3) การเตรียมการประชุม  4) การดําเนนิ    
การประชุมของประธานการประชุม  5) บทบาทและการมีสวนรวมที่เหมาะสมของผูรวมประชุม 
6)  ความรวมมือและมารยาทของผูรวมประชุม  7) การใชกระบวนการกลุมสัมพันธการบริหารเวลา
ในการประชุมตองพิจารณารอบคอบ กําหนดเวลาใหเหมาะสม 78 กลยุทธอีกประการหนึ่งที่จะชวย
เสริมพฤติกรรมการของผูบริหารใหมีประสิทธิภาพ คือ ตองสรางบทบาทความสัมพันธกับชุมชนให
เกิดความใกลชิดกัน ซ่ึง แอนเดอรสัน  และวิลเล่ียม (Anderson and William)   พบวา  ผูมีบทบาท
โดยตรงในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนั้น คือ ครูใหญ  อาจารยใหญ หรือ
ผูอํานวยการโรงเรียน เพราะผูบริหารเหลานี้สามารถติดตอทําความสัมพันธกับชุมชนไดทั้งทางตรง
และทางออม  ซ่ึงทําไดหลายวิธี เชน การประชุมปรึกษาหารือ     การสนทนา    แลกเปลี่ยนความคิดเห็น    
การติดตอพูดคุยในสถานที่ทุกเวลาตามแตโอกาสจะอํานวย รวมทั้งการโตตอบจดหมายหรือ  
การเยี่ยมเยยีนถึงบาน  พฤติกรรมที่เกี่ยวกบัการสรางความสัมพันธกับชุมชนนั้น   เปนความพยายาม
ที่ผูบริหารจะตองทําใหชุมชนเกิดความประทับใจและเขาใจ  ผูบริหารจึงเปนเสมือนตัวแทนของ
โรงเรียนในการมีปฏิสัมพันธกับชุมชน ทําใหตองแสดงพฤติกรรมเกีย่วกับบทบาททางการบริหาร 
ดังนี ้
 1. บทบาทในดานการประสานงานราชการแกชุมชนโรงเรียนเปนสวนราชการ หรือหนวยงาน
ที่อยูใกลชิดกับชุมชนมากที่สุด   โรงเรียนจึงเปนแหลงเผยแพรขาวสาร  ความเคลื่อนไหว หรือ    
การเปลี่ยนแปลงตางๆ ของทางราชการและของชุมชน  โดยปกติผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่ไดรับ  

                                                        
 78 ประชุม  โพธิกุล,  ทักษะประชุมท่ีมีประสิทธิภาพ   ( กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพสายใจ,  2543), 5. 
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การยกยองใหเปนผูนําชุมชน  ผูบริหารจึงเปนที่ปรึกษาและคอยใหความชวยเหลือแกไขปญหาตางๆ 
ใหแกชุมชน 
 2. บทบาทในดานการสรางสัมพันธภาพอันดีในโรงเรียน เนื่องจากสัมพนัธภาพในโรงเรียน
มีความสําคัญตอการสรางความสัมพันธกบัภายนอกเปนอยางมาก  ถาความสัมพันธระหวางบุคลากร
ทุกฝายในโรงเรียนไมดี   มีความแตกรายภายในก็จะเปนเครื่องทําลายความรวมมือ  และกระทบ
ศรัทธาเชื่อถือ  จะสงใหชุมชนรวมมือสนบัสนุนไมดีเทาที่ควร  ผูบริหารควรคํานึงถึงเรื่องนี้ใหมาก  
และหากมีเหตกุารณดังกลาวเกิดขึน้ในโรงเรยีน  ผูบริหารตองพยายามหาทางแกไขปญหาใหหมดส้ิน
ไป  และควรระลึกอยูเสมอวา สัมพันธภาพระหวางโรงเรียนกับชุมชนจะเกิดขึ้นไดอยางดีอยูที ่    
การทําใหชุมชนเกิดความเชือ่ถือศรัทธาตอการปฏิบัติงาน  และการปฏบิัติตนของคณะครูโนโรงเรียน  
ผูบริหารควรใหความเปนกนัเอง  และใกลชิดกับผูรวมงาน  เปดโอกาสใหคณะครู-อาจารย  ไดรวม
กําหนดนโยบาย วางแผน ตัดสินใจ  และเพื่อเสนอแนะขอคิดเห็นตางๆเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
โรงเรียน ผูรวมงานจะเกิดความพึงพอใจ    เมื่อผูบริหารใหการยอมรับ ยกยอง  นับถือ  การสราง
บรรยากาศในการทํางานที่ดภีายในโรงเรียนจะชวยสรางสัมพันธภาพทีด่ีระหวางครูกบัครู  และครู
กับผูบริหาร 
 3. บทบาทในดานการประชาสัมพันธโรงเรียน  การประชาสัมพันธเปนวิธีการอันมแีผน
และตอเนื่องเพื่อที่จะสราง หรือกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อให
โรงเรียนและชุมชนมีความรูความเขาใจและสนับสนุนรวมมือกันและกัน งานประชาสัมพันธ
เปนงานระดับนโยบายของโรงเรียน และถือวาเปนงานที่ตองใชเทคนิค ใชความจริงเกี่ยวกับ
นโยบายและผลงาน วิธีการและบทบาทการทํางานของโรงเรียนคือ  การนาํความจริงเผยแพรออกไปและ
รับฟงความคิดเห็นของชุมชนดวย 
 4. บทบาทการใชชีวิตรวมในชุมชน  ตามปกติผูบริหารมักมีโอกาสติดตอกับประชาชน
เปนประจํา  ไมวาจะเปนระหวางเดินทางไปและกลับจากโรงเรียน  ตามถนนหนทางตามรานคา  
ตามบานหรือตามงานสังคมตาง  ๆ แมวาจะเปนการพบปะกันโดยบังเอิญหรือเหตุการณธรรมดาผูบริหาร
ไมควรละเลยทีจ่ะสรางความสมัพันธ   โดยการพูดจาทกัทายปราศรัยดวยอัธยาศัยไมตรอัีนดี  ผูบริหาร
บางคนอาจเปนคนในทองถ่ินใชชิวิตอยูในชุมชน ควรไดศึกษาและทําความเขาใจชีวิตและ
ความเปนอยูของคนในชุมชนนั้นเปนอยางดี     ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการปรับตัวเขากับสังคม
ของชุมชน   ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนและชักจูงคณะครูและนักเรียนใหคํานึงถึงบทบาท   
ดานนี้อยูเสมอ จะทําใหคนในชุมชนเห็นวาโรงเรียนกับชุมชนเปนสิ่งที่ไมไดแยกออกจากนัน้     
และ สมาชิกของชุมชนจะเกดิความรูสึกรับผิดชอบตอโรงเรียนมากขึน้ 
 5. บทบาทในดานการสรางสัมพันธภาพตอบิดามารดาและผูปกครอง  การพัฒนา
การศึกษาของประเทศในปจจุบันกําลังไดรับการปรับปรุงเปนอยางมาก ทั้งทางดานหลักสูตรวิธี
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สอนอุปกรณ    การสอน  แบบเรียน  รวมถึงคุณภาพของครูที่ไดรับการปรับปรุงสงเสริมให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง   ดังกลาว  โดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือ  ความตองการใหเด็กไดรับ
การศึกษา โดยสมบูรณ แตเปนที่ทราบกันดีในวงการศึกษาวา  องคประกอบของการเรียนการสอน  
ที่จะทําใหเด็กไดรับการศึกษาสมบูรณมีอิทธิพลมาจากหลายดานดวยกัน  เชน  สภาวะแวดลอม
ของชุมชน    ส่ิงแวดลอมภายในบาน   กลุมเพื่อน ฯลฯ  การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาจึง   
ไมอาจละเลยกับสภาพแวดลอมตางๆ รวมทั้งบุคคลที่มีสวนเกีย่วของใกลชิดกับเดก็ เมื่อเดก็อยูใน
โรงเรียนเด็กจะมีครูเปนผูแนะนําสั่งสอนอบรมใหเรียนเขียนอาน เมื่อเด็กอยูที่บานจะมีบดิามารดา 
หรือผูปกครองเปนฝายสนับสนุนชวยเหลือทัง้ทางดานการศกึษา  และการสั่งสอน  อบรม  จงึเห็นไดวา 
บทบาทของบิดามารดาหรือผูปกครองมีความสําคัญอยางยิ่งตอการศึกษาของเด็ก  ดงันั้น ครูและบดิา 
มารดา หรือผูปกครองจึงมีความจําเปนที่ตองมีความสัมพันธตอกันอยางใกลชิด   บทบาทและหนาที่
ของผูบริหาร คือ การชวยใหครูและบิดามารดาหรือผูปกครองมีความรูสึกที่ดีตอกัน  เปดโอกาสและ
สนับสนุนใหผูปกครองและครูไดมีโอกาสพบปะกนั ซ่ึงจะทําใหความสัมพันธระหวางบิดามารดา 
หรือผูปกครองมีความแนนแฟนยิ่งขึ้น   และผูปกครองจะไดสนใจในกจิการของโรงเรียน  ซ่ึงมีสวน
ในการพัฒนาของเด็ก  การสรางความสัมพันธกับผูปกครอง  นอกจากจะเปนการกระชับความสนิท
สนมระหวางกนัใหมัน่คงแลว โรงเรียนยงัอาจไดรับความชวยเหลือในดานอุปกรณและกําลังทรัพย
จากผูปกครองอีกดวย 
 6.  บทบาทในดานสัมพันธภาพตอนักเรียนและศิษยเกา  เพราะนักเรียนและศิษยเกาของ
โรงเรียนเปนกลุมบุคคลที่มีบทบาทตอการเผยแพรช่ือเสียงเกียรติคุณ และการดําเนนิงานของโรงเรียน   
เปนที่ยอมรับวาโรงเรียนจะไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองและบุคคลในชุมชนเปนอันดี   เมื่อ
โรงเรียนสามารถสรางความพึงพอใจแกนกัเรียนและศิษยเกานักเรยีนและศิษยเกา จึงมีอิทธิพลอยูมาก 
ในการสรางชื่อเสียงและเกียรติคุณแกโรงเรียน การสรางสัมพันธภาพตอนักเรียนและศิษยเกามี
ความเกีย่วพันกันอยูมากตอนโยบายของโรงเรียนและพฤติกรรมของครูผูบริหารจึง ควรพิจารณาใน
ดานนโยบาย  ระเบียบ  วินยั  และกฎขอบังคับของโรงเรียนดวย79 
 ไลเคิรท (Likert) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับแบบของความเปนผูนําโดยไดศึกษาผูนํา       
ในกิจการอุตสาหกรรม  บริษัทประกนัภยัและหนวยงานของรัฐบาล  หลังจากที่ไดมกีารวิเคราะห
ขอมูลตางๆ  ที่ไดมาแลว  ไดแบงแบบความเปนผูนาํออกเปนสองประเภท  คือ 1) ผูนําที่ให
ความสําคัญกับคนเปนหลัก (employee  centered) ผูนําแบบนี้จะใหความสนใจในปญหาของ
ผูรวมงานและการสรางกลุมงานที่มีประสิทธิภาพ มีเปาหมายการปฏบิัติงานสูง สามารถที่จะทําให
                                                        

 79  Vernon E. Anderson and Gruhn T. William, Principles and Practices of  
Secondary Education,  2nd ed. (New York : The Ronald Press Company, 1962),136-137. 
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ผูใตบังคับบัญชาเขาใจถึงเปาหมายไดอยางชัดเจน  และใหทุกคนมีเสรีภาพในการทํางาน  และ       
2)  ผูนําที่ใหความสําคัญกับงานเปนหลัก (jop-centered) ผูนําแบบนี้จะมีการควบคุมผูรวมงานอยาง
ใกลชิดใชส่ิงจงูใจตางๆ เพื่อที่จะกระตุนใหเกิดการเพิ่มผลผลิตและการกําหนดอัตราของผลผลิตดวย
การใชเทคนิคตาง ๆ  เชน  การศึกษาในเรือ่งของเวลาที่ใชในการทํางาน  เปนตน  ผลการวิจัยแสดง
ไวในแผนภูมทิี่ 2  
             
  ยึดงานเปนหลัก ยึดคนเปนหลัก   จํานวนหัวหนางาน 

  

มีผลผลิตสูง        
    
มีผลผลิตต่ํา      
 

แผนภูมิที่ 2  หวัหนางานซึ่งยดึคนเปนหลัก  มีผลผลิตสูงกวา  หวัหนางานซึ่งยึดงานเปนหลัก 
ที่มา : Rensis Likert, New  Patterns  of  Management  (New  York : McGraw  - Hill  Book  Co., 1961), 7. 
 
 จากแผนภูมิที่  2  แสดงใหเห็นวา  หวัหนางานเพยีง 1 ใน 8 ที่ยึดงานเปนหลักจึงจะมี
ผลผลิตสูง  ในขณะที่หัวหนางาน  3 ใน 9  ที่ยึดคนเปนหลักกับกลับมีผลผลิตต่าํ  ผลการวิจัยยังพบ
ตอไปอีกวาหวัหนางานที่มผีลผลิตสูงจะอธิบายใหคนงานเขาใจอยางชดัเจนวาอะไรคือวัตถุประสงค  
และอะไรทีจ่ําเปนตองทําใหสําเร็จแลวใหอิสระในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งพบวาการควบคุมทั่วๆ ไป
อยางหลวมๆ  มากกวาการควบคุมอยางเขมงวดจะทําใหเกิดผลสูงกวาผลผลิตที่ได  นอกจากนั้น   
จากการศกึษาวจิัยของไลเคิรท (Likert)  เกี่ยวกับผลผลิต (productivity) อันเกิดจากความสัมพนัธ
ระหวางฝายบริหารกับพนกังานเพื่อหารูปแบบและพฤตกิรรมการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  และได
เสนอระบบการบริหารสี่ระบบ ซ่ึงในแตละระบบชี้ใหเห็นความแตกตางของพฤติกรรมการบริหาร  
ดังนี้คือ   
 ระบบที่ 1 อํานาจเผด็จการ (system l : exploitative  authoritative) การบริหารแบบนี้
ผูบริหารจะเชือ่มั่นในความคิดเห็นของตนเองสูงใหความไววางใจตอผูรวมงานนอย ซ่ึงการตัดสินใจ
จะมาจากผูบริหารระดับสูงเทานั้น  การติดตอส่ือสารจะสงจากเบื้องบนลงมา การจูงใจใหทํางาน   
จะบีบบังคับหรือสรางระเบียบกฎเกณฑขึ้นใหเกิดความเกรงกลัว  ความสัมพันธโดยสวนตวัจะมี
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นอยและลักษณะการทํางานมักจะทําตามความสามารถสวนบุคคลเปนรายคน เปาหมายของงาน
ตางๆ  จะออกมาในลักษณะคําส่ังจากผูบริหารระดับสูงขององคการเทานั้น 
 ระบบที่ 2 เผด็จการแบบมีศลิป (system 2 : benevalent  authoritative)  การบริหารแบบนี้
ผูบริหารจะแสดงออกมาถึงทาทีที่ไววางใจตอผูรวมงาน มีวิธีการจูงใจผูรวมงานโดยใหรางวัล  แต
บางครั้งก็มีการบังคับ  ยอมใหการสื่อสารจากผูรวมงานไปสูผูบริหารบาง  บรรยากาศอาจจะดูเหมือน
ผูบริหารขอความคิดและยอมรับความคิดเห็นจากผูรวมงาน แตจริงๆ แลว  นโยบายและกฏเกณฑ
ตางๆขององคการจะถูกกําหนดโดยผูบริหารเทานั้น ซ่ึงผูบริหารอาจใหผูรวมงานตัดสินใจไดใน
ระดับหนึ่ง  แตทั้งนี้ตองสอดคลองกับนโยบายที่ผูบริหารไดวางไว 
 ระบบที่ 3 : การปรึกษาหารอื (system 3 : consultative) การบริหารแบบนี้ ผูบริหารจะ
ยอมรับความสามารถของผูรวมงานมากไววางใจ และยอมใหผูรวมงานมีสวนในการตัดสินใจโดย
การขอคําปรึกษาหารือหรือขอเสนอแนะเพื่อประกอบเปนแนวทาง  มีการจูงใจใชการใหรางวัลเปน
สวนใหญ  การติดตอส่ือสารเปนแบบสองทางโดยสมบูรณ  ผูบริหารจะเปนฝายวางนโยบายของ
องคการอยางกวาง ๆ    เพือ่เปนแนวในการทํางาน    ความสัมพันธสวนตวัจะใกลชิดสนิทสนมกนัได
ทั้งผูบริหารและผูรวมงานแตการตัดสินใจในเรื่องสําคัญยังคงเปนหนาทีข่องฝายบริหารอยูระบบที่ 4  
แบบมีสวนรวม (system  4 : participative  group) การบริหารแบบนี้ผูบริหารมีความเชื่อมั่นและ
ไววางใจในตวัผูรวมงานมากมีการกระจายการตัดสินใจสั่งการไปทั้งองคการ  การติดตอส่ือสาร
นอกจากจะเปน  2 ทางแลว  ยังมีการติดตอส่ือสารระหวางเพื่อนรวมงานดวยการจูงใจมักอยูที่
เปาหมายและการพัฒนาองคการความสัมพันธโดยสวนตัวเปนไปอยางฉันทมิตร ระหวางผูบริหาร
และผูรวมงาน โดยทกุฝายตางมุงที่จะสนบัสนุนความพยายามที่จะใหเปาหมายขององคการสัมฤทธิ์
ผลตามที่วางทั้งนี้   ไลเคิรท (Likert)  ไดทาํการคนควาวิจัยและสรางทฤษฎีระหวางระเบียบวิธีการ
ขึ้นใหม  โดยศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริหารกับระบบองคการที่มีประสิทธิภาพ  ถึงแมวาใน
ระยะแรกจะเปนการดําเนินการเฉพาะในองคการธุรกิจก็ตามแต  สามารถนํามาประยุกตใช
ประโยชนกับองคการประเภทอื่น   และไดสรางระบบการบริหารองคการตามลักษณะความสัมพนัธ
ระหวางผูบังคบับัญชา (ผูบริหาร)  และผูใตบังคับบัญชา(ผูรวมงาน)  ที่ตั้งอยูบนพืน้ฐานคุณลักษณะ
การบริหาร 8 ประการ คือ  
 1. ภาวะผูนํา (leadership)  หมายถึง  พฤติกรรมเปนผูนาํของผูบริหารวาเปนไปในทาง
สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการมากนอยเพียงใด       
 2.  การจูงใจ (motivation) คือ ลักษณะการใชส่ิงจูงใจหรือ วิธีการกระตุนแบบตางๆ   
 3. การสื่อสาร (communication) หมายถึง การติดตอเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย
ขององคการ    
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 4. การปฏิสัมพันธ (interaction) หมายถึง ความสมัพันธและการรวมมือรวมใจกัน
ปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ         
 5.  การตัดสินใจ (decision making)   หมายถึง ระดับของการตัดสินใจภายในองคการ 
ผูบริหารควรรวมอํานาจในการตัดสินใจ หรือกระจายอํานาจในการตัดสินใจการตัดสินใจไปสู
บุคคลอื่นในระดับตางๆ กัน          
 6.  การกําหนดเปาหมาย (goal setting) หมายถึง การเปดโอกาสใหบคุคลในองคการไดมี
สวนรวมในการกําหนดเปาหมายการปฏิบัตงิานหรือเปาหมายขององคการ     
 7. การควบคุมบังคับบัญชา (control) หมายถึง ระดับอํานาจหนาที่ในองคการ  
ซ่ึงผูบริหารควบคุม  ตรวจตราการปฏิบัติงานในหนาที่มากนอยเพียงใด    
 8. เปาหมายของผลการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (performance goals and training)    
หมายถึง   ระดับเปาหมายในการปฏิบัติงาน   ซ่ึงผูบริหารตองการใหองคการบรรลุผลสําเร็จ80 
 กอรตอน(Gorton) 81 ไดกําหนดบทบาทของผูบริหารโรงเรียนไว 6 ประการ คือ 
 1. ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูจัดการ ไดแก การคาดหวงัวาผูบริหารโรงเรียนจะตองเปน
ผูจัดหา จัดทาํเคาโครงการบริหาร โดยกําหนดหนาทีต่ําแหนงงานตางๆ ประสานงานทรัพยากรที่
เปนมนุษยเขาดวยกัน เพื่อใหเปาหมายของหนวยงานบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําทางการศึกษา 
 3. ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูมีวินัยและรักษาวินยั บทบาทของครูใหญในเรื่องระเบยีบ
วินัย นับวาเปนบทบาทที่สําคัญที่สุดของผูบริหารโรงเรียนในสายตาของผูปกครองและนักเรยีน  
 4. ผูบริหารโรงเรียนจะตองมีมนุษยสัมพนัธ จะสามารถสรางสภาพแวดลอมในโรงเรียน
ได 2 ประเภท คือ การสรางขวัญใหแกบุคลากรในโรงเรียน และสภาพในโรงเรียนจะเต็มไปดวยการ
อยูรวมกนัอยางมนุษย 
 5. ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูริเร่ิมใหมีการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารโรงเรยีนสมัยใหมตอง
มีลักษณะเปนผูนําใหมีการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เพื่อความจําเปนในการเปลี่ยนแผนงานหรือกําหนด
เกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียน เพื่อสนองความตองการของผูเรียนมากที่สุด 
 6. ผูบริหารโรงเรยีนจะตองเปนคนกลางทีจ่ะขจดั หรือประสานงานในเรื่องขัดแยงตาง ๆ 
ผูบริหารโรงเรียนตองกลาเผชิญปญหาขัดแยงตาง ๆ ที่เกี่ยวกับครู นกัเรียน ผูปกครอง และชุมชน 
ผูบริหารจะตองยึดมั่นในความเปนกลางรักษาความเทีย่งตรง 

                                                        
    80 Rensis  Likert, The  Human  Organization  (New  York : McGraw - Hill  Book  Co., 
1961), 5-25. 

 81 Doll  K. Gorton, Human relation at work (New  York : McGraw-Hill  Book, 1993), 124. 
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  จากที่กลาวมาพอสรุปไดวา ผูบริหารโรงเรียนตองมีบทบาทในการเปนผูนําทางวิชาการ
เปนผูประสานงาน ส่ังงาน ควบคุม และตัดสินใจ เกี่ยวกับงานในโรงเรียนในทุกดาน นอกจากนีย้ัง
เปนผูนําแนวคดิใหม ๆ ไปสูการปฏิบัติ   ดังนั้น พฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาจึงเปนปจจยัที่
นาจะเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษานั้นมีงานวิจัยทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศทีส่ามารถนํามาประกอบการศกึษาครั้งนี้ เชน ชูศักดิ์  ชาญชาง  ทําการศึกษาวจิัยเร่ือง
พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการมีสวนรวมตามบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียน
ประถมศึกษา  พบวา  พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากทุกดาน  ทั้งในภาพรวมและ
จําแนกเปนรายดาน 82 กาญจนา  ชูช่ัง  ศึกษาวจิัยเร่ืองความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารกับความผูกพันธตอโรงเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 12  พบวา  
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 12  อยูในระดับมาก  และ   
ไมมีความแตกตางกันมีนัยความสําคัญทางสถิติเมื่อจาํแนกตามขนาดของโรงเรียน  วุฒกิารศึกษา
และประสบการณในการทํางานขาราชการครู83 พนิดา  ลิปการกุล  ศึกษาวิจัยเร่ืองพฤติกรรม
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรยีนมผีลสัมฤทธ์ิตางกัน : กรณีศึกษาจังหวดัราชบุรีผลการวิจยั  
พบวา  พฤตกิรรมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูง  ทั้งโดยภาพรวมและ  
แตละรายพฤตกิรรมอยูในระดับมาก  สวนพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียน        
มีผลสัมฤทธ์ิต่ํา  โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อแยกพจิารณาแตละราย  พฤติกรรมแตละรายอยูใน
ระดับมาก 8 พฤติกรรมและระดับปานกลาง 5  พฤติกรรม  โดยพฤติกรรมผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตางกัน  ทั้งโดยภาพรวมและรายพฤติกรรมมีความแตกตางกนั
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .0184 พัชรี  เวชยนัตววิัฒน  ไดศึกษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนระดบักอนประถมศึกษา  สังกดั

                                                        
 82ชูศักดิ์  ชาญชาง , “พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2544) , บทคัดยอ . 

 83 กาญจนา  ชูช่ัง, “ความสัมพันธระหวางผพติกรรมการบริหารของผูบริหารกับความผูกพัน
ตอโรงเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 12” (วิทยานิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543), ง.  

 84 พนิดา  ลิปการกุล , “พฤติกรรมผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ตางกัน: กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2542) , ฆ-ง. 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  พบวาระดบัพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
ระดับกอนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน อยูในระดับมากทั้งภาพรวม
และแยกพจิารณาในรายดาน85 ศิริพร  อุดมกุศลศรี  ไดศึกษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนที่จําแนกมาตรฐานคณุภาพนักเรยีนโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  
จังหวดัราชบุรี ซ่ึงผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนทั้งสองกลุม         
ในภาพรวมอยูในระดับมาก 86  
 นอกจากนี้ มารแชล  (Marshall)  ไดศึกษาถึงภาวะผูนําทางการศึกษาของผูบริหารและครู  
เพื่อสังเกตความเหมือนและความแตกตางของการตระหนักรูถึงความสําคัญของพฤติกรรม ผล
การศึกษาพบวา  ไมมีความแตกตางในเรื่องของการตระหนักรูถึงความสําคัญของพฤติกรรมที่
ผูบริหารควรมี  แตพบความแตกตางในเรื่องของการรวมมือกันในเรื่องหลักสูตร 87 และมาเวยีล 
(Maviel)  ไดทําการวิเคราะหถึงพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยสํารวจ
ประสิทธิภาพของโรงรียน  ความสําเร็จของนักเรียนและพฤติกรรมของผูบริหารวามีความสัมพันธ
กันอยางไร  พบวา  พฤติกรรมผูบริหารไดแก  การสนับสนุนการเรียนการสอน  การนิเทศ  วิสัยทัศน
และการทุมเทในการทํางานมีความสัมพนัธกบักับความสําเรจ็ของนกัเรยีนอยางมนีัยสําคัญ และพฤติกรรม
ผูบริหารมีผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนที่วัดดวยความสําเร็จของนักเรียน88 
  
   

                                                        
 85พัชรี  เวชยันตววิัฒน, “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาโรงเรยีนระดับกอนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน”  
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2545), บทคัดยอ, 

 86 ศิริพร  อุดมกุศลศรี, “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารท่ีสงผลตอการประกันคุณภาพงาน
วิชาการรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2545), บทคัดยอ. 

 87 Amanda Kay, Marshall, Instructional Relationship : Perception of middle school 
principals and teachers. 2005” Request Dai-A 66/11 [Online], 9 August 2005.  available : 
http://proquest. umi com/pdweb? 

 88Rosemary Gomez Maciel, Do principals make a difference? An analysis of leadership 
behaviors of elementary principals in effective school. 2005 “Request. Dai-A 66/02 [Online], accessed 9 
August 2005. available : http://proquest. umi com/pdweb? 
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การเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 
 
แนวคิดเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงทางการศกึษา 
 คําวา “ การเปลี่ยนแปลง” มีหลายความหมายแตกตางกันไป นักวิชาการกลาวถึง        
การเปลี่ยนแปลงวา การเปลี่ยนแปลงเปนไดทั้งสาเหต ุ (cause) และผล(effect) หรือหากจะใชภาษา
ของนักวิจัย การเปลี่ยนแปลงเปนไดทั้งตัวแปรอิสระ (independent variable) และตัวแปรตาม 
(dependent variable)  และในบางครั้งเปนเรื่องที่คอนขางยากที่จะตดัสินวาการเปลี่ยนแปลงใดเปน
สาเหตุและการเปลี่ยนแปลงใดเปนผลทั้งนี้เพราะในความเปนจริงในบางกรณี ทั้งสาเหตุและผล
มีความเชื่อมโยงเกีย่วพันกนัจนไมสามารถแบงแยกไดชัดเจนวาส่ิงไหนมากอนส่ิงไหน เชน ระหวาง
การเปลี่ยนแปลงความคาดหวังทางการศึกษา กับการประสบความสาํเร็จของนักเรียนที่ลดลง ใน
กรณีดังกลาว ในความเปนจริง ประเด็นแรกอาจจะเปนสาเหตุของประเด็นที่สองหรือประเด็นที่สอง
ทําใหเกดิประเด็นแรกก็ได 
 ความเชื่อของคนทั่วไป การเปลี่ยนแปลงอาจจะเปนส่ิงพึงปรารถนาหรือเปนสิ่งที่     
ไมพึงปรารถนา  กลุมอนุรักษนิยมมักจะมองการเปลี่ยนแปลงวาเปนสิ่งที่นาเคลือบแคลงสงสัย
ในขณะที่กลุมเสรีนิยมแสดงออกซึ่งความพรอมที่จะนอมรับแนวความคิดใหมๆและการปฏิรูป  ใน
มุมมองเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลง ส่ิงที่ชัดเจนประการหนึ่งคือ การเปลี่ยนแปลงคอืการไมตอเนือ่ง 
โดยที่นักวิชาการหลายทานเชน วอทซลาวิก (Watzlawick)  วิกซแลนด ( Weaklad) และฟสซ  ( Fish) ได
ตั้งขอสังเกตไววา “ ความยดึติดกับการเปลี่ยนแปลงจําเปนตองนํามาพิจารณาควบคูกัน ถึงแมวาโดย
ธรรมชาติแลวจะเปนเรื่องที่ตรงกันขาม” ทั้งนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสําเร็จมกัจะ
ขึ้นอยูกับความมีเหตุผลของความมั่นคงหรือความมีเสถียรภาพ (stability)89 แนวคิดสําคัญ ๆ เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงที่ควรจะทําความเขาใจกอนที่จะกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาไดแก
ประเด็นตาง ๆ ดังนี ้
 
การเปล่ียนแปลงเปนเรื่องสลบัซับซอน  (change is complex)  
 การศึกษาคนควาเพื่อใหเกิดความเขาใจและความกระจางชัดในแนวคิด เกี่ยวกับ 
การเปลีย่นแปลงจะดาํเนนิการไปตั้งแตกระบวนการเปลีย่นแปลง จนถึงธรรมชาตขิองการเปลีย่นแปลง
หรือส่ิงที่ ฮารเกรฟ ( Hargreves) 90 เรียกวา “แกนสารของการเปลี่ยนแปลง” โบน (Bone ) 91 กลาววา    
                                                        
 89 Paul Watzlawick,John Weakland and Richard Fisch,Change (NewYork,Norton 1974), 78. 

 90 A. Hargreves, Rethinking Educational Change with Heart and Mind  (New York:Teacher 
College Press,1994), 6. 
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อริสโตเติ้ล(Aristotle) ผูซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเปนคนแรก ไดแบงการเปลี่ยนแปลง
ออกเปนสี่ประเภท คือ การเปลี่ยนแปลงดานเนื้อหาสาระ (change in substance) การเปลี่ยนแปลง
ดานคุณภาพ (change in quality)  การเปลีย่นแปลงดานปริมาณ(change in quantity) และการเปลี่ยน 
แปลงดานสถานที่ (change in place)  การเปลี่ยนแปลงดานเนื้อหาสาระเปนการเปลี่ยนแปลงเกีย่วกบั
การสิ้นสุดของสภาพที่เปนอยู การเปล่ียนแปลงดานคุณภาพเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อ
แนวทางหรือขอบขายโดยธรรมชาติของบางสิ่งเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงดานปริมาณ
หมายถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของบางสิ่งบางอยางและการเปลี่ยนแปลง ดานสถานที่เปน     
การเปลี่ยนแปลงกอใหเกิดการเคลื่อนยาย ทั้งนี้ การทําความเขาใจเกีย่วกับลําดับของการเปลี่ยนแปลง  
จะเปนรากฐานสําคัญในการจําแนกความแตกตางของการเปลี่ยนแปลง โดยทัว่ไปมักจะกําหนดให
เปาหมายสุดทายของการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงคเปนการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐาน (primary change )
เพื่อที่จะใหเกดิ การเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานจาํเปนตองมีการเปลีย่นแปลงที่มีความจาํเปนเกดิขึ้นกอน 
(prerequesite change) ตัวอยางเชน การทีผู่กําหนดนโยบายตองการปรับปรุงความไดเปรียบในดาน
ความสามารถในการแขงขนัของประเทศดานเศรษฐกจิ การที่จะบรรลุเปาหมายไดนั้นจําเปนตอง
เพิ่มทักษะความสามารถดานเทคโนโลยีของแรงงาน ในมุมมองของนักวิชาการรวมสมัยที่ศึกษา
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่เปนที่นยิมในการอภิปรายและการวิเคราะหคอื
การเปลี่ยนแปลงขั้นปฐมภูมิ (first- order change) กับการเปลี่ยนแปลงขั้นทุติยภูมิ (second – 
order change )  การเปลี่ยนแปลงขั้นปฐมภูมิเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบเดิมโดยที่
ตัวระบบยังคงที่ ไมมีการเปลี่ยนแปลง สวนการเปลี่ยนแปลงขั้นทุติยภูมิเปนการเปลี่ยนแปลง
เกีย่วกับการเปลี่ยนแปลงของระบบโดยตรง วอลสลาวิคและวคีแลนดและฟช (Watzlawick, Weakland, 
and Fisch) กลาววา ระบบอาจจะหมายถงึคน  องคการ หรือ ลัทธิ  ตัวอยางเชน การที่คนคนหนึ่ง   
ลดน้ําหนกัตัวเพราะถูกบังคบัโดยที่ไมไดเปลี่ยนแปลงวธีิการคิดถือเปนการเปลี่ยนแปลงขั้นปฐมภมูิ 
แตถาเมื่อไหรที่คนคนนั้นมีความเขาใจและเปลี่ยนแปลงความเชื่อจนทําใหไมสามารถละความพยายามใน
การลดน้ําหนกัไดจึงจะถือเปนการเปลี่ยนแปลงขั้นทุติยภูมิ 92 
 เมื่อกลาวถึงการที่จะจําแนกระหวางการเปลี่ยนแปลงที่เปนสาเหตุ (cause) กับการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ปนผล (effect)  เชมเบอร(Chambers) ไดใหขอสังเกตวาความสับสนที่เกิดขึน้มักจะ
เปนสาเหตุมาจากการที่ผูเขียนไมไดแยกออกจากกันระหวางนวัตกรรม (innovation)  กับ การเปลี่ยนแปลง 
(change)  นวัตกรรม ในแนวทางหนึ่งถือวาเปนสาเหตุในขณะทีก่ารเปลี่ยนแปลงหมายถึงผลกระทบ

                                                                                                                                                               
 91 T.R. Bone,  “Educational Adminidtration,” British Journal studies 30,1(February 

1989):32-42.  
 92 Paul Watzlawick,John Weakland and Richard Fisch,Change (NewYork,Norton 1974), 94. 
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ที่เกิดขึ้นจากกนวัตกรรมและในการกลาวถึงผลกระทบหรือผลที่เกิดตามมา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 
เปนผลใหเกดิแนวความคดิที่เปนไปไดในการจาํแนกความแตกตางระหวางนวตักรรม กับการเปลี่ยนแปลง93 
คอทเตอร (Kotter) ไดตั้งขอสังเกตวา การเปลีย่นแปลงบางอยางมีอายุส้ัน (short-life) และการเปลี่ยนแปลง
บางอยางมีอายุยืน( long – life ) โดยเฉพาะอยางยิ่งในการกลาวถึง    การเปลี่ยนแปลงของ
คน เขาไดกําหนดลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่มีอายุยนืหรือมีความคงทนไว ส่ีประการคือ 
 1. เปนการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นภายใน และกลายเปนสวนหนึ่งของการตัดสินใจ 
 2.เปนการเปลีย่นแปลงที่เปนสาระสําคัญ สงผลตอการเปลี่ยนแปลงมุมมองและพฤติกรรม 
 3. เปนการเปลีย่นแปลงที่สงผลตอการใชชีวิต 
 4. เปนการเปลีย่นแปลงที่คงอยูตลอดไป 
 อยางไรก็ตาม ไมไดหมายความวาการเปลี่ยนแปลงแบบอายุส้ันจะเปนเรื่องที่ไมดีเสมอ
ไป จากผลงานเรื่อง The Temporary Society   เบนนิสและสเลเตอร ( Bennis and Slater)  ช้ีใหเหน็
วาวัฒนธรรมตะวันตกมีแนวโนมที่จะไมประสบความสําเร็จเพราะความยั่งยืน นอกจากนี้ จาก
การศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนทางเลือก(alternative school)   มีการถกเถียงกันวาการกอตวัระยะสั้นของ
โรงเรียนทางเลือกหลาย ๆ แหงไมควรจะนํามาเปนตัวบงชี้วาเปนความลมเหลวทั้งนี้เพราะการที่
นักเรียนไดมีสวนรวมในการริเร่ิมของโรงเรียนทางเลือกถือไดวาประสบการณ เปนสิ่งที่มีคาที่สุด
และเปนการเปลี่ยนแปลงชวีิต และถาหากวาในเวลาตอมาโรงเรียนปดตัวลงก็ไมไดสงผลตอการลด
ความสําคัญในการคนพบกลุม94       
 จะเห็นไดวาการเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซอน อาจจะหมายถึงผลที่เกิดตามมา
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือส่ิงซ่ึงเปลี่ยนแปลง อาจจะคอย ๆเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 
อาจจะเปนเรื่องที่ไมคงทนถาวรหรือเปนสิ่งที่ยั่งยืน การอาจจะเปนเรื่องผิวเผินหรือลึกซึ้ง อาจจะมี
การวางแผนหรือไมมีการวางแผน อยางไรก็ตาม ความสลับซับซอนของการเปลี่ยนแปลงอาจจะจับ
ประเด็นของการดําเนินไปอยางตอเนื่องมากกวาการคงที ่  เมื่อใชคําวา “ การเปลี่ยนแปลง” จะ
หมายถึงความแตกตางหรือการหนีไปจากสภาพเดิม การเปลี่ยนแปลงที่เปนผลจากความตั้งใจทีจ่ะ
เปลี่ยนสภาพเดิมที่เปนอยูหรือสภาพแวดลอมที่เปนอยู ถือเปนจุดมุงหมายสําคญัสําหรับการศึกษา

                                                        
 93 Fred Chambers, The Life Cycle of an Innovation: Implications for Implementation in 
Education, Education and Development : Tradition and Innovation:volume one  ( London : Cassell, 
1997), 187-197. 
 94 Warren G., Bennis and Philip Slater, The Temporary Society ( New York : Harper & 
Row,1996), 127. 
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คร้ังนี้ ดุก(Duke)กลาววานักวชิาการบางคนเชน ฮอลล และ ฮอทด (Hall and Hord ) 95  มักจะใชคําวา
นวัตกรรมในการอภิปรายเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงซึ่งอาจจะทําใหเกดิความไขวเขวได การเปลี่ยนแปลง
อาจจะไมจําเปนที่จะตองเปนนวัตกรรมเสมอไป ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงที่เกีย่วกับการหนั
กลับมาใชแนวทางปฏิบัติแบบเดิม หรือเงื่อนไขเดิม ยิง่ไปกวานั้นคําวา นวัตกรรมเหมาะทีจ่ะใชกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับโครงการใหมๆ หรือแนวปฏิบัติใหมมากกวาการเปลีย่นแปลงในคน96 
อยางไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในแงของการเปลี่ยนแปลงดาน  
ความเชื่อ พฤติกรรมของบุคคล หรือกลุม รวมถึงโครงการใหมๆ นโยบายใหม กระบวนการและ
โครงสรางใหม  
 
การเปล่ียนแปลงมีหลายมิต ิ(change is multidimention)  
 การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเกีย่วของกับการพิจารณาทีห่ลากหลาย แนวทางหนึ่งที่นกัวิจัย
มักจะใชในการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคือการระบุการเปลี่ยนแปลงในมิติตาง ๆ เพราะ
การศึกษาเพียงขอบขายใดขอบขายหนึ่งจะไมสามารถเขาใจการเปลี่ยนแปลงได มิติของการ
เปล่ียนแปลงที่มีความสาํคัญตอการเขาใจการเปลี่ยนแปลงประกอบดวย วัตถุประสงค (purpose) 
หนวย (unit) ธรรมชาติ ( nature) ขนาด ( magnitude) ขอบขาย ( extant) และชวงเวลา (duration) 
 
 วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลง (purpose of change) 

 การเปลี่ยนแปลงโดยตั้งใจ (intentional change) หมายถึงการออกแบบไวเพื่อ            
วัตถุ ประสงคหนึ่งหรือหลายๆวัตถุประสงค  วัตถุประสงคโดยทั่วๆไปของการเปลี่ยนแปลงโดย
ตั้งใจคือ การปรับปรุงสภาพที่เปนอยู และเปนเรื่องยากในการคาดการณเกี่ยวกับการบรรลุ
วัตถุประสงคของการเปลี่ยนแปลงวาจะดีขึ้นกวาสภาพที่เปนอยู จะเหมือนเดิมหรือจะยิ่งเลวราย
กวาเดิม การใชฐานแนวคิดของการเปลี่ยนแปลงขั้นปฐมภูมิ (first- order change) และ             
การเปลี่ยนแปลงขั้นทุติยภูม ิ (second-order change) สามารถจําแนกความแตกตางของวัตถุประสงค
ที่เปนไปไดของการเปลี่ยนแปลงอยางตั้งใจ การเปลี่ยนแปลงเปนไดทั้งความตั้งใจที่จะปรับปรุง
ระบบที่เปนอยู และการเปลี่ยนแปลงระบบ  การปรับปรุงระบบเดิมที่เปนอยูซ่ึงจุดเนน          

                                                        
 95 E.G. Hall  and S.M. Hord, Implementind Change:Pattern Principle and Potholes 

(Boston:Allyn and Bacon,2001), 68. 
 96 Daniel. L. Duke, The  Challenges of Educational Change (New York : Pearson 

Education,Inc, 2004), 18. 
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ของการเปลี่ยนแปลงขั้นปฐมภูมิอาจจะเกีย่วของกับการเปลี่ยนแปลงสองประเภทคือ ประเภทแรก      
การเปลี่ยนแปลงถูกออกแบบใหระบบกลับไปเปนเหมือนเดิมตามสภาพที่ตองการประเภทที่สอง 
การเปลี่ยนแปลงตองการใหเกิดการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานหรือสภาพที่เปนอยู โดยไมมี
การเปลี่ยนธรรมชาติของระบบ สวนการเปลี่ยนแปลงขั้นทุติยภูมิ เปนเรื่องที่เกีย่วกับการเปลีย่น
ขอบขายพื้นฐานของระบบ เชน เปาหมาย สมมุติฐานที่สําคัญ ๆ และแบบแผนของความสัมพันธ 
จุดประสงคของการเปลี่ยนแปลงโดยตั้งใจอาจจะแตกตางไปในแนวทางอื่นๆ ความพยายามใน
การเปลี่ยนแปลงบางประเภทถูกออกแบบเพื่อปญหาใด    ปญหาหนึ่งโดยเฉพาะ ตัวอยางเชน ความ
ไมพอเพียง ความไมมีประสิทธิภาพ  การตัดทอนคาใชจาย    หรือความไมพึงประสงคตาง ๆ และอาจจะ
มีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่ตั้งใจที่จะสนองตอบตอโอกาส ในขณะที่การขจัดหรือการ
ลดปญหาเปนจดุเนนสําคัญของการเปลี่ยนแปลงโดยตั้งใจ 
 
 หนวยของการเปลี่ยนแปลง (unit of change) 

  ในผลงานเรื่อง  Implementing Change  ฮอลล และ ฮอรด (Hall and Hord) 97 ไดเสนอ
หลักการสิบสองประการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา หลักการที่เกา กลาววา                
“โรงเรียนเปนหนวยแรกของการเปลี่ยนแปลง” โดยขยายความวา ทีมงานและทีมผูบริหารจะทําให
เกิดความพยายามเพื่อใหเกดิการเปลี่ยนแปลง โดยไมไดคํานึงวาการเปลี่ยนแปลงเปนการริเร่ิมขึ้น
จากภายในหรอืจากภายนอก หนวยของการเปลี่ยนแปลงหมายถึงจุดเนนเบื้องตน หรือตําแหนงที่ตัง้ 
ของความพยายามที่จะใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ตามที่ไดกลาวในตอนตนวาจุดเนนสําคัญของ   
การเปลี่ยนแปลงอยูที่ตัวบุคคล การปฏิรูปการศึกษาริเริ่มออกแบบที่จะชักจูงครูกลุมที่มี        
ความเคลือบแคลงสงสัยวานักเรียนทกุคนสามารถเรียนรูและกาวผานความยากลาํบากไดหรือไม 
นี่คือตัวอยางที่เห็นไดงายๆ เกี่ยวกับหนวยของการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้หนวยของการ
เปลี่ยนแปลงรวมไปถึงกลุม หรือทีม แผนกหรือองคการ เชน โรงเรียน ระบบขององคการ เชน เขตพื้นที่
การศึกษา และชุมชน เนื่องจากบางครั้งความพยายามเพื่อการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวของกบัหนวยที่ตาง ๆ 
กัน ดังนั้นอาจจะไมใชเร่ืองงายในการที่จะระบุหนวยเบื้องตนของการเปลี่ยนแปลง ในหลาย ๆ กรณี 
การระบุจุดประสงคของการเปลี่ยนแปลงอยางตั้งใจเปนเรื่องที่มีประโยชน ตามตัวอยางที่กลาวถึง
ขางตน หนวยของการเปลี่ยนแปลงอาจจะปรับเปลีย่นจากตวัครูแตละคนไปเปนโรงเรยีนก็ได ถาเปาหมาย
สุดทายของการชี้แนะครูวานกัเรียนทกุคนสามารถเรียนรูไดและทําในสิง่ที่ยากได คือความสําเร็จ
ของโรงเรียนในการเขาสูมาตรฐานของการทดสอบซึ่งผลใหความนาเชื่อถือของโรงเรียนเพิ่มขึน้ 
                                                        

 97 E.G. Hall, and S.M.  Hord, Implementind Change:Pattern Principle and Potholes  
(Boston:Allyn and Bacon,2001), 14-15. 
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 ธรรมชาติของการเปล่ียนแปลง (nature of change)   
 ดาฟท  (Daft)  ไดจําแนกการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วๆไปเปน 4 ประเภทคอื  
 1. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (technology changes) เปนการเปลี่ยนแปลงดาน
กระบวนการผลิต 
                  2. การเปลี่ยนแปลงสินคา (product  changes) เปนการเปลี่ยนแปลงดานผลผลิตซ่ึง
หมายถึง  สินคาและการบรกิาร 
                  3. การเปลี่ยนแปลงการบริหาร (administrative change) เปนการเปลี่ยนแปลงเกีย่วกบั
การนิเทศและการบริหาร 
                 4. การเปลี่ยนคน (people changes)  เปนการเปลี่ยนแปลงดานทัศนะคติ ทักษะ ความ
คาดหวังและพฤติกรรมของแตละบุคคล98 
 นอกจากนี้ในการกลาวถึงธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงนักวิชาการทีมุ่งศึกษาเกีย่วกับ
การเปลี่ยนแปลงไดจัดประเภทของการเปลี่ยนแปลงออกเปนสองประเภท ซ่ึงสามารถนํามาใชใน
การศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทั้งในองคการทางการศึกษาและองคการอื่น ๆ โดย
แบงเปนการเปลี่ยนแปลงเกีย่วกับคน และการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสิ่งของ ดังนี ้ 
 

ตารางที่ 2    ตารางแสดงการเปรียบเทียบวธีิการเปลี่ยนแปลงระหวางคนและสิ่งของ 
 

การเปลี่ยนแปลงคน(changing people) การเปลี่ยนแปลงสิ่งของ(changing things) 
  1.  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  2. การบริการฝกอบรมภายใน (in-service training) 
  3.  การเรียนรู (learning ) 
  4.  การฝกอบรมระหวางการทํางาน (on the job  
       training) 
  5. การพัฒนาอาชีพ (professional development ) 
  6. การพัฒนาทีมงาน (staff development ) 

 

1.การออกแบบองคการ (organization design ) 
2.การพัฒนาองคการ (organization      
    development ) 
3. การสรางวัฒนธรรมใหม (reculturing) 
4. การปรับร้ือระบบ ( re – engineering ) 
5. การประดิษฐคิดคนใหม (re – inventing)  
    การปรับโครงสรางใหม (restructuring) 

 
ที่มา   : Daniel L.Duke,  The Challenges of Educational Change  ( New York :  
Pearson Education  Inc., 2004), 18. 
                                                        
 98 Richard L.Daft, Organization Theory and Desingn (St. Paul  Mn : West Publishing 
Co.,1983), 88. 
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 เมื่อกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคน ซอลทแมนและดันแคน (Zaltman and Duncan) 

กลาววา การเปลี่ยนแปลงคนมีวัตถุประสงคสําคัญสามประการคือ การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ        
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงทั้งพฤติกรรมและทัศนคติบางครั้งอาจจะ
หมายความรวมถึงความเชื่อและคานิยมดวย กลไกทีจ่ะทําใหการเปลีย่นแปลงคนประสบความสําเร็จ    
มีขั้นตอนมาตัง้แตการริเร่ิมเรียนรูดวยตนเองไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก องคประกอบ
ดวยหลายกระบวนการในการที่จะเปลี่ยนแปลงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่ิงเหลานี้รวมไปถึง
การฝกอบรมระหวางการปฏบิัติงาน การพฒันาอาชีพและการพัฒนาทมีงาน99 
 
 ขอบขายของการเปลี่ยนแปลง (extent of change) 
 การเปลี่ยนแปลงอยางเจตนาไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดในชั่วขามคืน ซาราสัน 
(Sarason) ไดตั้งขอสังเกตวา มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอยางทีไมไดถูกนําไปสูการปฏิบัติเปนเพราะ
ความยุงยากซับซอนของการเปลี่ยนแปลงที่นําเสนอ ทั้งเรื่องขนาดของการเปลี่ยนแปลงและ     
ความเปนไปไดเกี่ยวกบัการตอตานการเปลี่ยนแปลง  และการนาํไปสูการปฏิบัติอยางเต็มรูปแบบ
ตองการหวงเวลา การเปลี่ยนแปลงบางอยางจะไมสามารถกําหนดไดวาจะสามารถวัดไดภายในหนึ่ง
ปหรือสองป ดังนั้นการทําความเขาใจเกี่ยวกับขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงที่ตัง้ใจหรือเจตนาให
บรรลุเปาหมายจึงเปนเรื่องสําคัญ100  นอกจากนี ้ฮอลล และ ฮอรด (Hall and Hord) 101  ไดสนับสนุน
แนวคดิเกีย่วกบัขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงโดยการพัฒนาเครื่องมือวดั “ ระดับการใชนวัตกรรม” 
โดยผูที่ไดรับการฝกอบรมการใชเครื่องมือดังกลาวจะสามารถตัดสินไดวา แตละคนตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงที่ตองการใหเขานําพฤติกรรมหรือการปฏิบัติใหมไปใชอยางไร ระดับการใช
นวัตกรรมอยูบนพื้นฐานการจําแนกออกเปนแปด ระดบั โดยเรยีงลําดับจาก ไมใชนวัตกรรม” ไป
จนถึงขั้น “ คิดคนขึ้นใหม”  ซ่ึงเปนขั้นที่ผูที่ใชนวัตกรรมกาวผานนวัตกรรมไปถึงขั้นแสวงหา
ทางเลือกที่ดีกวา ซ่ึงแสดงในแผนภมูิตอไปนี้ “ 
 
 

                                                        
 99G. Zaltman, D. Florio  and L.A.  Sikorski, Dynamic Education Change (New York: The 

Free Press, 1977), 26. 
 100 Sarason  S,  The Predictable Faiture of Educational Reform: Can We Change Course 

Before it’s too late?  (San Francisco: Jossey-Bass,1990), 219-220. 
 101 E.G.  Hall  and Hord S.M., Implementind Change:Pattern Principle and Potholes 

(Boston:Allyn and Bacon,2001), 108-109. 
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ตารางที่ 3  ตารางแสดงระดับการใชนวัตกรรม ( level  of  use of the innovaton ) 
 

ระดับ คําอธิบาย 
ผูใชนวัตกรรม (users) 

1. ขั้นคิดคนสิ่งใหม (renewal) 
          
 

 หมายถึง สภาพที่ผูใชนวัตกรรมประเมินผลการใชนวัตกรรม
ใหม แสวงหาแนวทางในการปรับใชหรือหาทางเลือกใหมใน
การบรรลุจุดประสงคของการเพิ่มความพึงพอใจแกลูกคา 
ตรวจสอบแนวทางการพัฒนาใหมๆ แสวงหาเปาหมายใหมทั้ง
ในสวนตัวและในสวนของระบบ 

 2.  ขั้นบูรณาการ (integration )   หมายถึง สภาพที่ผูใชนวัตกรรมรวบรวมความพยายามในการ
ใชนวัตกรรมดวยกิจกรรมกลุมเพื่อสนองตอบตอลูกคาภายใน
ขายงานที่ตนเองมีอิทธิพลอยู 

3. ขั้นปรับปรุงใหดีขึ้น 
     (refinement) 

หมายถึง สภาพที่ผูใชนวัตกรรมใชนวัตกรรมอยางหลากหลาย
เพิ่มผลกระทบตอลูกคา ความหลาหลายของนวัตกรรมมี
พื้นฐานมาจากความรูซ่ึงจะสงผลตอลูกคาทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

4. ขั้นทําเปนงานประจํา 
    (routine ) ระดับ 

หมายถึง สภาพที่การใชนวตักรรมมีความคงที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอย มีการเตรียมการหรือวิธีการคิดเพียง
คําอธิบายเล็กนอยในการพฒันาการใชนวตักรรม 

5. ขั้นใชงานแบบเครื่องจักร 
    (mechanicaluse) 

หมายถึง สภาพที่ผูใชนวัตกรรมใชพยามอยางสูงในการใช
นวัตกรรม แตเปนไปเฉพาะในชวงระยะสั้น หรือทําไปวันๆ 
การเปลี่ยบนแปลงที่ เกิดขึ้นเปนเรื่องของผูใชนวัตกรรม
มากกวาจะสงผลถึงลูกคา ผูใชนวัตกรรมรับผิดชอบเฉพาะ
ความตั้งใจในแตละขั้นตอนเพื่อใหเสร็จสิ้นภาระการใชนวัต
กรม จัดเปนการใชนวัตกรรมอยางผิวเผิน 

6. ระดับไมใชนวัตกรรม 
     ขั้นเตรียมการ(preparation ) 

หมายถึง สภาพผูใชนวัตกรรมอยูในชวงการเตรียมการเพื่อการ
ใชนวัตกรรมครั้งแรก   

7. ขั้นปฐมนิเทศ(oreintation ) หมายถึง  สภาพที่ ผูใชนวัตกรรมแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับ
นวัตกรรม หรือสํารวจคุณคาและความตองการตามระดับผูใช
นวัตกรรมและระบวัตกรรม 
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ตารางที่ 3 (ตอ)   
ระดับ คําอธิบาย 

 8. ขั้นไมใชนวัตกรม(nonuse )  หมายถึง สภาพที่ผูใชนวัตกรรมมีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรม
เพียงเล็กนอย ยังไมมีสวนเกี่ยวของใดๆกับนวัตกรรม และ
ไมไดทําอะไรเพื่อที่จะเขาไปมีสวนเกี่ยวของ 

 

ที่มา : E.G. Hall and Hord,S.M., Implemented Change:Pattern Principle and Potholes (Boston : 
Allyn and Bacon, 2001), 108-109. 

  
 ชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลง (duration of change) 
 ความตอเนื่องหรือความคงทนของการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องที่นาสนใจ สําหรับผูที่ศึกษา
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง เพราะในหลายๆวัฒนธรรมมีการตั้งรางวัลสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่
คงทน ยาวนาน เนื่องจากมีการมองกันวาการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจะประสบความสําเร็จมากกวาการ
เปลี่ยนแปลงที่ฉาบฉวย  ซ่ึงในความเปนจริงแลว การเปลี่ยนแปลงบางอยางไมไดตองการ   ความ
ยั่งยืนคงทนเสมอไป ปญหาอาจจะเกิดขึ้นไดถาหากการคาดหวังเกี่ยวกับชวงเวลาแตกตางกันไป
ระหวางกลุมทีย่อมรับการเปลี่ยนแปลงและกลุมที่ตอตานการเปลี่ยนแปลงแนวคดิที่ตางกนั เกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางเวลากบัการเปลีย่นแปลงไดยดึแนวทางในการจดัระบบสําหรับนาํไปใชกบัลูกคา 
ในการเยยีวยาระยะสั้น กลุมลูกคาสามารถจําแนกตามชนิดของการเปลี่ยนแปลงสามประเภทคือ 
 1.การเปลี่ยนแปลงที่สอดแทรกเขามา (interrupted change) เปนการเปลี่ยนแปลงที่
กอใหเกิดความกาวหนาขึ้นในชวงระยะสั้นๆแลวยอนกลับไปสูสภาพเดิม  
 2. การเปลี่ยนแปลงขนาดยอม(minimal change)  เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายหลัง
จาก การตอตาน 

 3. การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยนื (consistant change) เปนการเปลี่ยนแปลงทีม่ั่นคง ถาวร และ
สรางความกาวหนา มุมมองเกี่ยวกับมิติของการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการอภิปรายในหลายแงมมุ 
แตอยางไรก็ตาม มิติของการพิจารณาเกีย่วกับวัตถุประสงค หนวย ธรรมชาติ ขนาด ขอบเขต และ
ชวงเวลาดังกลาวขางตน มีความเพียงพอสําหรับการทําความเขาใจเกี่ยวกับความสลับซับซอนของ
การเปลี่ยนแปลง 

 สรุปไดวาในทุกสังคมทั่วโลก ทุกชวงเวลายี่สิบ ถึง สามสิบป จะมีการเปลี่ยนแปลง
ในตัวของมันเอง เปนการเปลี่ยนแปลงคานิยม โครงสรางทางเศรษฐกิจ โครงสรางทางสังคม 
ศิลปะ และสถาบันทางสังคมที่สําคัญ  การเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยางรวดเร็วอันเนื่องมาจาก
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในยุคขอมูลขาวสาร สงผลกระทบโดยตรงตอวิถีการดํารงชีวิต
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ของคนทั่วไป การแขงขันเพื่อความอยูรอดของประเทศตางๆมีอัตราสูงขึ้นทุกขณะ ความสําคัญของ
การพัฒนาประเทศจึงมิไดขึน้อยูกับระบบทุนหรือทรัพยากรอีกตอไปแตขึ้นอยูกับศกัยภาพและ
คุณภาพคนเปนสําคัญ 102 

 
ประเภทของการเปลี่ยนแปลง 
 การจัดประเภทของการเปลี่ยนแปลงมหีลายวิธี ซ่ึงสวนใหญมักจะเกี่ยวของกับขอบขาย
ของการเปลี่ยนแปลง และการพิจารณาองคประกอบ ซ่ึงมักจะกําหนดคุณลักษณะวาเปน      
การดําเนินการจากระดับบนสูระดับลาง (top-down)  หรือ การดําเนินการจากระดับลางสูระดับบน   
( bottom- up )  สําหรับแอคเคอรแมน (Ackerman)  ไดช้ีใหความแตกตางของการเปลี่ยนแปลงเปน 
สามประเภทคอื ประเภทแรก การพัฒนา (development) ประเภทที่สองการเปลี่ยนผาน (transitional 
) และประเภทที่สาม การเปลี่ยนแปลงสภาพ (transformational ) ซ่ึงขยายความดังนี ้
 1. การเปลี่ยนแปลงดานการพัฒนา (developmental change) อาจจะเปนไดทั้งการเปลี่ยน 
แปลงอยางมีแผน หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเอง ถือเปนการเปลี่นแปลงขั้นปฐมภมูิ (first-order) 
หรือการเปลีย่นแปลงอยางคอยเปนคอยไป (incremental) เปนการเปลี่ยนแปลงเพื่อสงเสริมหรือแกไข
สภาพที่เปนอยูขององคการ และมักจะมุงเนนไปในการปรับปรุงพัฒนาทักษะและกระบวนการ 
 2. การเปลี่ยนแปลงดานการเปลี่ยนผาน (transitional change)  เปนการแสวงหาแนวทาง
ในการบรรลุเปาหมายที่เปนที่ตองการซึ่งแตกตางไปจากสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน เปนลักษณะเปน
ขั้นเปนตอน มีการวางแผนและเปนการเปลี่ยนแปลงในขั้นทุติยภูมิ (second order) หรือการ
เปลี่ยนแปลงอยางถอนรากถอนโคน (radical change)  ในสวนของตัวแบบการเปลี่ยนแปลงแบบ
เปลี่ยนผานซึ่งเปนพื้นฐานของวรรณกรรมในการเปลี่ยนแปลงองคการ เปนการวางรากฐานโดย
นักวิชาการคนสําคัญคือ เคิรท เลวิน (Lewin) 103  ซ่ึงกําหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
วา กระบวนการดานการเปลีย่นแปลงประกอบดวย สามขั้นตอน คือ ขั้นการละลายสภาพปจจุบนั
ขององคการ (unfreezing)  ขั้นขับเคลื่อนไปสูจุดใหม (moving) และ ขั้นสรางสมดุลใหม 
(refreezing) และหลังจากนัน้ ไชน (Schien)  ไดขยายความเกีย่วกับขั้นแรกหรือการหลอมละลาย
สภาพปจจุบนัวาเปนเรื่องของความสามารถในยืนกรานในสิ่งที่คาดหวงั อาจจะกอใหเกิดความวิตก
กังวลและเตรียมความปลอดภัยดานกายภาพหรือปรับเปลี่ยนความวิตกกังวลเปนแรงจูงใจในการ
เปลี่ยนแปลง สวนการดาํเนินการเปลี่ยนแปลงนั้นประสบความสําเร็จโดยผานการปรับเปลีย่น
                                                        
  102 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สภาพปญหาการบริหารและการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด วี.ที.ซี.,2545), 4.  

 103 Lewin  K. Principle of  Topological(New York : Mc Graw-Hill, 1951), 69. 
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โครงสรางอยางตั้งใจ ซ่ึงมักจะผานทาง การกําหนดรูปแบบบทบาทใหม การตรวจสอบ
สภาพแวดลอมเพื่อขอมูลใหมที่เกี่ยวของ และขั้นการสรางสมดุลยใหมมุมมองใหมที่เกิดขึ้นถูก
บูรณาการเขาแนวคดิและบคุคิกภาพทั้งหมดรวมทั้งความสัมพันธที่สําคัญ104 
 3.  การเปลี่ยนแปลงแบบแปลงสภาพ ( transformational change) เปนการเปลี่ยนแปลง
อยางถอนรากถอนโคน หรือการเปลี่ยนแปลงขั้นทุติยภมูิ (second- order) ตองการการปรับเปลี่ยน
แนวคดิโดยองคการและสมาชิกในองคการ การแปลงสภาพจะเกิดผลในองคการที่มีความแตกตาง
กันอยางเห็นไดชัดดานโครงสราง กระบวนการ วัฒธรรม และกลยุทธ ดังนั้น อาจจะเกดิเนื่องจาก
การสรางสรรคขององคการที่ดําเนินการดานการพัฒนา เปนสิ่งที่มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มี       
การนํามาปรับใชและมกีารปรับปรุงแกไขการเปลี่ยนแปลงอยางมีแผนกบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เอง (planned versus emergent change) บางครั้งการเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องที่จงใจใหเกิดขึน้ เปน    
ผลพวงของการคิดและทําอยางมีเหตุผล การเปลี่ยนแปลงประเภทนี้ เรียกวาการเปลี่ยนแปลงอยางมี
แผน (planned change) แตในทางตรงขามบางครั้งการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ
และไมมีการวางแผน การเปลี่ยนแปลงประเภทนี้ เปนที่รูจักกันดีวาเปนemergent change  ดังนั้น 
การเปลี่ยนแปลงมักจะเกิดขึน้เองมากกวาเกดิจากการวางแผน  ซ่ึงเกิดจากสภาพการณตาง ๆ กันดงันี้ 
  3.1 ผูบริหารไดตัดสินใจเรื่องตางๆ มากมายหลายเรื่องทีไ่มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ซ่ึงเกิดขึ้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลที่เกิดขึ้นจึงเปนการเปลีย่นแปลงที่ไมมีการวางแผน อยางไรก็ตาม 
การตัดสินใจเหลานี้อาจจะมีรากฐานมาจากสมมติฐานขององคการที่ไมไดมีการพูดคุยกัน และ
บางครั้งไมไดตั้งใจ สภาพแวดลอมและอนาคตซึ่งไมเหมือนกับที่เปนอยูในตอนแรก ปรากฏการณ
บางอยางเปนตัวกําหนดแนวทางซึ่งดูเหมอืนวาไมเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ดังนัน้ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงจงึเปนลักษณะของการลื่นไหลไปมากกวาเปนการออกแบบ 

  3.2  ปจจัยภายนอกตางๆเชน เศรษฐกิจ คูแขง และบรรยากาศการเมอืง หรือปจจัย
ภายใน เชน พลังของกลุมสนใจที่ตางๆกนั การแพรกระจายของความรู และความไมแนนอนตางๆ 
ลวนแตมีอิทธพิลตอทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนอืการควบคุมของผูบริหารนอกจากนี ้ แมวา
จะมีการวางแผนไวอยางรอบคอบหรือการกําหนดโครงการเพื่อดาํเนินการเปลี่ยนแปลงไวแลว   
การเปลีย่นแปลงยังเกดิขึ้นเองไดอีก ดังนัน้สองแนวทางสําคัญเกีย่วกบัการจัดการกับการเปลีย่นแปลง
คือ  

                                                        
 104 Schien  H.E., Organizational Psychology, 2nd ed. (Eaglewood Cliffs, N. J. Prentice- Hall , 

Inc., 1970), 18. 
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   3.2.1  ความจําเปนในการระบุ และสํารวจและถาหากมีความจําเปนอาจจะตอง
มีการทบทวนการตัดสินใจทางการบริหารที่สําคัญ 

     3.2.2 ทําความเขาใจวาการเปลี่ยนแปลงดานองคการเปนลักษณะของกระบวนการ
ซ่ึงสามารถเกิดขึ้นไดโดยการใหความสําคัญกับการวางแผนที่มีการวิเคราะหอยางดี ขั้นตอนของ
การนําไปสูการปฏิบัติควบคูไปกับการใหความรูซ่ึงมาสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไมคาดคิด และ  
ไมแนนอน 
  นอกจากนี้ กระแสสําคัญของวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง
เมื่อไมนานมานี้ คือ การเปลี่ยนแปลงระดับองคการเปนเรื่องที่ไมตายตัวและไมเปนไปอยางเปน
ลําดับขั้นตอนแตจะประกอบดวยปรากฏการณสําคัญๆที่เกิดขึ้นเองมากมาย ซ่ึงในสวนของ
ทฤษฎีของความสลับซับซอน (complexity theory) สามารถใหรายละเอยีดของการพฒันาในสวนนี ้
 
การตอตานการเปล่ียนแปลง (change  resistant) 
 ในการนํานโยบายไปปฏิบัติเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเพื่อการปฏิรูปใดๆ ส่ิงที่
หลีกเลี่ยงไมพนก็คือการที่จะตองเผชิญกับสิ่งที่ตอตานการเปลี่ยนแปลง ที่อาจแสดงออกมาใหเห็น
ไดอยางเปดเผยหรือไมเปดเผย การตอตานที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและเปน
การตอตานที่สวนใหญมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของสมาชิกในองคการ ซ่ึงเปนเรื่องที่นักบริหาร
จะตองใหความใสใจ ทําความเขาใจและแสวงหาแนวทางเพื่อหาทางขจัดหรือลดใหเหลือนอยลง105 
 สําหรับการตอตานการเปลี่ยนแปลงโดยทัว่ไปนัน้ มีผูกลาวถึงสาเหตุที่หลากหลาย เชน      
โรเจอร แพลน (Roger Plant) กลาววามีสาเหตุมาจาก 1)  ความกลัวตอส่ิงที่ไมรู 2)การขาดขอมูล   3)  
การไดรับขอมูลที่คลาดเคลื่อน 4) ปจจยัทางประวัติศาสตร 5)  ความเปนอุปสรรคตอ ทักษะหรอื
ความสามารถหลัก 6)  ความเปนอุปสรรคตอสถานภาพเดิม 7)  ความเปนอุปสรรคตอฐานอํานาจ  8)  
การมองไมเห็นประโยชน  9) ความกลัวตอความลมเหลว 10)  กลัววาจะถูกมองวาโง    11)  ไมกลาที่จะ
ลองส่ิงใหม  ๆ  12)  อิทธิพลของปทัสฐานในกลุมเพื่อน106  นอกจากนี้ ฮารวี่ (Harvey)  เห็นวาเกิดจาก 1)  
การขาดการมสีวนรวมในการเปลี่ยนแปลง 2)  ขาดผลประโยชนที่จะไดรับจากการเปลี่ยนแปลง  3)  
ความรูสึกโดดเดี่ยวจากผลการเปลี่ยนแปลงนั้น 4) ความขัดแยงกับปทัสฐานที่ใชอยูเดมิ 5) ระดับการ
รับรูตอการเปลี่ยนแปลงอยูในระดับต่ํา ซ่ึงสอดคลองกับทัศนะของลูเน็นเบิรกและออนสไตน 

                                                        
 105  วิโรจน สารรตันะ,  การบริหาร หลักการทฤษฎี และประเดนทางการศึกษา

(กรุงเทพมหานคร: ทิพยวิสุทธิ์, 2542), 71. 
 106  Roger Plant., Managing Change and Making it Stick (London: Fontana, 1987 ), 69. 
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(Lunenburg and Ornstien) 107 ที่เห็นวาเกดิจาก 1) ความกลวัในการคุกคามตอการบรรลุความตองการ
ของบุคคล เชน ดานเศรษฐกิจ ดานความสัมพันธทางสังคม ดานการยอมรับนับถือ เปนตน 2) ความ
กลัวตอส่ิงที่ไมรู 3) ความกลัวตอส่ิงที่จะคุกคามตออํานาจและอิทธิพลที่มีอยู  5) ยึดมั่นในโครงสราง
องคการเดิม   6) มีทรัพยากรจํากัด 7) ขัดกับขอตกลงรวมที่มีตอกันไวกอน สําหรับมิสเกลและโอกา
วา (Miskel and Ogawa) 108 มีความเหน็วา ในองคการทางการศึกษานัน้ บรรยากาศและวัฒนธรรม
โดยรวมขององคการทางการศึกษานัน้เปนอุปสรรคที่สําคัญตอความพยายาม ทีจ่ะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดวย ดังนั้น  ในระหวางการเปลี่ยนแปลงองคการนั้นหากไมใชพยายามใด ๆ กบั
บรรยากาศและวัฒนธรรมองคการแลวกด็ูเหมือนจะมีความเสี่ยงตอความลมเหลวสูง นอกจากนั้น ยงั
มีอุปสรรคจากความจํากดัของทรัพยากร ความไรสมรรถภาพในการสรางผลผลิต การขยายการ
ใหบริการ การจัดหาวัสดุอุปกรณใหมๆ การขาดแคลนบุคลากรและการตอรองของกลุม 
เปนตน นอกจากนั้นซาราสัน ( Sarason ) 109  มีความเหน็วา การขาดความเปนอันหนึ่งอนัเดียวกันของครู 
แมครูจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธอันดตีอกันแตขาดความรวมมือในลักษณะของการทํางานเปน
กลุมเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เปนอุปสรรคสําคัญ นอกจากนี้ คอรนเนอรและเลค (Connor and 
Lake) 110 เห็นวาอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนคอื การขาดความเขาใจ การขาดการยอมรับ 
และการขาดการกระทําในสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนั้น สวนบาซอมและแกรนดอล (Basom and Granddall) 

111  เห็นวาสิ่งที่เปนปญหาอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนมีดังนี้คือ 1)  การมีผูนาํที่ไมตอเนื่อง 
2) ผูบริหารกลัวความไมสามารถที่จะบริหารใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได 3)  ขาดการฝกอบรมใหมี
ทักษะในการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง  4) มีการบริหารแบบคอยรับการสั่งการจากผูบริหารระดับสูง 5)  
คนในองคการยังเชื่อวาองคการยังไมมีปญหาหรือความจาํเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลง 6) โรงเรียนยงั
ไมสามารถทําใหบรรลุวิสัยทศันที่พึงประสงคอ่ืนได  7)  การมีเวลาและทรัพยากรจํากดั สําหรับแนวคิด

                                                        
  107 F.C.  Lunenburg   and Ornstien A.C., Educational Administration: Concept and 
Practice,  3rd edition (Belmont: Wardworth, 2000), 104. 

 108 C. G. Miskel  and K. Ogawa,   The Culture- of School and Problem of Change 
(Boston:Allyn and Bacon, 1988), 108. 

 109S.  Sarason, Parent Involvement and the Political (Principal-(San Francisco: CA:  
Jossey –Bass, 1995), 138. 

 110 Connor B. Lake and  R. J., Changing Teacher, Changing Time: Teacher’s Work and           
Culture in The Post Modern Age  (Toranto: OISE Press, 1988), 79. 

 111 M. Basom  and Z. Granddall, Changing our-School ( Milton Keynes: Open  
University Press, 1991), 169. 
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ของโลเวลและไวล  ( Lovell and Wiles cited in Daresh) 112 กลาวถึงส่ิงตอตานการเปลี่ยนแปลงใน
โรงเรียนที่ผูบริหารจะตองแสวงหาเทคนิควิธีเพื่อเอาชนะหรือแกไขดังนี้  1)  การขาดความมีพันธะผูกพัน
กับจุดมุงหมายของโรงเรียน  2)  การใหขอมูลยอนกลับที่ไมเพียงพอ  3) ความรูเกี่ยวกับการสอน
และการเรียนรูไมเพียงพอ 4)  ทัศนะคติหรือคานิยมที่มีตอขอเสนอในการเปลี่ยนแปลง  5) ความพึง
พอใจในสภาพที่เปนอยู  6)  การพัฒนาทกัษะยังไมเพียงพอ  7)  ยังใหความสนใจในสภาพที่เปนอยู
ในระดับสู ง 8)  ขาดการสนับสนุนจากองคการ  9)  บรรยากาศเปนแบบปดมากกวาแบบเปด 10)  
ขาดการทําใหเปนระบบเขากบัสวนอื่นขององคการ 11) เปนสิ่งคุกคามตอบุคล 12)  ขาดความรูอยาง
เพียงพอในเรื่องขอจํากัดและความเปนไปไดในสภาพการณ ในโครงสรางขององคการที่เนนความคงที่ 
13) เปนสิ่งที่คุกคามตอเจาหนาที่ในองคการ  15)  การใหรางวัลเพื่อผลในการเปลี่ยนแปลงยังไมพอ 

 อยางไรก็ตาม มีงานวิจยัหลายช้ินชี้ใหเห็นวา การตอตานการเปลี่ยนแปลงเหลานั้น
สามารถเอาชนะได หากมกีารดําเนินการที่ดี เชน 1) การชี้ใหเห็นถึงความสําคัญและจําเปนในการ
เปลี่ยนแปลง 2) การทําใหวตัถุประสงคหรือความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงนัน้มีความชัดเจน 
เปนที่รับรูและเขาใจในสมาชิกขององคการ และมีแนวทางที่จะทําใหบรรลุผลตามความคาดหวังนั้น 
3) มีการใชความพยายามอยางหลากหลาย  4)  มีความสามารถที่จะนําการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติ
ได113  

 เฮาส (House) ก็ใหขอเสนอแนะไวดังนีค้ือ 1) ตองตระหนกัถึงทัศนะคติ ความเชื่อ และ
ความตองการของสมาชิกในองคการ 2)  ใชผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เปนที่ยอมรับ  3) ใหสมาชิก
ตระหนกัและรับรูถึงผลดีที่จะไดรับจากการเปลี่ยนแปลง 4)  สงเสริมการมีสวนรวมในกระบวนการ
ของการเปลี่ยนแปลง  5) สงเสริมใหเกดิการเปลี่ยนแปลงจากภายในจะไดผลมากกวาจากภายนอก  
6)  ส่ือสารขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงใหกับผูที่เกี่ยวของ    นอกจากนี้   ลอนดอน  (London)114  
ไดใหขอเสนอแนะเชนกนัดังนี้ 1)ใหมีการประเมินลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานจิตวิทยา 
ดานคาใชจาย จุดมุงหมาย และความผูกพันของสมาชิกกอนการดําเนินงาน 2)  ใหพิจารณาวาใคร 
(who) และอะไร  (what)  ที่จะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง  3)  สรางวิสัยทัศน ใหสมาชิก
เห็นวา  การเปลี่ยนแปลงมีความเปนไปไดอยางไร   4)  จัดเตรียมมาตการดําเนินงานที่หลากหลาย  

                                                        
 112R. N. Lovell, and A. J. Wiles,  The Professio - Development of School 

Administrators  ( New Jersey: Mewill Prentice-Hall, 2001), 540.   
 113 M. Fullan , The New Meaning of Educational Change (New York: Teachers  

College Press, 1982), 10.  
 114 M. London , The Change  Masters (New York: the Mc Graw-Hills Companies-Inc., 

1988) , 15. 
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การเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 
 จากหลักการพืน้ฐานวา การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกจิ สังคม และการเมืองในประเทศที่
พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา เปนสาเหตุใหเกิดความตองการที่จะสรางนวัตกรรมและปฏิรูป
การศึกษา เดิกรแฮม (Durkheim ) 115  กลาววา “ การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษามักจะเปนผลพวงของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เมื่อไหรก็ตามที่คนเกิดความรูสึกตองการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบ
การศึกษานั่นเปนการแสดงวาระบบเดิมที่เปนอยูไมสามารถตอบสนอง หรือไมเพียงพอกับ
สภาพการณทีเ่ปนอยูอีกตอไป  นอกจากนี้ เฟเกอรไลนและซาฮา(Fagerlind and Saha) 116     กลาววา 
ในชวงปลายทศวรรษ 1950 ถึงตนศตวรรษ 1960 ไดมีขอตกลงทั่วไปรวมกันในกลุมนักการเมือง 
นักการศึกษา นักวางแผนสังคมและสถาบันการศึกษาวา การศึกษาเปนกุญแจสําคญัในการขับเคลื่อน
สังคมใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง   ภายใตบริบทดังกลาว การจัดเตรียมขยายและปรับปรุงดาน
การศึกษากลายเปนจุดเนนสําคัญในความพยายามของประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศทีก่ําลัง
พัฒนา นกัการศึกษาซึ่งศึกษาเกีย่วกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาอยางจริงจังทานหนึ่งคือดุก 
(Duke) 117 ไดใหความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาวา หมายถึงการเปลี่ยนแปลง
จุดมุงหมายหรอืเปาประสงคของการศึกษา เพื่อปรับปรุงส่ิงที่คาดหวังวาจะใหนกัเรียนไดเรียนรู 
วิธีการในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล การจัดองคกรทางการศึกษา กฎระเบียบ การ
ควบคุมดูแล ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ เขากลาววานักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจาํเปนตองศึกษาตามผลงานวิจัยในสาขาอื่น ๆ เพือ่เปนแนวทางใน
การศึกษา การศึกษาไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงทกุประเภท การเปลี่ยนแปลงดานประชากร
จะสงผลตอจํานวนนักเรยีนที่จะเขาเรยีน การเปลี่ยนแปลงดานสังคมและวัฒนธรรมจะมีอิทธิพลตอ
ความคาดหวังจากการเรียนการสอนและภารกิจตาง ๆ การทําความเขาใจเกีย่วกบั  การเติบโต
และพัฒนาการของมนุษยเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ออกแบบสภาพแวดลอของการเรียนรู  สอดคลองกับ แนวคิดของซอลทแมนและคณะ (Zaltman 

                                                        
 115 E. Durkheim, The Evaluation of Educational Thought. Lecture on the Formation and 

Development of Secondary Education in France (London: Routledge and Kegan Paul,1977), 68.  
 116  I  Fagerlind and L. J. Saha, Education and National Development : A Comparative 

Perpective  (Oxford: Perganon Press, 1983), 19. 
 117 Daniel L Duke, The Challenges of Educational Change ( New York : Pearson 

Education,Inc.2004), 18.  
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and the others) 118   ซ่ึงกลาววา สถาบันทางการศึกษาตองล่ืนไหลไปกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
อ่ืนๆของสังคมอยางหลีกเลีย่งไมได  โรงเรียนจะถูกคาดหวังวาตองแบกรับภาระหนาที่ที่สําคัญ  
สองประการคือการธํารงรักษาคานิยมดั้งเดิมของสังคมกับการเตรียมสมาชิกรุนเยาว ของสังคมใน
การดํารงชีวิตในสังคมโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง  แรงจูงใจที่ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สถาบันทางการศึกษามักจะมแีนวทางมาจากแหลงใดแหลงหนึ่งคือ  1)  โรงเรียนตองตอบสนองตอ
ความตองการในการกลอมเกลาทางสังคมของสังคม 2 ) การใชโรงเรียนแกปญหาของสังคมซึ่งเลวิน 
มีความเหน็วาประเด็นแรกถอืเปนแรงผลักดันที่สําคัญ กลาวคือ เพราะโรงเรียนไมสามารถหลีกเลี่ยง
การตอบสนองความตองการและอุปสงคของสังคม กิจกรรมและผลลัพธทางการศึกษาคือกระจก
สะทอนสภาพสังคมโดยรวม จากมุมมองดังกลาว แสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงของระบบ
โรงเรียนมาจากการเปลี่ยนแปลงคานิยมของสังคม ดังนั้นสถาบันทางการศึกษาตองไมรักษาบทบาท
ของการรักษาสภาพเดิมแตตองทําในสิ่งตรงกันขาม คือการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ที่มีความตองการการนิยามใหม การคิดคนสิ่งใหมและการปรับปรุงพัฒนาโดยการเปลี่ยนแปลง
ทางตรง ในสวนของดุก (Duke)  มีความเห็นวา โรงเรียนและครูไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยน
ทางดานสังคม เศรษฐกจิและวัฒนธรรม แต การเปลีย่นแปลงทางสังคม เศรษฐกจิและวัฒนธรรม
ไมใชการเปลีย่นแปลงทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาแตกตางจากการเปลี่ยนแปลง
ดานอื่นๆซึ่งสามารถเห็นไดชัดจากชวงเวลาระหวางการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมในดานหนึง่และการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนอีกดานหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
เปนไดทั้งส่ิงทีม่ากอนและสิง่ที่เปนผลพวงของการเปลี่ยนแปลงดานอืน่ๆ เชน การเปลี่ยนแปลงดาน
นโยบายของโรงเรียนเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ อาจจะเปนเพราะตองการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงดานประชากรหรือสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานประชากร  ไดสรุปความหมายของ
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาวา เปนการเปลี่ยนแปลงที่มุงใหเกดิการปรับเปลี่ยนเปาหมายตางๆ
ของการศึกษาและ/หรือ เปนการปรับปรุงเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังจะใหผูเรียนไดเรียนรู วิธีการเรียน
การสอน วิธีการประเมินผล รวมทั้งวิธีการจัดองคการ การออกกฎระเบียบขอบงัคับ การบังคับ
บัญชารวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ  
 ในสวนของมุมมองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ชวงหาทศวรรษที่ผานมาดําเนินการตามแนวคิดสําคัญ 6 ประเด็นคือ 
ความเสมอภาคดานโอกาสทางการศึกษา(equality of educational opportunity) ความเปนเลิศทาง
การศึกษา (educational excellence) ความรับผิดชอบทางการศึกษา(accountability) การศึกษา 
                                                        

 118 G.  Zaltman, D.  Florio and L.A.  Sikorski, Dynamic Education Change (New York: The 
Free Press, 1977), 3.  
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ทางเลือก (choice) ความปลอดภัยในโรงเรียน (school safety) และการสรางความเปนมืออาชีพ
(professionalization ) ในสวนของนกัวิชาการสองทานซึ่งรวมกนัศึกษาเกี่ยวกบัการศึกษาในภูมิภาค
เอเชีย- แปซิฟก คือ เช็งและ เทานเซน็ (Cheng and Townsend) 119  เสนอรายงานเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางการศึกษาในภูมภิาคเอเชยี-แปซิฟก : แนวโนมและประเดน็สําคัญ 
โดยกลาววาในชวง 20 ป ที่ผานมา ไดมีความเคลื่อนไหวอยางมากมายเพื่อผลักดันการปฏิรูป
การศึกษาและปรับโครงสรางระบบโรงเรียนโดยมีจุดมุงหมายที่จะสรางประสิทธิภาพ และการ
พัฒนามาสูการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิกฤตการณทางเศรษฐกิจได
กลายปนตวัเรงเราใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง โดยมีกรณีที่นาสนใจใน
ภูมิภาคเอเชยี ไดแก ฮองกง เกาหลี มาเลเซีย จีน สิงคโปร ไตหวนั และไทย สวนประเทศทาง
ตะวนัตกเฉยีงใตของแปซิฟก ไดแก ออสเตรเลีย นิวซีแลนดและหมูเกาะในแปซฟิก ภาคตะวนัตก
ของแคนาดา และภาคตะวนัออกของแปซิฟก ไดแก ชิลีและสหรัฐอเมริกา ซ่ึงแมวาในแตละประเทศ
จะมีขั้นตอนและมีความชา เร็วในการพัฒนาตางกนัแตก็มีความคลายคลึงของรูปแบบและประเด็น  
ที่สําคัญๆ เชนการกําหนดจุดมุงหมายและวสัิยทัศนใหมในระดับชาติสําหรับการศึกษา   การกระจาย
อํานาจการบรหิารการศึกษาไปสูโรงเรียน การประกนัคุณภาพการศึกษา และความรับผิดชอบ      
การฝกหัดครูและภาวะผูนําทางดานการเรียนการสอน  งบประมาณและการโอนการศึกษาใหเอกชน 
การขยายการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษา    
 การปฏิรูปการศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก ไดช้ีใหเห็นวาแมประเทศ  
ในภูมภิาคนี้มบีริบทที่แตกตางกันทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมแตการปฏิรูป
การศึกษาก็มแีนวโนมและประเด็นที่คลายคลึงกัน ไมวาประเทศพัฒนาแลวหรือประเทศกําลังพัฒนา 
เพราะในยุคปจจุบันสังคมโลกกาวสูสังคมการเรียนรูซ่ึงประเทศตางๆมีสัมพันธภาพการเรียนรูซ่ึงกัน
และกนั นอกจากนั้นกระแสโลกาภิวัฒนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําใหประเทศตาง ๆ ตอง
ปรับตัวใหทนักับการเปลี่ยนแปลง ตองเตรียมรับมือกบัความทาทายและสรางขีดความสามารถใน
การแขงขัน เมื่อเปรียบเทียบแนวนโยบายและยุทธศาสตรในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศตางๆ
กับประเทศไทย จะเหน็วา ผูนําในหลายประเทศไดสรางวิสัยทัศนทีท่าทายเพื่อจดุประกาย สราง
ความตื่นตวัและความคาดหวังในการพัฒนาประเทศที่พงึประสงค โดยใชการปฏิรูปการศึกษาเปน
ยุทธศาสตรสําคัญเพื่อกาวไปสูเปาหมายดังกลาว สําหรับประเทศไทย การประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 ซ่ึงเปนกฎหมายแมบทฉบับแรกของประเทศไทย
นับเปนการเคลื่อนไหวครั้งสําคัญ  ที่ไดสงผลใหเกิดความตื่นตวัอยางกวางขวางในวงการศึกษาไทย  
                                                        

 119 Y. C.  Cheng  and H. Townsend,  Educational Change and Development in Asia-Pacific  
( Bnagkok : Ammarin Printing, 2000), 68. 
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พระราชบัญญัติการศึกษาดังกลาวนับเปนยทุธศาตรที่สําคัญในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย
และเปนเครื่องชี้ทิศทางใหมในการพัฒนาการศึกษา ในการปฏิรูปการศึกษา นักการศึกษาไทยได
พยายามสรางวิสัยทัศนทางการศึกษาขึ้นและดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาเพื่อมุงไปสูวิสัยทัศน
ดังกลาว  แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของนักวิชาการตะวนัตกและนักวิชการตะ
วันออกซึ่งนําเสนอขางตนมีทั้งประเด็นที่เหมือนกนัและตางกัน ในการศึกษาครัง้นี้ผูวิจยัไดเลือก
ศึกษาประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาซึ่งกําลังดําเนินการในประเทศไทย ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพียง 5 ประเด็น คือ การปฏิรูปการเรียนรู การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
การประกันคณุภาพการศึกษา การพัฒนาบุคลากรและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 120   
 
การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาของประเทศไทย 
 การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของประเทศไทย ไดดาํเนินการหลายครั้งหลายรูปแบบ
สืบเนื่องมา ตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวและรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวซ่ึงกลาวไดวาเปนการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 1 ที่ปฏิรูปการศึกษาเพื่อ   
ความทันสมัย ไดมีการปฏิรูปการศึกษาอยางตอเนื่อง จากการศึกษาในวัด ในวัง และในครวัเรือน  
มาเปนการศึกษาในโรงเรียน มีการจัดทาํโครงการศึกษา หรือแผนการศึกษาแหงชาติ หรือ
พระราชบัญญัติการศึกษา เพราะแตละโครงการหรือแผนในขณะนัน้เปนพระบรมราชโองการจึงถือ
เสมือนเปนพระราชบัญญัติในปจจุบัน นอกจากนี้ยังมีการจัดทําหลักสูตรซ่ึงประยุกตใหเขากบั
สังคมไทย มีการจัดตั้งโรงเรียนประถมและมัธยม โรงเรียนฝกอาชีพ โรงเรียนฝกหัดครู รวมทั้ง      
การจัดตั้งมหาวิทยาลัย แตดวยสภาพเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น การศึกษาจึงกระจุกตวัอยูแตใน
เมืองและในตวัจังหวัดเปนหลัก อยางไรกต็ามผลพวงที่สําคัญยิ่งของการดําเนินการปฏิรูปการศึกษา
ในครั้งนั้นคือประเทศไทยคงความเปนเอกราชไวไดโดยไมตกเปนอาณานิคมของตางชาติ ซ่ึงเปน
ความสําเร็จเนือ่งมาจากพระปรีชาสามารถและภาวะผูนําของพระมหากษัตริยทั้ง 3 พระองค คือ
รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่6และรัชกาลที่7 รวมท้ังเสนาบดีกระทรวงธรรมการและเสนาบดี
กระทรวงศกึษาธิการ 5 ทาน ที่มีภาวะผูนํา ความจริงจังและความจริงใจที่จะผลักดันการศึกษาเพื่อ
ความทันสมัยและปฏิรูประบบอื่น อยางสอดคลองกัน การปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2  ถือเปนการปฏิรูป
การศึกษาเพื่อชีวิต ชวงเวลาหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475  มีการปรับปรุง
                                                        

 120 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางการศึกษา
ในภูมิภาคเอเซียขแปรซิฟก: แนวโนมและประเด็นสําคัญ  (กรุงเทพมหานคร: ศูนยความสัมพันธและความ
รวมมือระหวางประเทศเพื่อการปฏิรูปทางการศึกษา,2543), 7-59. 
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แผนการศึกษาแหงชาตหิลายแผน แตละแผนก็ยงัเปนพระบรมราชโองการตามประเพณี แตไมมี
สภาพเปนพระราชบัญญัติ นอกจากนีย้ังมีการปรับปรุงเปนจุด ๆ ตามสภาพปญหา เชน มีความปรับปรุง
สามัคยาจารย เปน คุรุสภา และการกําหนดรูปแบบการศึกษาสมัย เปนสถาบันวิชาชีพ มีการจัดตัง้
มหาวิทยาลัยขึน้มาใหมอีก 4 มหาวิทยาลยั มีการจัดตั้งสภามหาวิทยาลัยแหงชาติเมื่อ พ.ศ. 2499 และ
ตอมามีสภาการศึกษาแหงชาติ เมื่อ พ.ศ. 2502 และคณะกรรมการการศึกษาแหงชาตเิมื่อพ.ศ. 2515 
ไดมีการแตงตัง้คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษาขึ้นเมื่อวนัที่ 25 มิถุนายน 2517 และ   
มีการศึกษา วเิคราะห วิจยั อยางกวางขวางเพื่อเสนอแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาแตดวยสภาพ
การเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบอยครั้ง กลาวคือในชวงเวลาตั้งแต พ.ศ. 2517 – 2523          
มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการถึง 10 คน มีวาระการดํารงตําแหนงเฉลี่ยคนละ 6 เดือนจึงเปน
สาเหตุสําคัญทีท่ําใหการปฏิรูปการศึกษาในชวงนี้ขาดความตอเนื่อง การปฏิรูปการศึกษาในปจจบุันนี้
ถือเปนการปฏิรูปการศึกครั้งที่ 3 เปนการปฏิรูปเพื่อนําไปสูสังคมแหงปญญาและการเรียนรู      
สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรอบโลกที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะการพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ภาครัฐและภาคเอกชนไดรวมกันจัดตัง้คณะศึกษาการศึกษาไทยในยุคโลกาภวิัฒน ซ่ึงได
รวมกันดาํเนินการตามยุทธศาสตรหลัก  4  ประการ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา คือ จุดประกาย 
ขายความคิด พิชิตความเปลี่ยนแปลงและออกแรงผลักดันสูความสําเร็จ จนกระทั่งมีการตรา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ซ่ึงถือ เปนกฎหมายสูงสุดดานการศึกษาของประเทศ 
การปฏิรูปการศึกษาในปจจบุันถือเปนการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่สําคัญที่สุดเทาที่ผานมา ทั้งนี้เพราะ
เปนการดําเนนิการภายใตกฎหมายสูงสุดของประเทศ คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 และดําเนินการตามกฎหมายการศึกษาของประเทศคือพระราชบัญัติการศึกษาแหงชาต ิ 
พ.ศ. 2542 ปรับปรุงแกไข  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545  กลาวไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา    
ในทุกดานโดยสรุปเปนนโยบายได 5 ดานเรียกวา ปญจปฏิรูป คือ การปฏิรูประบบการศึกษา    
การปฏิรูปการเรียนรู การปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา การปฏิรูประบบครูและ
คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา โดย    
ที่เปาหมายสุดทาย ( ultimate goal) คอื การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและเปนมนุษยที่สมบูรณ      
ทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
ที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขซึ่งจะสงผลใหเกิดสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  
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การบริหารการศึกษากับการเปลี่ยนแปลง 
 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายในองคกรเปนสิ่งที่หลีกเล่ียงไมได   การเปลี่ยนแปลง
องคกรจะนํามาซึ่งเปาประสงคขององคกรหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ใหดีขึ้น  เพราะการเปลี่ยนแปลงองคกรนั้นเปนความรบัผิดชอบที่จะตอบสนองตอปญหาตาง ๆ คือ  
1 ) ปญหาของการทดสอบการเจริญเติบโตขององคกร   การคงสภาพเดิมและการปรับปรุง
โครงสรางขององคกร    2 ) ปญหาของความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรและการพัฒนาบุคลากร  
และ  3 )   ปญหาในเรื่องประสิทธิผลขององคกร121   สถานศึกษาเปนองคกรเชนเดยีวกบัองคกรอ่ืนๆ  
ที่จะตองมีการปรับปรุงเพิ่มเติมประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการทํางานใหดียิ่งขึ้น  และผูบริหาร
เปนบุคคลที่สําคัญที่สุดที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  ผูบริหารจึงไมสามารถปลอยใหองคกร
เปลี่ยนแปลงโดยไมมกีารวางแผนได 
 
บทบาทหนาท่ีและความรับผดิชอบของผูบริหารสถานศึกษา 
 ผูบริหารสถานศึกษาเปรียบเสมือนผูกําหนดทิศทางของสถานศึกษา   มีหนาที่ความ
รับผิดชอบงานของสถานศึกษาทั้งหมด  เปนหลักที่สําคัญยิ่งทั้งตอสถานศึกษา  ครู  และตอผลงาน
อันเปนสวนรวม  แอนเดอสัน  และไดด  (Anderson & Dyke)   ช้ีบงถึงหนาที่  ความรับผิดชอบ   
ของผูบริหารสถานศึกษาไว ยี่สิบประการคือ  1 ) เปนผูนําในการวางแผนเกี่ยวกับหลักสูตร 2 ) ศึกษา
และใหความรูทางดานทฤษฎีการศึกษาแกบรรดาอาจารยและผูสนใจ  3 )  จัดโครงการเรียนการสอน   
ใหเหมาะสมกับความตองการของนักเรียน   ชุมชนและประเทศ    4 )  เปดบริการแนะแนวใน
โรงเรียน  5 )   จัดบริการตางๆ ขึ้นในโรงเรียน  เชน  บริการสุขภาพ  การรับสงนักเรียน  และ
อาหารกลางวัน  6 )  จัดการเกี่ยวกับการดําเนินงานหองสมุด และเครื่องอํานวยความสะดวกในการสอน  
7)รวมมือในการคัดเลือกอาจารยและจัดระบบงาน ที่ทําใหการดําเนินงานของคณาจารยเปนไปดวยดี
และมีประสิทธิภาพสูงสุด   8 )   พัฒนาวิธีการที่ทําใหขวัญและกําลังใจของคณาจารยดี  และความประพฤติ
ของนักเรียนเรียบรอย  9 )  พัฒนาและรักษาขวัญและกําลังใจของคณาจารยใหดีตลอดไป         
10 ) พัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมอาจารยในโรงเรียน  11 ) พัฒนาโครงการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อนักเรียนทุกคน  12 )  วางแผนการจัดการเรียน การสอนทั้งเปนวันและเปนป  13 )  พัฒนา
วิธีการรักษาระเบียบและงานธุรการประจําวันเพื่อ ใหการบริหารงานคลองตัวทั้งในดานการศึกษา
และดานธุรกิจ 14 )   เปดโอกาสใหผูนําในหมูบานได  เขารวมกิจกรรมในโรงเรียนบางตามสมควร    
15 )   ช้ีแจงโปรแกรมการเรียนการสอนและเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ของโรงเรียน  และ
                                                        
 121 Warren G.,Bennis,Changing Organization: Essay on The Development and Evaluation 
Organization ( New York:McGraw-Hill,1969),15. 
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ใหคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ  16 )   รวมมือประสานงานในการจัดบริหารการศึกษาใหแกเด็ก  
หนุมสาวในชุมชน  17 )  จัดการและใหคําแนะนําในการรักษาอาคารเรียนและเครื่องอํานวย
ความสะดวกตางๆ ของโรงเรียน  18 )  รวมมือในการวางแผนเกี่ยวกับการสรางอาคารในอนาคต    
19 )   ใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ของสถานศึกษา  และ  20 )   ยอมเสียสละเพื่อความกาวหนา
ทางดานการเรียนการสอน122   ปเดียวกัน ฟซค ( Fisk)  แบงงานของผูบริหารการศึกษาออกเปน       
ส่ีประเภท  คือ   1 )   ความสัมพันธกับชุมชน  2 )  การสรรหาและการพัฒนาบุคลากร   3 )  การปรับปรุง 
สงเสริมและใหโอกาสทางการศึกษา  และ  4 )  การจัดหาและดูแลเรื่องการเงิน  อาคาร  สถานที่  
และอุปกรณ 123 จากนั้นอีกสองป  มิลเลอร ( Millerer)   แบงภารกิจที่ผูบริหารโรงเรียนจะตองปฏิบัติ
มี แปด ประการดวยกัน  คือ   1 )   การวางโครงการดําเนินการเรียนการสอน  2 )  ดานกิจการ
นักเรียน     3 ) ดานบุคคลในโรงเรียนและเจาหนาที่อ่ืนๆ  4 )   ดานอาคาร สถานที่และวัสดุอุปกรณ               
5 )  การเงินและงานธุรการ   6 ) การประชาสัมพันธโรงเรียน   7 )  การวางแผนและประเมินผล  และ 
8 ) ดานสงเสริมบริการ  เชน การขนสงนักเรียน  อาหารกลางวัน  เปนตน124  หลักจากนั้น จาวีส 
( Javis) ไดกําหนดขอบขายของงานบริหารการศึกษา 8 ประการ  คือ    1 )  การพัฒนากิจการ
นักเรียน   2 ) การบริหารกิจการนักเรียน  3 )  การบริหารดานความสัมพันธกับชุมชน  4 )  การบริหารงาน
บุคคล   5 )  การบริการพิเศษตางๆ   6 )  การจัดโครงสรางหนวยงาน  7 )  การดูแลอาคาร สถานที่
และบริเวณ และ  8 )  การบริหารธุรการและการเงิน125   ตอมา เฟเบอรและเชียรรอน ( Faber & 
Chearon) ไดเสนองานของผูบริหารสถานศึกษาไวเชนเดียวกันกับ แคมเบลล และคณะ ( Campbell,et al)   
ที่ไดทําการวิจัยและเสนอแบงงานที่สําคัญของสถานศึกษาไว  หก ประการ คือ 1 ) งานสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  งานดานนี้ผูบริหารโรงเรียนควรจะตองศึกษาเกี่ยวกับ
ลักษณะของชุมชน  ความตองการของชุมชน  การใหขอมูลโรงเรียนแกชุมชน  บทบาทของโรงเรียน
ในชุมชน   และบทบาทขององคกรตางๆ ในชุมชน  2 )  งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนในชุมชน  
งานดานนี้บทบาทของผูบริหารเกี่ยวของกับการวางจุดมุงหมายเฉพาะของสถานศึกษาการวางโครงการ

                                                        
 122 Lester W. Anderson, Secondary School Administration ( Boston: Houghton 
Mifflin,1963), 343-345. 
 123 Robert S. Fisk, The Task of Educational Administration ( New York: Harper and Rows, 
1963),221-225. 
 124 Richard I. Miller, Perspectives on Education Change ( New York:Appleton,1965), 500-
550. 
 125 Osear T.Javis, Organizing Supervising and Administering the Elementary School ( New 
York: Parker , 1968)99.8-10. 
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เรียนการสอน  หลักสูตรและการเปลี่ยนแปลง  หลักสูตรของชาติ  การจัด  และเลือกใชส่ือการเรียน  
อุปกรณหลักสูตร  และการประเมินการสอน  3 )  งานกิจการนักเรียน ผูบริหารจะตองจัดการ
เกี่ยวกับนักเรียนในเรื่องการบริหารกิจการนักเรียน   โดยการจัดองคกรของนักเรียน  ระเบียบและ
ทะเบียนตาง ๆ  การจัดบริการใหแกนักเรียนและการควบคุมความประพฤติและระเบียบและ
ทะเบียนตาง ๆ การจัดบริการใหแกนักเรียนและการควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัยของ
นักเรียน  4 ) งานบริหารบุคคล  งานดานนี้มีความสําคัญยิ่งสําหรับผูบริหารในสถานศึกษาเพราะ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของสถานศึกษาสวนใหญขึ้นกับการบริหารงานบุคคล การวิเคราะห
อัตรากําลัง  การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน  การนิเทศงาน  และการประเมินผลประสิทธิภาพการสอน  
5 )  การบริหารอาคารสถานที่  และวัสดุอุปกรณตางๆ งานดานนี้มีความหมายรวมถึงอาคาร  สถานที่  
สนาม  วัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษา   ผูบริหารควรสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนอาคาร  สถานที่  
การพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณเพื่อชวยในการเรียนการสอน  และ 6 )  
งานการเงินและธุรการ  งานดานนี้มีสวนสําคัญในการเสริมการเรียนการสอน    ส่ิงที่ผูบริหาร   ควร
ใหความสนใจไดแก   การทํางบประมาณการใชจาย   งานสารบรรณ   งานประชาสัมพันธ  และงาน
พัสดุ  ครุภัณฑ  เปนตน 126   สําหรับ เซอรจิโอวานี่  (Sergiovani)  แบงภารกิจที่สําคัญของการ
บริหารการศึกษาออกเปน  เกา ประการ  คือ  1 ) พัฒนาโปรแกรมการศึกษา    2 )  งานกิจการ  
นักเรียน  3)  การบริหาร   4 )  งานบุคลากร  5 )  งานวางแผน   6 )  งานธุรการ  7 ) งานพัฒนา
บุคลากร    8 )  งานสัมพันธช ุมชน   และ   9 )  ความประพฤตินักเร ียน127   สวนคิมบรอซ                 
( Kimbrough) เห็นวาหนาที่หรือภารกิจของผูบริหารสถานศึกษาที่สําคัญมี แปด ประการ  คือ   1 )  การเรียน
การสอนและการพัฒนาหลักสูตร  2 )  การบริหารนักเรียน  3 )  ความสัมพันธระหวางโรงเรียน     
กับชุมชน   4 )  การบริการบุคคล   5 )  การบริหารอาคาร สถานที่   6 )  การบริการชุมชน   7 )  การจัด
องคกรหรือโครงสรางการบริหาร  และ  8 )  การบริหารงบประมาณ128  แตในทรรศนะของ เอิบเบน 
และฮิวส  ( Ubben & Huges)  เห็นตรงกับคนอื่นๆ วาผูบริหารสถานศึกษาตองรับผิดชอบงาน          
1 ) การพัฒนาหลักสูตร   2 )  การปรับปรุงการสอน   3 )  การบริการนักเรียน  4 )  การจัดการดาน
การเงินและสิ่งอํานวยความสะดวก  และ  5 )  ความ สัมพันธกับชุมชน 
 

                                                        
 126 Ronald F. Campbell, Ewin M. Bride,& Raphale O., Introduction To Education 
Administration ( Boston Massachusetts : Allyn and Bacon, 1977), 116. 
 127 Tomas J. Sergiovani ,  Education Governance and Administration  ( New Jersey : 
Prentice – Hall,1980),10. 
 128 Ralph L. Kimbrough, Education Administration ( New York : McMillan,1988),44. 
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การปฏิรูปการศึกษา 
 นักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการปฏิรูปการศึกษาไวตาง ๆ กัน ดังนี้   วิชัย 
ตันศิริ กลาววา การปฏิรูปการศึกษาคือการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั้งระบบ  (systemic change)  เปน
การรื้อและปรับปรุงครั้งใหญ ยกเครื่องกันทั้งระบบ ได แก 1)  การบริหาร ตั้งแตระดับกระทรวง
ลงมาถึงโรงเรียน 2)  หลักสูตร รวมทั้งมาตรฐานและการประเมินผล 3)  กระบวนการเรียนการสอน 
4)  ผูประกอบวิชาชพี (ครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศกึษา)  การปฏรูิปการศกึษาเปนกระบวนการ
ที่มีความหมายลึกซึ้งกวางไกล หากเปนการเปลี่ยนแปลงตามปกติวิสัย ก็ไมเรียกการเปลี่ยนแปลงนัน้
วาการปฏิรูป และในทางกลบักัน หากการเปลี่ยนแปลงนัน้เปนไปดวยความรุนแรง ใชลําหักลําโคน
กวาดลางทกุสิ่งทุกอยางที่ขวางหนา กเ็รียกการเปลีย่นแปลงนั้นวาการ “ ปฏิวตั”ิ  ดังนัน้ “ การปฏิรูป”  
จึงเปนการเปลีย่นแปลงที่คอนขางใหญ เปนการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ แตเปลี่ยนอยางเปนขัน้เปนตอน 
ทําใหไมเกิดความรุนแรง หรือกระทบในทางที่เสียหายนอยที่สุด เปนวิถีของอารยชน เหมาะสม    
กับสังคมประชาธิไตยที่ยึดการเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากการใชพละกาํลังและความรุนแรง129 
 สรุปไดวา การปฏิรูปการศึกษา หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญทางการศึกษาเพื่อ
แกไขปญหาและอุปสรรคที่มีอยูเดิมใหเบาบางหรือหมดไป และเพื่อพัฒนาการศึกษาสูอนาคต 
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเขาสูระดับสากล 
 การปฏิรูปการศึกษามิใชกําลังเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น หากแตกําลังเกิดขึ้น
ทั่วโลก เพราะประเทศตางๆลวนตระหนกัดีวา ความเขมแข็งและความมั่นคงของประเทศมาจาก  
การพัฒนาศักยภาพของคนในชาติ และการที่จะพัฒนาคนไดดีนั้นตองอาศัยระบบการศึกษาที่
ครอบคลุม เขมแข็ง มีคุณภาพและประชาชนมีสวนรวม 
 ประเทศไทยผานการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญมาแลว ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ  
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั(รัชกาลที่ 5) ซ่ึงปจจัยที่ผลักดันใหเกิดการปฏิรูปในครั้งนั้นมีทั้งปจจยั
ภายในประเทศและปจจยัภายนอกประเทศเชนกัน  ผนวกกับสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค
ในปจจบุนั ประเทศไทยอยูในชวงของการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญอีกครั้งหนึ่งดวยสาเหตุปจจัย
ภายนอกและปจจยัภายในประเทศดงักลาวแลวขางตน การปฏิรูปการศกึษาครั้งนี้เร่ิมมีการดําเนินการ
มาตั้งแตป พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นไดกําหนดขอบขายของการปฏิรูปการศึกษา 
เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานทางการศึกษาและเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรค ที่มีอยูเดิมใหเบาบางลง
หรือหมดไป รวมทั้งเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาใหบรรลุจุดมุงหมายตามที่ตองการ และยกระดบั
คุณภาพ มาตรฐานการศึกษาใหสูงขึ้น เพื่อใหผูเรียนมีศักยภาพในการพฒันาตนเองใหมีคุณภาพชวีิต
                                                        

 129 วิชัย ตันศิริ, อางถึงใน  วิโรจน สารรัตนะ,  การบริหาร หลักการทฤษฎี และประเด็น
ทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร: ทิพยวิสุทธิ์, 2542), 71.  
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ที่ดี และพัฒนาประเทศชาต ิ รวมทั้งสามารถดํารงชีวิตในสังคมโลกอยางมีความสุข โดยไดกําหนด
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน 4 ดาน คือ 
 
 1. การปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา 
 2.  การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.  การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
 4.  การปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา 
 จากการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดระบใุหมี
การจัดทํากฎหมายที่เกีย่วของกับการศึกษาขึ้น และกระทรวงศึกษาธิการไดเสนอรางพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติที่มีการกําหนดหมวดวาดวยการปฏิรูปการศึกษาไว ประกอบกับคณุภาพการศึกษา
ซ่ึงเปนผลผลิตของระบบการศึกษายังไมตรงกับความคาดหวังที่จะทําใหคนไทย สามารถกาวเขาสู
การแขงขันในระดับโลกได กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหนวยงานหลักที่จะดําเนินการปฏิรูป
การศึกษาจึงไดดําเนนิการเพือ่การปฏิรูปการศึกษา โดยไดกําหนดขอบขายของการปฏิรูปการศึกษา
ใหสอดคลองตามเจตนารมณและเพื่อรองรับการดําเนินงานตามแนวทางที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ ใหเกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่อเตรยีมเยาวชนของชาติใหมีความรูความสามารถ 
ไดมาตรฐานสงูเหมาะสมกับความตองการของสังคมในยคุโลกาภิวัตน 
 
 เปาประสงคของการปฏิรูปการศึกษา 
 เพื่อใหการปฏิรูปเปนรูปธรรมและสามารถขับเคลื่อนไปสูจุดหมายไดอยางถูกตอง
จําเปนตองมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเปาประสงคของการปฏิรูปอยางแทจริง ดังที่ประเวศ        
วะส ีไดกําหนดเปาประสงคของการปฏิรูปไว 5 ประการ ดังนี้130 
  1. เปนการศกึษาสําหรับคนทั้งมวล (education for all)  อยางทั่วถึง ยืดหยุน หลากหลาย
เหมาะสมกับคนทุกกลุมในสังคม 
            2. ใหทุกสวนในสังคมมีสวนรวมในการจดัการศึกษา (all for education)   
 3. ปฏิรูปกระบวนการเรยีนรู ใหมีกระบวนการเรียนรูทีง่าย สนุก และพัฒนาคนใหเต็ม
ศักยภาพของความเปนมนุษย สามารถแกปญหาและพฒันาเศรษฐกจิ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดลอม การเมือง และสุขภาพไปพรอมกัน  
             4. สรางระบบสงเสริมวิชาชีพครู 
                                                        

 130 ประเวศ วะสี, การปฏิรูปการศึกษาไทย: หนทางสูการปฏิบัติ (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร 
พรินทรและพัสลิชซ,2541), 61-62.  
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            5. ปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการศึกษาใหมีความสมบูรณ และมีประสิทธิภาพ
ในการจดัการ ตรวจสอบใหบรรลุเปาประสงคของการศึกษา 
 สุรัฐ ศิลปอนันต   ไดสรุปวา เปาหมายของการปฏิรูปการศึกษาตองเนน “ คุณภาพผูเรียน
ไดมาตรฐานโลก”  จุดหมายของการปฏิรูปการศึกษา คือเด็กและเยาวชนสําเรจ็การศึกษาอยางมี
คุณภาพสูง เต็มศักยภาพของทุกคน สามารถรวมพัฒนาสังคมอยางสรางสรรคคทั้งในประเทศและ
ระดับโลก รวมทั้งเปนผูสามารถตัดสินใจไดอยางมีเหตผุล เปนบุคคลแหงการเรียนรู ปรับตัวได   
ทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลย ี และใหการจดัการศกึษาเปนเลิศ โดยโรงเรียนมีคณุภาพ การเรยีน
มีคุณภาพ หองเรียนมีคุณภาพและผูเรียนมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสูงระดับสากล ภายในป  2550     
การปฏิรูปการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและสถานการณในอนาคต 
จะตองเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ การปฏิรูป
การศึกษามุงเนนการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนซ่ึงจะเกิดขึ้นไดตองปฏิรูป กระบวนการเรียนการสอน 
ปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาและปฏิรูปการบริหารจดัการ การปฏิรูป
การศึกษาตองเริ่มจากหองเรยีนแตละหอง โรงเรียนแตละแหงในเขตพื้นที่ จนกลายเปนการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาทั้งระบบ ครอบคลุมทั้งประเทศ  สําหรับคุณลักษณะที่พึงประสงค      
ของสถานศึกษาที่ปฏิรูปมี  3 ดาน กลาวคอื131 
 1. ดานปจจัย ตองมีผูนําทีม่ีวิสัยทัศน มคีณะกรรมการสถานศึกษาที่เขมแข็ง มีครูที่มี
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอน มีส่ือและวัสดุอุปกรณที่เอื้อตอการเรียนรู มีสวนรวมใน   
การจัดการศึกษาของชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายและ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน 
 2. ดานกระบวนการ ตองมีแผนพัฒนาสถานศึกษา (school improvement plan) มี        
การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง มีการจัดการเรียนการสอนที่สนองความตองการของ
ผูเรียนและชุมชน มีบรรยากาศที่ปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนรู มีการประกันคุณภาพการศกึษา   
การพัฒนาบุคลากรทั้งผูบริหารและครูอยางตอเนื่องและเปนระบบ มกีารเทียบโอนผลการเรียนและ
ประสบการณเรียนรู มีระบบการติดตามประเมินผล โดยมีการจัดทําการประเมินผลและการรายงาน  
(school  review and school report)  ที่สามารถนําเสนอตอสาธารณชน มีการประชาสัมพันธให
ชุมชนทราบผลการดําเนินงาน 
 3. ดานผลผลิต ผูเรียนตองมีคุณภาพ ไดมาตรฐานสูงในระดับสากลและหองเรียนมี
คุณภาพไดมาตรฐาน 
                                                        

 131 สุรัฐ ศิลปอนันต,  กระบวนการปฏิรูปโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ (กรุงเทพมหานคร: บริษัท
สํานักพิมพที. เจ.เจ. จํากัด, 2543), 14.  
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 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาปจจัยที่สามารถจําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซ่ึงเกิดขึ้นเนื่องจากกระบวนการปฏิรูปการศึกษา การกําหนดขอบขายของการเปลี่ยนแปลงเปนการ
กําหนดโดยยึดหลักการที่สําคัญคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง
แกไข พ.ศ. 2545) และกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2539- 
2544 และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนแนวทางในการกําหนดการเปลี่ยนแปลงทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 
การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาของสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
 การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา หมายถึง การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก  

1. การปฏิรูปการเรียนรู  
2. การประกันคุณภาพการศกึษา  
3. การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
4. การพัฒนาบุคลากร  

 5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
 
 การปฏิรูปการเรียนรู 
 การปฏิรูปการเรียนรู หมายถึง การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนและการจัดเนื้อหาสาระ
การสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียนแตละคน ใหผูเรียนได
เรียนจากประสบการณจริง สรางนิสัยการเรียนรูที่สามารถแสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเอง 
ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม มีการจัดสภาพการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสขุ 
ไดรับการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน รวมทั้งการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรูแนวใหม  การปฏิรูปการเรียนรูครั้งยิ่งใหญของประเทศไทยไดเกิดขึ้นตาม
เจตนารมณของทุกฝายในสังคมไทย โดยปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 ซ่ึงเปนฐานที่มาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุงหวังจะยกระดับ
การศึกษาของชาติใหไดมาตรฐานและจัดไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ จึงกําหนดใหมีการปฏิรูป
การศึกษาทั้งระบบคือ ปฏิรูปการเรียนรู ปฏิรูประบบบริหารและการจดัการศึกษา ปฏิรูปครู อาจารย 
และบุคคลากรทางการศึกษา ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย 
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานเดียวกนั คือ
กระทรวงศกึษาธิการ โดยมีโครงสรางใหมเปนระดับกระทรวงและระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 
 ระดับกระทรวง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม และกํากับดแูลการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท กําหนดนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล มีหนวยงานหลักที่เปนนิติบคุคล 5 สวนราชการ ไดแก 

1. สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ 
2. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
4. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 ระดับพื้นที ่ มผีลใหมีการหลอมรวมสํานักงานศึกษาธิการจังหวดั สํานักงานสามัญศึกษา
จังหวดั และสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการอําเภอ สํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ และจัดตั้งเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อประสิทธิภาพใน    
การบริหารจัดการ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศกึษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา37 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมีอํานาจหนาที่ 
ดังนี ้
 1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศกึษาใหสอดคลอง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา           
ขั้นพื้นฐานและความตองการของทองถ่ิน 
 2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงาน    
ในเขตพืน้ที่การศึกษา และจัดสรรงบประมาณที่ไดรับในหนวยขางตนไดรับทราบ และกํากับ
ตรวจสอบติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดงักลาว 
 3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 
 4. กํากับ ดแูล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 
 5. ศึกษาวเิคราะห วิจยั และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริมสนับสนุน
การจัดและพฒันาการศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษา 
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 7. จัดระบบการประกันคณุภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศกึษา 
 8. ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมทัง้บุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบหลากหลายในเขตพื้นที่การศกึษา 
 9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวจิัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพืน้ที่
การศึกษา 
 10. ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนกุรรมการ และคณะทํางานดานการศกึษา 
 11. ประสานงานปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 12. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกบักิจการภายในเขตพื้นทีก่ารศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของ
ผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 กระทรวงศกึษาธิการไดกําหนดใหมีเขตพืน้ที่การศึกษา จํานวน 175 เขตในเบื้องตนและ
กําหนดโครงสรางสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ประกอบดวย 6 กลุมงาน ดังนี ้

1. กลุมอํานวยการ 
2. กลุมบริหารงานบุคคล 
3. กลุมนโยบายและแผน 
4. กลุมสงเสริมจัดการศึกษา 
5. กลุมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการศกึษา 
6. กลุมสงเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา132 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  กลาววา โลกและสิ่งแวดลอมมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การดํารงชวีิตของคนจึงตองอาศัยการเรยีนรูเพื่อใหสามารถปรับตัวเขา
กับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนรูจึงเปนครรลองของชีวิตที่เกิดขึ้นไดทุกแหง 
ทุกเวลา ตอเนือ่งยาวนานตลอดชีวิต ตั้งแตปฏิสนธิ จนตาย เร่ิมจากการเรียนรูจากครอบครัว ชุมชน 
ศูนยการเรยีน โรงเรียน สถาบันศาสนา แหลงเรียนรูตางๆที่กวางไกล แนวทางการเรยีนรูในชวงหนึง่
หรือยุคสมัยหนึ่งยอมมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณและสภาพแวดลอมของยุคสมัย
นั้นๆ เมื่อยุคสมัยและสภาพแวดลอมปรับเปลี่ยนไป แนวทางและกระบวนการเรยีนรูจึงจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนไปเพื่อใหเกิดความสอดคลองกัน ดังนัน้การปรับเปลี่ยนหรือการปฏิรูปการเรียนรูจึงเปน
สําคัญของทุกสังคมทั้งในระดับประชาติและระดับโลก  การปฏิรูปการศึกษาซึ่งกําลังเกิดขึน้     
                                                        

 132 กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการปฏิบัติงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546   
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 11. 
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ในปจจุบนันี้มเีร่ืองที่ตองดําเนินการหลายเรื่อง บางเรื่องจําเปนตองรอกฎหมายที่ตองออกตามความ
ในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ แตหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการปฏิรูปการเรียนรู ซ่ึง
เปนเรื่องที่สามารถดําเนินการไดทันทีโดยไมตองรอกฎหมายอื่นมารองรับ 133                                                           

 จากสาระสําคัญในหมวด  4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ปรับปรุง
แกไข พ.ศ. 2545) วาดวยแนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ระบุวา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและตามศักยภาพ”  ทําใหตองมีการ   
“ปฏิรูปการเรียนรู”   ซ่ึงหมายถึง การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรยีนรูใหมจากการเอาวิชาเปนตวัตั้ง 
ไปสูการเอาคนและสถานการณจริงเปนตวัตั้ง ใหผูเรียนสมารถเรียนรูไดดีที่สุดโดยใหเรียนรูจาก
ประสบการณและกิจกรรมจากการฝกหดั การตั้งคําถาม และการแสวงหาคําตอบ มีวิธีการ
ประเมินผลผูเรียนที่หลากหลาย เพื่อใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน เกิดการใฝรูอยางตอเนื่องตลอดชีวติ 
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนที่สมบูรณ มีความสมดุลทั้งดานรางกาย จิตใจ 
สติปญญา อารมณ และสังคม มีความรูทัง้ในดานวิชาการ ดานการงาน และดานชวีติ รักการเรียนรู 
ใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 134   ประกอบกับแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบหลักของ  
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ขอที่ 2 ซ่ึงวาดวยการปฏิรูปกระบวนการเรียน     
การสอน ที่มุงใหการจัดการเรียนการสอนเนนความสําคัญของผูเรียนเปนหลัก สงเสริมใหผูเรียน
สามารถเรียนรูดวยตนเองเต็มตามศักยภาพ ประเมินผลการเรียนจากการปฏิบัติจริง ปรับบทบาทครู
จากผูถายทอดเปนผูช้ีแนวทางในการเรียน รวมทั้งใหชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ินมีสวนรวมใน
การจัดการเรียนการสอนและถายทอดความรูและใชนวัตกรรมเทคโนโลยี แหลงความรูตาง ๆ 
เพื่อการเรียนการสอน เปนแนวทางสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรูในสถานศึกษา ในประเด็นของ
การเปลีย่นแปลงดังกลาวนี้ถือไดวาเปนการเปนการเปลี่ยนแปลงในระดับปรัชญาการศึกษากลาวคอื 
การยึดแนวคิดการจัดประสบการณการเรยีนรู ที่เนนผูเรียนเปนศนูยกลางเปนยุทธศาสตรหลักที่จะ
นําพาการจดัการศึกษาไปสูเปาหมาย นัน่คือ การพฒันาผูเรียนใหมีคุณลักษณะเฉพาะที่เหมาะสม
สําหรับการเปนประชากรยุคโลกาภิวัตน ตามที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542  
( ปรับปรุงแกไข พ.ศ.  2545 ) เพื่อใหเกิดความกระจางชัดในสวนของการศึกษาเกีย่วกับการปฏิรูป
การเรียนรู  จึงนําเสนอความหมายของกระบวนการเรยีนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุดดังนี้  กระบวนการ

                                                        
 133 กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  แนวทางการบริหารและการ
พัฒนาสถานศึกษาสู.... โรงเรยีนคุณภาพ ( กรุงเทพมหานคร : บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2547), 7. 
 134  “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542 และแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 2 
พุทธศักราช  2545,”  ราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 119 ,  ตอนที่ 123 ก ( 19 ธันวคม  2545) : 56. 
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เรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุดหมายถึงการกําหนดจุดหมายสาระ กิจกรรม แหลงการเรียนรู ส่ือการเรียน 
และการวัดผลประเมินผล ที่มุงพัฒนา “คน” และ “ชีวิต” ใหเกิดประสบการณการเรียนรู         
เต็มความสามารถ สอดคลองกับความสนใจและความตองการของผูเรียน กิจกรรมการเรียนคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล ชวยผูเรียนไดสัมผัสและสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทั้งที่เปนเพื่อนมนษุย 
ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ผูเรียนไดคนควา ทดลอง ฝกปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู จนคนพบ
สาระสําคัญของบทเรียน ไดฝกวิธีคิดวิเคราะห สรางสรรคจินตนาการและสามารถแสดงออกได
ชัดเจน มีเหตุผล ครูมีบทบาทปลุกเราและเสริมแรงศิษยในทุกกิจกรรมใหคนพบคําตอบและ
แกปญหาดวยตนเอง รวมทั้งการการรวมทํางานเปนกลุม จัดกิจกรรมปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
ความมีวินยั รับผิดชอบในการทํางาน ผูเรียนมีโอกาสฝกการประเมนิและปรับปรงุตนเอง ยอมรับ
ผูอ่ืน สรางจิตสํานึกในความเปนพลเมืองและพลโลก ระดับผูเรียน เปนกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียน 
มีสวนรวมในการกําหนดจุดมุงหมายกจิกรรมและวิธีการเรยีนรู ไดคิดเอง ปฏิบัติเอง เรียนรูดวยตนเอง 
รวมทั้งประเมนิผลการพัฒนาการเรียนรูตามศักยภาพ ความตองการ ความสนใจ และความถนดั  
ของแตละคน  ระดับหองเรียน เปนกระบวนการเรียนรูทีผู่เรียนไดคิดเอง ทําเอง ปฏิบัติเอง และสราง
ความรูดวยตนเองในเรื่องที่สอดคลองกับการดํารงชีวิตจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย มีสวน  
ในการกําหนดจุดมุงหมายกจิกรรมและวิธีการเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสขุ 
มีสวนรวมในการประเมินผล การพัฒนาการเรียนรู ในสวนของครู ครูเปนผูวางแผนขั้นตน    
ทั้งเนื้อหาและวิธีการแกผูเรยีน จดับรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรูและชวยชีแ้นะแนวทางการแสวงหา
ความรูที่ถูกตองใหแกผูเรียนเปนรายบุคคล การจัดกระบวนการเรียนรูระดับหองเรียนนี้ ผูทีม่ ี    
สวนรวมในการจัดกระบวนการเรียนรู นอกจากครูและผูเรียนแลว ผูที่มีบทบาทสนบัสนุนที่สําคัญ
คือผูบริหารโรงเรียน บุคลากรสนับสนุน ตลอดจนการจดัส่ือการเรียนการสอน การสรางบรรยากาศ
และสภาพแวดลอมรอบๆตัวผูเรียน ระดบันอกเหนือหองเรียนเปนกระบวนการเรียนรูที่เปดโอกาส
ใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงศักยภาพและ  
ความตองการของผูเรียน ใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย           
ที่สอดคลองกับการดํารงชีวิตในครอบครัว ชุมชน และทองถ่ิน รวมทั้งเปดโอกาสใหผูเรียนมี     
สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกขั้นตอน กลาวโดยสรุป การจัดกระบวนการเรยีนรู          
ที่ผูเรียนสําคัญที่สุดเปนกระบวนการเรยีนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุดเปนกระบวนการเรียนรูที่ 
 1. มุงประโยชนสูงสุดแกผูเรยีน 
 2. ผูเรียนไดพฒันาเต็มตามศกัยภาพ 
 3. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรยีนรูที่หลากหลาย 
 4. ผูเรียนสามารถนําวิธีการเรียนรูไปใชในชวีิตริงได 
 5. ทุกฝายมีสวนรวมในทุกขัน้ตอนเพื่อพัฒนาผูเรียน 
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 จากแนวทางการดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ดานกระบวนการเรียนการสอนซึ่งระบุวา การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนทุกระดับถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด จะตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีความสุข ยึดผูเรียน
เปนศูนยกลาง จัดสาระการเรียนรู  บูรณาการความรูและทักษะตาง ๆ อยางเหมาะสมกับระดบั
การศึกษาและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และประเทศชาติ ใหมีการประเมินผล
การเรียนตามสภาพจริงโดยมีแนวการดําเนินการตอไปนี้ 
 1. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนไดเรยีนรูตามสภาพจริง 
(authentic learning) มีวิธีการเรียนรูและมีทกัษะแสวงหาความรู สรางความรูไดดวยตวัเอง 
      1.1 ศึกษาผูเรียนเปนรายบคุคล 

  1.2 คิดคนและใชนวัตกรรมการสอนที่หลากหลายและเหมาะสม เชน การเรียนจาก
โครงงาน เรียนรูจากประสบการณจริง และการเรียนรูแบบหัวเร่ือง (story line) เปนตน 
  1.3 ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงและแสวงหาความรูดวยตนเอง 
  1.4 ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตลอดจนนําเทคโนโลยี ที่เหมาะสมและ
ทันสมัยมาใชในการผลิตและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
 2. จัดทาํสาระการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางและสอดคลองกับความสนใจ 
ความถนัด และความตองการของผูเรียน 
  2.1 จัดทาํระบบขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูเรียนดานความสนใจ ความถนดั และความตองการ
ของผูเรียน 
  2.2 จัดทําระบบขอมูลพื้นฐานของชุมชนเกีย่วกับสภาพและความตองการ 
  2.3 วิเคราะหหลักสูตรแกนกลาง 
  2.4 จัดทําเนื้อหาสาระและกระบวนการเรยีนการสอนใหสอดคลองกับขอมูลพื้นฐาน 
 3. จัดบรรยากาศสภาพแวดลอมและองคประกอบอื่น ๆ ที่สงเสริมใหเกิดการเรยีนรูอยาง
ตอเนื่อง 
  3.1 จัดแหลงความรูที่หลากหลาย เชน มุมหนังสือ หองสมุด อุททยานการศึกษา 
  3.2 จัดเครือขายการเรียนรู 
 4.  ใหบุคลากร องคกร และสถาบันในทองถ่ิน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   4.1 จัดทําทะเบียนปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงวิทยาการ และสถาน
ประกอบการ ชวยการจัดการเรียนการสอน 
   4.2  ประสานความรวมมือและความเขาใจระหวางสถานศึกษาและแหลงความรูตาง ๆ 
   4.3 นําปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงวิทยาการ และสถานประกอบการ
ชวยจดัการเรยีนการสอน 
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 5.  มีวิธีทําวิจยัในชั้นเรยีน 
   5.1 ศึกษาสภาพปญหาการเรยีนการสอน 
   5.2 แกปญหาอยางมีระบบวธีิการ 
   5.3 นําผลมาพัฒนาการเรียนการสอน 
 6. ประเมินผลตามสภาพจริง (authentic assessment)  โดยเนนการประเมินควบคูไปกับ
การเรียนการสอนและประเมนิผลจากการปฏิบัติงานจริง (performance based )   
  6.1 ประเมินผลการเรียนการสอนที่หลากหลาย ที่สอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอน 
เชน ประเมินการปฏิบัติจริง ใชแฟมสะสมผลงาน (portfolio )  เปนตน  
  6.2 วิเคราะหและจัดทําผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (student performance profile) 
เพื่อปรับปรุงคุณภาพผูเรียน 
  6.3 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรยีนและผูปกครอง 
 7. ใหผูเรียนศกึษาคนควาดวยตนเองจากแหลงเรียนรูตางๆ 
   7.1 รวบรวมแหลงการเรียนรูในชุมชน 
   7.2 แนะแนวทางการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรู 
   7.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุนการศึกษาดวยตนเอง จากแหลงเรยีนรู 
   7.4 จัดทําเครือขายการเรียนรูในชุมชน 
 8. การนิเทศการเรียนการสอน 
  8.1  จัดระบบนิเทศ  ติดตาม ประเมินผลภายใน 
  8.2 จัดทีมนิเทศภายใน 
  8.3 นําผลการนิเทศ ติดตามและประเมนิผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
 9. การประชาสัมพันธรูปแบบการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
  9.1 สรางความเขาใจแกผูเรียน ผูปกครอง และชุมชน เกีย่วกับการเรียนการสอน โดย
ใชวิธีการและสื่อที่หลากหลาย 
  9.2 จัดแสดงผลงานที่เกี่ยวกบัการเรียนการสอน 
  9.3 เผยแพรแลกเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน 
 

 การประกันคณุภาพการศึกษา 
 การประกันคณุภาพการศึกษา คือ กระบวนการดําเนนิงานเกีย่วกับการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศกึษาขั้นพืน้ฐานประกอบดวยภารกจิสําคัญคือ ระบบคุณภาพหมายถึงการกําหนด
มาตรฐานหรือเปาหมายที่โรงเรียนตองการพัฒนาและการวางแผนการดําเนินงานของโรงเรียน(plan) 
การควบคุมคุณภาพคือการที่โรงเรียนกําหนดมาตรฐานและแผนปฏิบัติการเพื่อพฒันาไปสูเปาหมาย
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หรือมาตรฐานที่กําหนดไว (do)  การตรวจสอบหรือประเมนิผลการดําเนนิงานของโรงเรยีน( check )
และการนําผลการประเมินไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพ (action) รวมถึงการเตรียมความพรอมเพื่อรับ   
การประเมินภายนอก ทั้งนี้ กระบวนการดําเนินงานทั้งหมดตองทําเปนวงจร ตอเนื่อง สม่ําเสมอ  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ135 การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานเปนกระบวนการ
ที่ตองใชเวลายาวนานถึง 12 ป ในการผลิตนักเรียนระดับมัธยมศกึษา การประเมินผลผลิตจาก        
ตัวนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาจึงไมอาจทําไดทันท ีแตการประเมนิกระบวนการ
อาจทําไดโดยใชยุทธศาสตรการประกันคณุภาพซึ่งเปนระบบที่ใหความมั่นใจ วาการจัดการศกึษา
ของโรงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานที่กําหนดไว การประกันคุณภาพจึงเปนภารกจิสําคัญอยางหนึ่งของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพเกิดขึ้นครั้งแรกในภาคอุตสาหกรรม 
เนื่องจากกระบวนการผลิตหรือการใหบริการนั้น ส่ิงที่องคการหรืบริษทัใหความสนใจมี 3  เร่ือง คือ 
ราคา (price)  คุณภาพ (quality )  การนําสงสินคาหรือบริการ (delivery)  เร่ืองของราคาและ      
การนําสงสินคาขึ้นอยูกับการตลาดและองคประกอบอื่นๆ ขององคการ ในขณะที่เรื่องคุณภาพ
เกี่ยวของกับผลผลิตโดยตรงและเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหธุรกิจขององคการมั่นคง ผูบริหารองคการ
จึงตองการใหผลผลิตมีคุณภาพ รักษาคณุภาพ และพัฒนาคุณภาพ ของผลผลิตและบริการ  เซอรเจอร
และดอชชี่ (Sergers and Dochy) อธิบายวา เพื่อตอบสนองความตองการดังกลาว จงึไดมีการพัฒนา
ระบบคุณภาพ (quality system)  ขึ้นในชวงคริสตทศวรรษ 1950 เพื่อบริหารบุคลลากรและทรัพยากร
ขององคการใหกระบวนการผลิตขององคการบรรลุเปาหมาย โดยทัว่ไป ระบบคณุภาพหรือระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพ (quality management) ประกอบดวยระบบยอย 3 ระบบคือ การควบคุม
คุณภาพ (quality control)  การประกันคณุภาพ (quality assurance) การพัฒนาคณุภาพ (quality 
development) โดยการควบคุมคุณภาพ เปนการดําเนินงานเพื่อธํารงรักษาคุณภาพของผลผลิตหรือ
บริการตามมาตรฐานที่กําหนดไว โดยการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตหรือบริการวามีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม หากไมไดมาตรฐานตองหาสาเหตุและแกไขเพื่อใหไดผลผลิตที่มี
คุณภาพ การพัฒนาคุณภาพ เปนการดําเนนิงานเพื่อทําใหคุณภาพของผลผลิตหรือบริการสูงขึ้น ซ่ึง
ทําไดสองแนวทาง แนวทางแรกเปนการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิตและ
บริการ และแนวทางที่สอง เปนการศึกษาวจิัยเพื่อศกึษาความเปนไปไดในการยกระดับมาตรฐาน
ของผลผลิตและบริการโดยใชเทคโนโลยหีรือนวัตกรรม การประกันคุณภาพ เปนกระบวนการ
ดําเนินงานเพือ่ใหความัน่ใจแกลูกคาหรือผูรับบริการวาจะไดรับผลผลิตหรือบริการที่มีคุณภาพ โดย

                                                        
 135 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, รายงานผลการดําเนินงานโครงการนํารอง

ระดับชาติ เรื่อง กระบวนการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู : การประเมินและการประกัน  
(กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2545), 162. 
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นําเสนอหลักฐานรองรอยในรูปแบบตาง ๆ เชน บนทึกสถิติของคุณภาพผลผลิตในชวงที่ผานมา     
การมีคูมือระบุรายละเอียดของกระบวนการผลิตและผลผลิต การแสดงหลักฐานวามีการตรวจสอบ
ผลผลิตตามคูมือการผลิต การประกนัคุณภาพอาจจะดําเนินการประกันคณุภาพทั้งระบบการผลิต
หรือแยกประกันคุณภาพเฉพาะสวนก็ได เชน การประกันการออกแบบ การประกันการจดัซื้อวสัดุ
อุปกรณและการจัดจาง 

 วงการศึกษาไดรับแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพมาใชในชวงคริสตทศวรรษที่ 1990     
นักการศึกษากาํหนดวาเปาหมายสําคัญในการจัดการศกึษาและการจัดการเรียนการสอน คือคุณภาพ 
และใหนิยามคาํวาคุณภาพของโรงเรียนโดยเชื่อมโยงกับเปาหมายของการจัดการศึกษวา โรงเรียนที่
มีคุณภาพหมายถึงโรงเรียนทีก่ําหนดจุดมุงหมาย/ เปาหมายของโรงเรียนอยางชัดเจน และดําเนินงาน
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลจนสามารถบรรลุเปาหมายทีก่ําหนดไว การวัดคุณภาพของ
โรงเรียนจึงตองมีการวัดหลายมิติ ทั้งในมิติของเปาหมาย กระบวนการดําเนินงาน และผลผลิต 
กระบวนการดําเนินงานอยางมีระบบเพื่อกํากับติดตามใหแนใจวาโรงเรียนมีคุณภาพ เรียกวา 
การประกนัคณุภาพการศกึษา การประกนัคุณภาพเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึง่ที่ชวยใหผูบรหิารรูวา
การดําเนินงานของโรงเรียนมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ชวยใหโรงเรียนไดรูจุดออนและ
สามารถกําหนดแนวทางพัฒนาโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยใหประชาชนผูเสียภาษีไดรู
วาเงินภาษีอากรไดถูกนําไปใชอยางคุมคา ระบบประกันคุณภาพการศกึษาประกอบดวยการประกนั
คุณภาพภายในโรงเรียนและการประเมินภายนอกโดยหนวยงานที่เปนเอกเทศ ความหมายของการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน ใหความหมายวา การประกันคุณภาพ
ภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากบัดูแลสถานศึกษา
นั้น สํานักการศึกษา ใหความหมายวา การประกันคุณภาพภายในหมายถึง การประเมินตนเองและ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจากภายใน โดยบุคลากรของ
โรงเรียน สํานกังานเขต/ กลุมสํานักงานเขตและกรุงเทพมหานคร เซอรเจอรและดอชชี่( Sergers and 
Dochy)กลาวถึงการประกันคณุภาพการศึกษา วา กระบวนการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาทํา
ไดทุกระดับ ทั้งในระดับโรงเรียน ระดับหลักสูตร ระดับรายวิชา การดําเนินงานอาจมีขั้นตอน
แตกตางกนัได แตขั้นตอนสําคัญที่ตองดําเนนิการตอเนื่องกันไปเปนวัฏจักรหรือวงจรดังแผนภูมิที่  3 
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  ขั้นการเลือกระบบคุณภาพและกําหนดเปาหมาย 
 
 
 ขั้นพัฒนาปรับปรุง    ขั้นวางแผนการดําเนินงาน 
        
  

        ขั้นประเมิน                        ขั้นดําเนินงาน/ติดตามกํากับ 
 
 
แผนภูมิที่  3    วงจรประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ รายงานผลการดําเนินงานโครงการนํารอง
ระดับชาติ เร่ือง กระบวนการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู: การประเมินและการประกัน  
(กรุงเทพมหานคร :  หางหุนสวนจํากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2545), 165. 
 
 วงจรประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาทัง้ 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นการเลือกระบบคุณภาพ
และกําหนดเปาหมาย/มาตรฐานการดําเนินงาน/ตัวบงชี้ ขั้นการกําหนดยุทธวธีิและการวางแผน    
การดําเนินงานตามเปาหมาย ขั้นการดําเนินงานและการติดตามกํากับ การดําเนินงานเพื่อตรวจสอบ
ขอบกพรอง ขั้นการประเมิน เปนการรวบรวมขอมูลเพื่อวัดตัวบงชี้การปฏิบัติงานและนํามา
ตรวจสอบกับเกณฑวาการดําเนินงานไดผลตามเกณฑที่ไดกําหนดไวหรือไม อยางไร ขั้นสุดทายคือ
ขั้นการปรับปรุงหรือพัฒนา เปนการนาํผลการประมินมาใชเปนแนวทางพัฒนาการดําเนินงาน/
ปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดมีากยิ่งขึ้น จากนั้น นําผลทีไ่ดจากขัน้การพัฒนามาใชกําหนดเปาหมาย
เพื่อตั้งตนการดําเนินงานตามวงจรรอบใหมตอไป ซ่ึงถาหากพิจารณาในภาพรวม ขั้นตอน    
การดําเนินงานประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาดังกลาวมีลักษณะเชนเดียวกับวงจรการบริหารที่มี
การพัฒนาคุณภาพตามวงจรของเดมมิ่ง (Demming cycle) หรือวงจร P-D-C-A  ซ่ึงมีขั้นตอน         
การดําเนินงานประกอบดวย ขั้นวางแผน (plan) ขั้นดําเนินการ (do)  ขั้นตรวจสอบ (check) และ   
ขั้นปฏิบัติการ (action) ไดแกการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนางานตอไป ซ่ึง
ในการปฏิบัติงานจริง ขั้นตอนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในแตละรอบ     
ของวงจรอาจมีการกําหนดขั้นตอนรายละเอียดมากขึน้ ไดแก ก) ขั้นการเตรียมความพรอมเพื่อสราง
ความตระหนกัถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศกึษาใหเกดิขึ้นในกลุมบุคลากร ข) ขั้นการศึกษา
สภาพเริ่มตนของสถานศึกษา เพื่อวิเคราะหจุดเดน จุดดอย โอกาสและภาวะคุกคาม ค) ขั้นการวางแผน 
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การประกันคณุภาพการศึกษา ไดแกการเลือกรูปแบบ การกําหนดเปาหมาย/มาตรฐาน/ตัวบงชี ้    
การปฏิบัติงาน การจัดทําแผนดําเนนิงาน แผนพัฒนาคณุภาพการดําเนินงานและแผนการใชบุคลากร
และทรัพยากร ง) ขั้นการดาํเนินงานตามแผน  รวมทั้งการติดตามกํากับดูแลเพื่อตรวจสอบหา
ขอผิดพลาดเพือ่จะไดแกไขไดทันการณ จ) ขั้นประเมินกระบวนการและผลการดําเนนิงานวาเปนไป
ตามเปาหมายมากนอยเพียงใด  ฉ) ขั้นเผยแพรและใชผลการประเมินเพื่อนําผลการประเมินมาใช 
เปนแนวทางพฒันาการดําเนนิงาน  ช) ขั้นจัดทํารายงานประเมินตนเอง (self study report ) 

   การประกันคุณภาพการศึกษาถือเปนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกประการหนึ่งของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดทาํราง พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ทุกฝายมี
ความเห็นตรงกันวา ถาจะยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย จําเปนตองนําเรื่องมาตรฐานและ
การประกันคณุภาพการศึกษาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหเปนนโยบาย มาบัญญัติไวเปนกฎหมายดวย 
จึงไดกําหนดไวในหมวด 6 มาตรา 47 – มาตรา 51 ดังนี้   
 มาตรา47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอกระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามที่กาํหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานทีเ่กีย่วของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 มาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปน
องคกรมหาชน ทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผล     
การจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและ
หลักการ และแนวการจดัการศึกษาในแตละระดับ ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ใหมี      
การประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหง อยางนอยหนึ่งครั้งในทุก 5 ป นับตั้งแต      
การประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกีย่วของและสาธารณชน 
 มาตร 50 ใหสถานศึกษาใหความรวมมอืในการจดัเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่มี
ขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษา ตลอดจนบุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผูปกครอง
และผูที่มีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษาใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวาเกีย่วของกับการปฏิบัติ
ภารกิจของสถานศึกษา ตามคํารองขอของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา
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หรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกที่สํานกังานดังกลาวรับรองที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษานัน้ 
 มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐาน       
ที่กําหนด ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทาํขอเสนอแนะ  
การปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่
กําหนด หากมิไดดําเนินการดังกลาว ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา
รายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อดําเนินการให   
มีการปรับปรุงแกไข136 
 กลาวไดวา ความพยายามของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติตั้งแตป พ.ศ. 
2539  เปนตนมาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ จนสามารถกําหนดไวในรัฐธรมมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540 และไดปรากฏผลอยางเปนรูปธรรมเมื่อมีการกําหนดไวใน
หมวด 6 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นับเปนความสําเร็จเชิงนติิบัญญัติ และ
เปนจุดเริ่มตนของระบบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่สมบูรณของประเทศไทย แตประเด็น
หลักคือหนวยปฏิบัติ คือสถานศึกษาสามารถดําเนินการตามแนวทางและหลักการของการประกนั
คุณภาพไดมากนอยเพียงใดในอันที่จะสงตอการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของชาติอยางแทจริง 
 สําหรับการศึกษาครั้งนี้มุงศึกษา เกี่ยวกับการดําเนินนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาซึ่งยดึแนวทางการดําเนินการตามแนวทางการดําเนินงาน การปฏิรูปการศึกษาในระดบั
สถานศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ  ระบบการประกนัคุณภาพทางการศึกษาที่ไดรับการพัฒนาอยู
ในขณะนี้มแีนวคิดเพื่อสงเสริมและเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี
การดําเนินงาน 3 ขั้นตอนคอื 
 1. การควบคมุคุณภาพ เปนการกําหนดมาตรฐานคุณภาพและการพฒันาสถานศึกษาให
เขาสูมาตรฐาน 
 2. การตรวจสอบคุณภาพ เปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด 
 3. การประเมนิคุณภาพเปนการประเมินคณุภาพของสถานศึกษาโดยหนวยงานที่กําหนด
ดูแลในเขตพื้นที่และหนวยงานตนสังกัดในหนวยกลาง    
 
 
                                                        
 136 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2545),  78-89. 
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การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school – based management)  
 การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หมายถึง การดําเนินงานดานการบรหิาร

จัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางการปฏิรูป ระบบบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ซ่ึงประกอบดวยหลักการกระจายอํานาจ หลักการมีสวนรวม หลักการคืนอํานาจบริหารจัดการแก
สถานศึกษา  

 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน(school–based management) เปนการบริหารการศึกษา 
ที่ยึดหลักการกระจายอํานาจรูปแบบหนึ่งซึ่งกําลังใชอยูในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา  
แคนาดา  อังกฤษ  ออสเตรเลีย  ฮองกง  นิวซีแลนด และนํามาใชในประเทศไทยตามบทบัญญัติ      
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545. 

 
ความหมายและความเปนมาของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school – based management)  หรือ SBM  เปน
รูปแบบในการบริหารและจัดการการศึกษาที่ริเร่ิมขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงศตวรรษที่ 
1980 ในภาษาไทยยังไมมีการบัญญัติศัพทเฉพาะที่แนนอน  สวนมากนยิมเรียกทับศัพทวา school – 
based management  หรือเรียกยอ ๆ วา SBM ซ่ึง อบู-ดูฮู (Abu-Duhou)   ไดจําแนกการใชคําวา    
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school – based management) ของแตละประเทศดังนี ้

 สหราชอาณาจกัร (อังกฤษ และเวลส) ใชคําวา  local Management of Schools และ 
grant- maintained schools ออสเตรเลีย ในแควนวิกตอเรียใชคําวา the  school of the future            
ในออสเตรเลียตะวันตก ใชคําวา better schools แคนาดา เมืองเอดมอนตัน เดิมใชคําวา school – 
based budgeting ปจจุบันเปลี่ยนเปน school – based decision-making นิวซีแลนด ใชคําวา 
tomorrow schoolsสหรัฐอเมริกา ใชหลายคํา  แตกตางกนัตามมลรัฐตาง ๆ  เชน charter  schools, 
site-based management, school-based leadership, administrative decentralization บางครั้งใชคําสัน้ ๆ 
คือ local control ฮองกง ในระยะแรกใชคําวา school- management initiative (SMI) ปจจุบันใช 
school-based  management137 

 สําหรับภาษาไทย มีนักวิชาการหลายทานไดเสนอคําเทียบเคียงไว  ดังนี้เสริมศักดิ์     
วิศาลาภรณ ใชคําวา  “การบริหารโดยมีฐานที่โรงเรียน” แทน school–based management และใช 

                                                        
 137 Abu-Duhou, School-based Management Paris : International Institute for Educational 

Planning  (Paris  : UNESCO, 1999), 19. 
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“การบริหารโดยใชสถานที่เปนฐาน” แทน site-based management138 สนานจิตร  สุคนธทรัพย      
ใชคําวา “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน” แทน school - based management และ site-based 
management139  วิจิตร  ศรีสอาน  เสนอใหใชคําวา “การบริหารฐานโรงเรียน” แทน school - based 
management140 สําหรับความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน นัน้มีนกัวิชาการหลาย
ทานไดใหไว  ดังนี ้

 เช็ง (Cheng) กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการบริหารที่กําหนดให
งานบริหารโรงเรียนเปนไปตามลักษณะและความตองการของโรงเรียนแตละแหง ซ่ึงจะทําให
ผูเกี่ยวของมีอิสระและความรับผิดชอบในการใชทรัพยากรสูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหโรงเรียนสามารถ
แกไขปญหาทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และใหโรงเรียนพัฒนายิ่งขึ้นในระยะยาว141 

 โอกาวา (Ogawa)  กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางการบริหารกลาวคอื เปนการกระจายอํานาจใหโรงเรียนตัดสินใจดวยตนเองในดานตาง ๆ 
มากขึ้น  อาท ิ งบประมาณ  บุคลากร และหลักสูตร  โดยใหมีการบรหิารในรูปของคณะกรรมการ    
ที่ประกอบดวยบุคคลจากหลาย ๆ ฝาย142 

 เบค และเมอฟ (Beck and Murphy) กลาววา การบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปน
ยุทธศาสตรของการปฏิรูปการศึกษาที่มุงเนนการถายโอนอํานาจจากมลรัฐและเขตพื้นที่การศึกษาไป
ยังโรงเรียน เพือ่ใหโรงเรียนสามารถสรางระบบการตัดสินใจดวยตนเอง143 

                                                        
 138 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ,  รายงานการวิจัยเรื่อง การบริหารและการจัดการศึกษาไทย

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541), 37-39. 
 139 สนานจิตร  สุคนธทรัพย และคณะ,  แนวทางการจัดโรงเรยีนในกํากับของรฐั  Charter 

School  (กรุงเทพมหานคร. ที.พี. พริ้นท จํากัด, 2542), 27. 
 140 วิจิตร  ศรีสอาน,  “การบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน,” เอกสารสรุปการสัมมนา เสนอที่  

โรงแรมปรินซพาเลซ กรุงเทพมหานคร, 14 ธันวาคม 2542.  
 141 Y.C. Cheng,  School Effectiveness and School-based Management : A Mechanism for 

Development  (London : The Falmer press, 1966),  44.   
 142 R.T. Ogawa and S.T.  Bossert, Leadership as an Organizational Quality. in Crawford, 

M.Kydd, L.and  Riches, C. Leadership and team in educational management (Buckingham : Open 
University  Press, 1997), 290. 

 143 L.G. Beck and J. Murphy, “Site-based management and school success, ”  untangling the 
Variables. In School effectiveness and school improvement  9, 4, (1998) : 359. 
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 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  การบริหารโดยใชสถานที่เปนฐานเปนการบริหารแบบหนึ่งทีใ่ห
โรงเรียนมีความเปนอิสระมากขึ้น ใหครู ผูปกครอง นักเรียน ผูแทนชุมชนมีสวนรวมใน          
การตัดสินใจมากขึ้น  เปนการบริหารที่อยูบนพื้นฐานการวิจัยที่ยืนยันประโยชนของการตัดสินใจ
แบบมีสวนรวม โดยมุงใหอํานาจแกคณะกรรมการโรงเรียนใน 3 เรือ่ง คือ งบประมาณ บุคลากร 
หลักสูตร หรือโปรแกรมการศึกษา144 

 วิจิตร  ศรีสอาน ไดกลาวในการอภิปรายเพื่อวิพากษงานวิจยัเร่ือง  การศึกษาแนวทาง  
การบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานวา 
การบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐานยังไมมีคําในภาษาไทย  จึงเสนอคําวา “การบริหารฐานโรงเรียน” 
เทียบกับคําในภาษาอังกฤษ โดยมีความหมายตรงกนักบัที่บัญญัติไวในมาตรา 39 และ 40 ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จากคํากลาวนี้ การบรหิารฐานโรงเรียนจึงหมายถึง
โรงเรียนที่ใหบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการบริหารในรูปของคณะกรรมการ 145 

 จากแนวคิดของนักการศึกษา ดังกลาวขางตน อาจสรุปไดวา การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน (school based management) หมายถึงรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่ยึดหลักการกระจาย
อํานาจในการตัดสินใจจากสวนกลางไปสูโรงเรียนโดยมุงไปที่การตัดสนิใจรวมกัน ในการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนในรูปของคณะ
กรรมการฯ ซ่ึงมาจากภาคสวนตาง  ๆ  

 
 แนวคิดพืน้ฐานและทฤษฎี 

 แนวคดิเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school–based management) หรือ 
SBM นั้นไดรับอิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงและความสําเร็จของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่
ไดนําหลักการวิธีการและกลยุทธมาบริหารองคการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลจาก
การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ทาํใหเกดิผลกําไรและความพึงพอใจแกลูกคาและผูเกีย่วของ ความสําเร็จ
ของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมดังกลาว สงผลใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของกบัการศึกษาเหน็วา 
การจะพัฒนาคุณภาพการศกึษาใหดีขึ้นนัน้ ตองปรับกระบวนการหรอืวิธีการที่เคยปฏิบัติมาที่เนนแต
การเรียนการสอน ใหปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารโดยการกระจายอํานาจไปสูโรงเรียนซ่ึงเปน

                                                        
 144 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ,  รายงานการวิจัยเรื่อง การบริหารและการจัดการศึกษาไทย

(กรุงเทพมหานคร, 2541), 40.  
 145 วิจิตร  ศรีสอาน,  “การบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน,” เอกสารสรุปการสัมมนา เสนอที่  

โรงแรมปรินซพาเลซ กรุงเทพมหานคร, 14 ธันวาคม 2542.  
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หนวยปฏิบัติการและใหผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศกึษา อยางแทจรงิ 
ทฤษฎีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school based management) เช็ง (Cheng) ไดพัฒนาจาก
แนวคดิของคารลเวล, สปริงส, มอรแมน และโอสเตทเตอร (Caldwell, Spinks, Mohrman and 
Wohistetter) ซ่ึงระบุวาการบริหารจัดการของสถานศึกษา มีเปาหมายการศึกษาที่ตั้งสมมติฐานอยู
บนความหลากหลายตามสภาพของสถานศึกษา  ที่มีความซับซอนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดย
คํานึงถึงคุณภาพการศึกษาเปนสําคัญ เนนความยืดหยุนและการบริหารดวยตนเองตามเงื่อนไขที่
เหมาะสม  เพื่อใหสถานศกึษามีความคลองตัวในการพฒันา และดําเนินงานตามยทุธศาสตรเฉพาะ
ของตนไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถกําหนดความตองการของสถานศึกษาขึ้นเอง ผูบริหารสถานศึกษา
และผูที่เกีย่วของ จึงมีอิสระและความรับผิดชอบในการใชทรัพยากรในการแกปญหาตาง ๆ  มากขึน้
ทําใหกจิกรรมการศึกษาบังเกิดผลตอการพัฒนาในระยะยาว การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน    
ไดปฏิรูปในสองเรื่องหลักคือ ความเปนอิสระในการตัดสินใจของสถานศึกษา และความรูสึก      
เปนเจาของ146 
  
หลักการสําคัญในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมหีลักการที่สําคัญ 5 ประการ  ดังนี ้
 1. หลักการกระจายอํานาจ (decentralization)  โดยการถายโอนอาํนาจการจัดการศกึษา
จากสวนกลางไปยังสถานศึกษา และถือวาโรงเรียนเปนหนวยสําคัญในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา
การศึกษาของเด็ก 
 2. หลักการมีสวนรวม (participation or collaboration or involement)  โดยผูเกี่ยวของ
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีสวนในการบริหาร  ตัดสินใจและจัดการศึกษา  ทําใหเกิดความรูสึก
เปนเจาของและรับผิดชอบ 
 3. หลักการคืนอํานาจ (return power to people) ไดแก การคืนอํานาจใหประชาชน
หรือทองถ่ินจดัการศึกษาเอง 
 4. หลักการบริหารตนเอง (self managing) คือ การที่โรงเรียนมีระบบการบริหารตนเอง 
และโรงเรียนมีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบการดําเนินงานตามความพรอม และสถานการณของ
โรงเรียน 
 5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล (check and balance) หมายถึง การที่สวนกลางกําหนด
นโยบายและควบคุมมาตรฐาน และใหองคกรอิสระมีหนาที่ตรวจสอบคุณภาพ 
                                                        

 146 Cheng. Yin Cheng, School Effectiveness and School-based Management : A mechanism 
for Department (Washington, D.C. : The Falmer press,1966), 9.   
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 รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 รูปแบบที่ 1  ผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก (administration control SBM) เปนรูปแบบที่

ผูบริหารเปนประธานคณะกรรมการ  โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งจากกลุมผูปกครอง ครู อาจารย 
และชุมชน  คณะกรรมการมีบทบาทใหคําปรึกษา  แตอํานาจการตัดสินใจอยูที่ผูบริหารโรงเรียน 

 รูปแบบที่ 2  ครูเปนหลัก (professional cortrol SBM) เปนรูปแบบที่ครูเปนผูใกลชิดเด็ก
มากที่สุดยอมรูปญหาไดดีกวาและสามารถแกปญหาไดตรงจุด  จึงมีตวัแทนคณะครใูนคณกรรมการ
โรงเรียนจะมสัีดสวนมากทีสุ่ด  มีผูบริหารโรงเรียนเปนประธานคณะกรรมการโรงเรียน และมี
คณะกรรมการโรงเรียนเปนคณะกรรมการบริหาร 
 รูปแบบที่ 3  ชุมชนมีบทบาทหลัก (commumity control SBM) เปนรูปแบบที่ตอบสนอง
ความตองการ และคานยิมของผูปกครองและชุมชนมากที่สุด  จะมีตัวแทนผูปกครองและชุมชนใน
คณะกรรมการจะมีสัดสวนมากที่สุด  โดยตําแหนงผูปกครองและชุมชนเปนประธาน  สวนผูบริหาร
โรงเรียนเปนกรรมการและเลขานุการ บทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนเปนคณะกรรมการบริหาร 

รูปแบบที่ 4  ครูและชุมชนมีบทบาทหลกั (professional community control SBM) 
รูปแบบที่มีความเชื่อวาครูและผูปกครองตางมีความสําคัญในการจดัการศึกษาใหแกเดก็  จึงมีสัดสวน
ของครูและผูปกครอง (ชุมชน) ในคณะกรรมการโรงเรียนจะมีเทา ๆ กัน แตมากกวาตัวแทน 
กลุมอื่น ๆ โดยท่ีผูบริหารโรงเรียนเปนประธานคณะกรรมการ  ซ่ึงบทบาทของคณะกรรมการ
โรงเรียนเปนคณะกรรมการบริหาร 

 
 ปจจัยท่ีเอ้ือตอการนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 ในการนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school based management) 
สามารถสรุปปจจัยที่ชวยใหการนํารูปแบบการบริหารนี้ไปใชดังตอไปนี้ 

1. การกระจายอํานาจอยางแทจริง 
2. การยอมรับจากผูเกีย่วของ 
3. การประชาสัมพันธที่ดี 
4. การอบรมหรือพัฒนาบุคลากร 
5. การอบรมคณะกรรมการโรงเรียน 
6. เปนผูบริหารที่มีความรู มีภาวะผูนํา 
7. รูบทบาทของตนเอง และของผูเกี่ยวของ 
8. รางวัลแหงความสําเร็จ 
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 ปจจัยท่ีเปนอปุสรรค 
 ส่ิงที่เปนปญหาอุปสรรคในการนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school  
based management) ไปใชมดีังนี ้

1. มีการเปลี่ยนแปลงแตไมเปลี่ยนวิธี 
2. อํานาจการตัดสินใจถูกผูกขาดโดยคณะกรรมการโรงเรียน 
3. ผูบริหารยังใชความคิดเหน็สวนตวัในการตัดสินใจ 
4. ยังมีความขดัแยงระหวางผูบริหาร ครู และคณะกรรมการโรงเรียน 

 ยุทธศาสตรสูความสําเร็จ 
 วอหลสเตทเลอร และมอหแมน (Wohlstetter and Mohrman) ไดเสนอแนะยุทธศาสตร
การดําเนินงาน เพื่อการกระจายอํานาจการบริหารไปยังสถานศึกษาไปสูความสําเร็จ ดังนี ้
 1.  สถานศึกษาตองกําหนดภารกิจ เปาหมายและวิธีดําเนนิการของสถานศึกษาใหชัดเจน 
 2.  สรางทีมงานหลายกลุมทีม่ีครูเปนผูนํา  ดังนี ้
   2.1 มีคณะทํางานทั้งแนวตั้งและแนวนอน 
   2.2 เปดกวางใหครูและผูปกครองเขารวมเปนสมาชิก 
   2.3 มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   2.4 ใหทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 3. การพัฒนาบคุลากรใหเปนมืออาชีพ  ควรพัฒนาทักษะทัง้ในดานหนาทีแ่ละกระบวนการ 
 4. การพฒันาระบบขาวสารขอมูล  สถานศกึษาตองมีกลไกในการสื่อสารหลายทาง รวมทั้ง
การเผยแพรขาวสารไปยังผูปกครองและชุมชนภายนอกดวย 
 5.  การใหรางวัลแกครูเพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ควรทําในหลายรูปแบบ คือ 
    5.1 ทําปายหรือใหคําชมเชย 
    5.2 จัดเล้ียงในวาระตาง ๆ  
    5.3 บางครั้งใหเงินเปนคาตอบแทน 
 6.  การคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาที่เปนมืออาชีพ  โดยคัดเลือกจากผูที่มีความสามารถ  
ดังนี ้

 6.1 สามารถอํานวยความสะดวกและผลักดนัใหการปฏิรูปเดินหนา 
 6.2 ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จสูง 
 6.3 สามารถประสานพลังของกลุมตาง ๆ ไดเปนอยางด ี

 7. การประชาสัมพันธที่ดีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หรือ school - based 
management (SBM) ถือวาเปนนวัตกรรมทางการบริหารรูปแบบหนึ่งที่ถูกนํามาใชในการปฏิรูป
การศึกษาในหลายประเทศทัว่โลก ประเทศไทยก็เชนกันกําลังถูกนาํมาใชในการฏิรูปการศึกษา
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ภายใตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แนวคิดในการบริหารรูปแบบนี้กําลังไดรับ
ความสนใจจากผูบริหารและครูอาจารยเปนอยางมาก ซ่ึงทุกคนกฝ็ากความหวังไวกับการปฏิรูป
การศึกษาครั้งนี้วา สถานศึกษาสามารถพัฒนาใหเปนโรงเรียนที่มีคุณภาพในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ใหมีความเจริญกาวหนาทดัเทียมกบัอารยะประเทศได147 
 
 การพัฒนาบุคลากร 

 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เปนปจจยัหลักสูความสําเร็จของการปฏิรูป
การศึกษา เพราะ ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เปนผูนําปรัชญา แนวคิด และเจตนารมณ
ของการปฏิรูปการศึกษาไปสูการปฏิบัติ ตามหลักการพื้นฐานที่วา ถาตองการเด็กแบบใด การสอน
และการบริหารจะตองมีพฤติกรรมเชนนัน้ ถาตองการใหครูสอนแบบใด ครูจะตองไดรับการฝกฝน
จริงดวยวิธีการเชนนั้น ซ่ึงมใิชเพียงแตบอกหรืออธิบายใหเขาใจ แตตองทําใหครูมีความซาบซึ้งและ
ซึมซับความคิดและวิธีการปฏิบัติเพื่อนําไปใชในการสอนและการบรหิารไดจริง ดงันั้น ถาหากเรา
สามารถปฏิรูประบบครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาและสรางคุณลักษณะดังกลาวได
สําเร็จ ก็เปนที่หวังไดวาการปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็จ นั่นยอมหมายถึงเด็กและเยาวชนไทยเปน
ประชากรที่มคีุณภาพในอนาคต  

 ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2593 – 2544 ซ่ึง
กลาวถึงองคประกอบหลักของการปฏิรูปการศึกษา 4 ดาน คือ การปฏิรูปวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเปน 1 ใน 4 ขององคประกอบหลักดังกลาว และในแนวทางการดําเนนิงานการปฏิรูป
การศึกษาในระดับสถานศึกษาดานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดไววา ใหพัฒนา
บุคลากรทุกฝายที่เกีย่วของระดับสถานศึกษาและประชาชนในชุมชนใหเปนทีมงานที่มีคุณภาพเพือ่
ผลักดันใหเกิดการพัฒนาการศึกษาอยางแทจริง โดย 
 1. สรางความตระหนักและจิตวิญญาณและจรรยาบรรของวิชาชีพ สรางความเขาใจ
เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมคีุณภาพมาตรฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพโดย  
     2.1 กําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  เพื่อนําไปสู 
ความเปนมืออาชีพ 
     2.2 สรางพันธกิจรวมกันในการดําเนินการปฏิรูปการศึกษา (inform and commitment) 
มีการประเมินความตระหนกัและความพรอมที่จะรวมกนัทํางาน 
                                                        

 147 Priscilla  Wohistetter and Susan A.  Mohrman, School- Based Management : Strategies 
for success ( New York : McGraw-Hill,1978), 18. 
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 3. พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตร
และจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 4. สนับสนุน สงเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
   4.1 สงเสริมการเขาเปนสมาชิกชมรมวิชาชพีหรือเครือขายวิชาชีพ 
  4.2 ยกยอง เชดิชูเกียรต ิ
   4.3 จัดสวัสดิการ 
 5. ติดตามประเมินผลโดย 
   5.1 การประเมนิผลตนเอง 
   5.2 การประเมนิผลเพื่อการวจิัยและพัฒนา 
  5.3 การประเมนิผลภายนอก 
 6. รายงานผลสูสาธารณชน จัดประชาสัมพันธใหชุมชนทราบผลการปฏิบัติงาน ฟงเสียง
สะทอนของชุมชน  
 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 สเตียรส (Steers) ใหความหมายของขอมูลและสารสนเทศวาขอมูล (data) ประกอบดวย  
ความจริงที่ยังไมไดปรุงแตง สวนสารสนเทศ (information) คือการรวบรวมความจริงตาง ๆ ใน
องคการที่ผานการประมวลผลเพี่อใหไดผลผลิตที่มีประโยชนและมีคุณคาสําหรับผูตัดสินใจ148 

  ฮิคส (Hick) ไดใหความหมายเกี่ยวกับขอมูลและสารสนเทศวา ขอมูล(data)หมายถึง    
ส่ิงที่แสดงความจริง แนวความคิดที่ถูกรวบรวมไวสําหรับการตัดสินใจโดยปราศจากกระบวนการ 
สวนสารสนเทศ (information)หมายถึงขอมูลที่ผานกระบวนการเชิงระบบและนําไปใชตัดสินใจได 
ขอมูลของคนหนึ่งอาจจะเปนสารสนเทศของอีกคนหนึ่ง ขึ้นอยูกับตาํแหนงงานและความตองการ   
ใชสารสนเทศนั้น149 

                                                        
 148 Ralph M. Steer, Principles  of  Information Systems ( Boston : Boyd  and  Fraser  

Publishing  Company,1992),4. 
 149 Jame O.Hicks Jr, Management Information System (Singapore:West Publishing  

Company,1993),36. 
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 แคนเตอร (Kanter) มีแนวคดิวาขอมูลคือจาํนวนและแฟมขอมูลตาง ๆ สวนสารสนเทศ
(information)คือ ขอมูล(data)ที่ผานการประมวลผลใหมีความหมายใชประโยชน   ในการบริหารได150   

 เมอรดอค รอสสและแคลกเก็ต (Murdock, Ross and Clagget) ไดใหมีความหมายของ
ขอมูล และสารสนเทศไววา ขอมูล (data) คือ ขอเท็จจริง (fact) หรือตัวเลข (figure)  ซ่ึงไมสามารถ
มาใชประกอบการตดัสินใจโดยตรง ปกติจะอยูในรูปของการจดบันทกึประวัติความเปนมาโดยมไิดนํา 
มาประมวลผลเพื่อใชในการตัดสินใจในทันที  สวนสารสนเทศ  (information) เปนขอมูล (data)  
ที่ผานการเลือกสรรแลวมาประมวลผลหรือขอมูลที่ใชเปนขอถกเถียงอางอิงหรือใช เปนพื้นฐานใน
การคาดการณลวงหนาชวยในการวนิิจฉัยส่ังการได 151 อธิปตย คลี่สุนทรอธิบายวาขอมูล (data) 
หมายถึง ขอเท็จจริงตางๆที่มีอยูในธรรมชาติ ในสังคมเปนกลุมที่ใชแทนปริมาณหรือการกระทํา
ตางๆที่ยังไมผานการประมวลผล  สวนสารสนเทศ (information) คือขอมูลท่ีตรวจสอบแลวผาน
กระบวนการประมวลผลบวก ลบ คูณ หาร เปรียบ เทียบแลวมีความชัดเจน สามารถนํามาใช         
ในการพจิารณาตัดสินใจหรือดําเนินการได 152 ครรชิต  มาลัยวงศ ไดใหความหมายวา ขอมูล (data) 
คือตัวแทน (representation) ของความจริงหรือความเปนไปของโลกที่ไดจากการสังเกตหรือสํารวจ
ศึกษา สวนสารสนเทศ (information) คือขอมูลขาวสารหรือการนําเอาเรื่องราวตาง ๆ มาประมวลผล 
หรือดําเนินการตางที่เกี่ยวของกับการจัดทาํสารสนเทศสําหรับจัดสงใหผูบริหาร หรือผูปฏิบัติงาน
ใช153 ราชบัณฑิตยสถานนิยามคําวา ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริงหรือส่ิงที่ถือหรือยอมรับวาเปน
ขอเท็จจริงสําหรับใชเปนหลักอนุมานหาความจริงหรือการคํานวณ154 พิบูล มณีนิล ใหความหมาย
ของขอมูลวา ขอมูล (data) หมายถึง ขอเท็จจริงทีอ่ยูในรูปของภาษา ตัวเลข หรือสัญลักษณ              

                                                        
 150 Jerome  Kanter, Management Information  System, 3rd ed.(New  Delhi : Prentice – Hall 

of India, 1984),30.  
 151 Robert G. Murdock, Joel E.Ross and jame R.Clagget,  Information Systems for Modern 

Management,  3rd ed. (Englewood Cliffs, N.J. : Prentice – Hall,1985),6, อางถึงใน  ธีรศักดิ์  พิงภักดิ์,“ 
แนวทางการใชระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา จังหวัด
เพชรบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2544), 20-21. 

 152อธิปตย  คลี่สุนทร,  ผูบริหารระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร : ความเกี่ยวของกละการคิด                 
เพื่อพิจารณา  ใน  สารสนเทศ  ศธ. 2537  ( กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, 2537), 64-65. 

 153ครรชิต  มาลัยวงศ, ไอทีกับธุรกิจ แนวคิดและแนวทาง (กรุงเทพมหานคร : ศูนยเทคโนโลยี 
อีเล็คโทรนิคและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2548),11. 

 154ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพมหานคร,2542), 33. 
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มีความหมายเฉพาะตัวเองไมไดแสดงความสัมพันธใดๆและไมสามารถนําไปใชในการประกอบการ
ตัดสินใจไดโดยตรง สวนสารสนเทศ (information) หมายถึงขอเท็จจรงิที่ผานกระบวนการทางสถิติ
หรือการวิเคราะหเบื้องตนหรือประมวลผลใหมีความสัมพันธหรือมีความหมาย นํามาใชในการ
ตัดสินใจได155 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดใหความหมายของขอมูล (data) และสารสนเทศ 
(information)  วาขอมูล (data)หมายถึงขอเท็จจริงที่เปนตวัเลข ขอความหรือรายละเอียดซึ่งอาจอยูใน
รูปแบบตาง ๆ เชน ภาพ เสียง วีดีโอ สวนสารสนเทศ (information) หมายถงึ ขอมูลที่ผาน            
การประมวลผลแลว ถูกตองตรงตามความตองการของผูใชที่สามารถนําไปใชประโยชนได156  วีระ 
สุภากิจ กลาวถึง ระบบสารสนเทศ (information system) วา เปนระบบการเก็บรวบรวมขอมูลและ
ดําเนินการประมวลผลใหเปนสารสนเทศเพื่อสนองความตองการของหนวยงาน ทั้งทางดาน
กฎหมาย ธุรกิจ บริหารและประชาสัมพันธ  เพื่อใชประโยชนทั้งในการบริหารงานระดับสงู  
ระดับกลางและระดับปฏิบัตกิาร157  กรมวิชาการใหความหมายของระบบสารสนเทศ (information 
system) วา ระบบสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลประมวลผลขอมูลใหอยูใน
รูปสารสนเทศที่เปนประโยชนสูงสุดและการจัดเก็บรักษาอยางมีระบบ เพื่อสะดวกตอการนําไปใช 
สารสนเทศที่ถูกจัดเก็บอยางเปนระบบจะสามารถ นําไปใชสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ
ทั้งในระดับปฏิบัติระดับหมวด/งาน/สายชั้นหรือระดับบริหาร158  นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศ 
ยังหมายถึง การดําเนินงานสารสนเทศจัดทาํอยางเปนระบบมีขั้นตอนการดําเนินการ ที่เรียกวา ระบบ
สารสนเทศ159 
 จากความหมายของขอมูล (data) สารสนเทศ (information) และระบบสารสนเทศ       
พอสรุป ความหมายไดวา ขอมูล (data)หมายถึง วัตถุดบิหรือขอเท็จจริงรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงยังไมผาน
การประมวลผลจึงทําใหความหมายของขอมูลเหลานั้นไมไดแสดงความสัมพันธใด ๆ ขาดความสมบูรณ 

                                                        
 155พิบูล  มณีนิล,“การดําเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร” 

(สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2546),12. 
 156มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,ขอมูลสารสนเทศ [Online], accessed 9 August 2005. 

Available from http://rrr.sukhothaitc.ac.thle  learning/combasic 78.htm  
 157วีระ  สุภากิจ ,ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ :จากทฤษฎีสูการปฏิบัติในโรงเรียน                        

(กรุงเทพมหานคร  : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2539), 7. 
 158กรมวิชาการ, การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  (กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ

คุรุสภา, 2545),20. 
 159ระบบสารสนเทศ [Online], accessed 9 August 2005. Available from http:// www. 

thaigoodview.com/libary/teacher show/prajuab/tanyalak.k/2/c2 2.htm 
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ไมสามารถนําไปประกอบการตัดสินใจได สารสนเทศ (information)หมายถึงขอมูลที่ผานกระบวน 
การประมวลผลแลว มีความชัดเจน มคีวามสัมพันธและสามารถนํามาใชประกอบการตัดสินใจ      
ในการบริหารได  สวนระบบสารสนเทศ (information system) หมายถึง  ระบบหรือกระบวนการ
เก็บรวบรวมขอมูลและดําเนนิการประมวลผลขอมูลใหอยูในรูปสารสนเทศ เพื่อใชประโยชนทั้งใน
การบริหารงานทุกระดับ ตลอดจนการจัดเก็บอยางเปนระบบ  สะดวกตอการใช 
 
 แหลงขอมูล  

 ลอง (Long ) ไดกลาวถึงแหลงขอมูลวา  มาจากแหลงใหญสองแหลงคือ ขอมูลภายใน
องคกรและขอมูลภายนอกองคกร แตขอมูลเหลานี้ยังไมสมบูรณตองนํามาจัดระบบรวบรวมใหเปน
หมวดหมูและนํามาผานกระบวนการจึงนําขอมูลนั้นมาใชได160 กรมสามัญศึกษาไดจัดแบง
แหลงที่มาขอมูลและสารสนเทศที่ใชในการวางแผนออกเปนสองแหลงเชนเดียวกนัคือขอมูลภายใน
โรงเรียนและขอมูลภายนอกโรงเรียน161 ซ่ึงสอดคลองกับวีระ สุภากจิ ไดกลาวถึงขอมูลที่นํามาใช
ประมวลผลเพือ่เปนสารสนเทศมาจาก 2 แหลง162  ไดแก 

 1. แหลงขอมูลภายในองคการไดแกขอมูลที่องคกรหรือโรงเรียนจัดทํา เชนจํานวน
บุคลากร จํานวนนกัเรียนในโรงเรียน และแหลงขอมูลจากภายนอกองคการ 

 2. แหลงขอมลูภายนอกองคกรหรือนอกโรงเรียน ไดแก ขอมูลที่ไดจากสถานที่ราชการ
และสถานที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของเปนประโยชนตอการจัดการศึกษา เชน สภาพภมูิศาสตร  สภาพเศรษฐกิจ  
เปนตน 

 โดยสรุป แหลงขอมูลที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการจัดการศกึษา  ประกอบดวย
แหลงขอมูล  2  แหลง คอื 1.แหลงขอมูลภายในองคกรหรือในโรงเรียน 2.แหลงขอมูลภายนอก
องคกรหรือนอกโรงเรียน  
 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (office automation systems)ใชคอมพิวเตอรเพื่อทํางานกิจวตัร
ตางๆที่กระทําในสํานักงานโดยอัตโนมัต ิ  ระบบสํานักงานอัตโนมัตทิี่แพรหลายมากที่สุดแบบหนึ่ง
คือ  การประมวลผลคํา (word  processing) แตยังมกีารประยุกต (application)อีกหลายอยางที่ใชใน

                                                        
 160Larry Long, Management Information Systems (Englewood  Cliffs,N.J. : Prentice 

Hall,1989), 246.  
 161กรมสามัญศึกษา, “การจัดระบบสารสนเทศโรงเรยีนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา”, 

2538.(อัดสําเนา)   
 162วีระ  สุภากิจ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจากทฤษฎีสูการปฏิบัติในโรงเรียน             

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2549), 251. 
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สํานักงาน เชน การจัดพิมพดวยคอมพิวเตอรแบบตัง้โตะ (desktop publishing) ไปรษณยี
อีเล็กทรอนิกส (electronic mail) การสงโทรสาร (facsimile transmission)และการประมวลผลภาพ 
(image processing) 
 ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (executive information systems)ใหการสือ่สาร
สารสนเทศในระดับสรุปยอ (summary-level) แกผูบริหารระดับสูงตามแบบฉบับแลวระบบเหลานี้  
มีกราฟกความคมชัดสูง  เพื่อแสดงสารสนเทศในรูปแบบกราฟกได  สารสนเทศดังกลาวถูกปรับ 
ทันกาล (updated)เปนประจํา เชน ปรับทุกวัน  ระบบสามารถแสดงสารสนเทศที่เปนรายละเอียด
มากขึ้นถาผูบริหารตองการเรยีกด ู  ผูบริหารหลายคนใชระบบเหลานี้ติดตามสารสนเทศเกี่ยวกบั
ปจจัยทีพ่วกเขาพิจารณาวาเปนปจจยัที่สําคัญยิ่งตอความสําเร็จขององคการของตน 
 ระบบผูเชี่ยวชาญ (expert system) เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรทีท่ําใหคอมพวิเตอร
สามารถกระทําหรือใหคําแนะนําเกีย่วกับการตัดสินใจที่ไมเปนโครงสรางซึ่งปกติแลว การตัดสินใจ
ดังกลาวกระทําโดยคนที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ  ระบบเหลานี้เก็บขอเท็จจริงและกฎที่ใชใน    
การวินิจฉัยกรณีเฉพาะกรณหีนึ่งไว  เชน การอนุมัติการใหกูยืม การวนิิจฉัยความผิดปกติของรถจักร
ดีเซล-ไฟฟา การกําหนดขนาดระบบคอมพวิเตอรโดยใชภาระงานที่ลูกคาคาดหวัง  เปนตน 
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (decision support systems) เปนชุดบูรณาการ                
ของเครื่องมือ(tools)คอมพิวเตอรที่ชวยใหผูตัดสินใจประสาน(interface)โดยตรงกับคอมพิวเตอรที่
สรางสรรคสารสนเทศที่เปนประโยชนในการตัดสินใจกึง่โครงสรางและไมเปนโครงสราง เชน การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการรวมบริษัทและการหาบริษัทรวมการขยายโรงงานผลิตภัณฑใหม เปนตน  ที่
ผานมาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการประสบความสําเร็จมากที่สุด ในการใหสารสนเทศแก  
การตัดสินใจที่เปนการตัดสินใจประจําการตัดสินใจที่เปนโครงสรางและการตัดสินใจที่คาดไวลวงหนา   
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management  Information  System : MIS) โดยทัว่ไป
หมายถึง  ระบบหนึ่งซ่ึงใหสารสนเทศเกี่ยวกับเหตุการณทางธุรกิจที่เปนกิจวัตรและที่คาดหวงั  
นอกจากนี้ วรีะ สุภากิจยังไดกลาวไววากรมสามัญศึกษานิยามวา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลและการดําเนินการประมวลผลใหเปนสารสนเทศเพื่อใชในการ
บริหารหรือการจัดการ  ถานาํสารสนเทศมาใชกับการศึกษาซึ่งเปนการเก็บรวมขอมูลตางๆ ทาง
การศึกษาและจัดกระทําใหขอมูลเหลานั้นมีความหมายเพื่อใชประโยชนในการปฏิบัติงาน และ
การบริหารเรียกวา ระบบสารสนเทศทางการศึกษา (Educational Management  Information  System : 
EMIS)163   
                                                        

 163วีระ  สุภากิจ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติในโรงเรยีน               
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2549), 14-18. 
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 คุณสมบัติและประโยชนของสารสนเทศ  
 สารสนเทศที่ดีจะเปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารในการใชในการตัดสินใจ การางแผน    

การแกปญหา และควบคุมการปฏิบัติงานในองคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 จรณิต  แกวกังวาล  ไดจําแนกคุณสมบัติของสารสนเทศที่ดีไว 7 ประการ คือ 

1. เปนปจจุบัน (current) ขอมูลมีการปรับเปลี่ยนไดเร่ือย ๆ ตามกาลเวลา เชน ขอมูล
เกี่ยวกับผลการเรียนในแฟมประวัติของนกัเรียน จะตองเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ในแตละภาค ขอมูลที่ตรง
กับความเปนจริงในปจจุบันจะมีคามากกวาขอมูลท่ีเปนอดีต ระบบขอมูลสารสนเทศที่ดี จะตอง
สามารถยืดหยุนใหมกีารปรับเปลี่ยนคาใหเปนปจจุบันหรือคงคาเกา   เพื่อประโยชนการใชงานที่
ตางๆ กัน 
 2. ทันเวลา (timely) สารสนเทศที่มีคุณคาทางเวลาเขามาเกี่ยวของ ถาไมไดรับในเวลา    
ที่ตองการอาจจะเกดิการสูญเสียโอกาสทีไมสามารถจะกลับมาใหมไดอีก  ระบบขอมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพคือ ระบบจะตองจัดสรรใหไดสารสนเทศ   เมื่อผูใชประสงคจะใชในเวลาที่ตองการ 
 3.  ตรงตอความตองการของผูใช (relevant) เปนขอมูลที่จําเปนตอการใชและมีประโยชนตอ
การตัดสินใจในเรื่องตางๆ  
               4.  ความสมบูรณครบถวน (completeness)   คือใหขอเทจ็จริงมีความครบถวนของขอมูล
ไมขาดสวนใดสวนหนึ่งไป 
              5. มีความถูกตองแมนยํา (accuracy) คุณสมบัติที่แสดงถึงคุณคาและประโยชนของ
สารสนเทศที่นับวาสําคัญมากเพราะแมสารสนเทศนั้นตรงตอความตองการและผลิตไดทันเวลา
แตขาดความถกูตองแลว ก็หาประโยชนไมไดเลย  
                 6. ความคงที่ (consistent) มีหลายกรณีที่สารสนเทศกอใหเกิดความขัดแยง ขอมูลที่จัดเก็บ
หลายๆที่อาจไมตรงกัน  วิธีการประมวลที่ตางกันอาจทําใหผลลัพธเกิดการคลาดเคลื่อนได  จุดมุงหมาย
ของระบบขอมูลสารสนเทศขอหนึ่งคือพยายามทําใหเกิดขอขัดแยงนอยที่สุด มีความคงที่มากที่สุด
เทาที่จะทําได 

    7. การนําเสนอรูปแบบที่มีประโยชน (presented in usable form) ถารูปแบบการเสนอ
สารสนเทศผูใชนําไปใชประโยชนไดไมเตม็ที่ ระบบดังกลาวจะมีคานอย  ระบบขอมูลสารสนเทศที่
มีประสิทธิภาพคือระบบที่มคีวามยดืหยุนในการนาํเสนอสารสนเทศใหผูที่ตองการใชสารสนเทศนั้น164 

 

                                                        
 164 จรณิต  แกวกังวาล , การออกแบบและจัดการฐานขอมูล (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ  

โอเดียนสโตร, 2546 ), 11. 
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 เมอรดอกและมูนสัน(Murdock and Munson)ไดกลาวถึงคุณสมบัติของสารสนเทศไว  
13  ประการ คือ  
 1. มีจุดมุงหมาย(Purpose) การบอก แนะนํา และหาแนวทางแกปญหา ตดัสินใจ ควบคมุ
หรือริเร่ิมส่ิงใหมในชวงเวลานั้นเพื่อใหปฏิบัติไดตรงกบัความตองการขององคการ 
 2. มีวิธีการและรูปแบบ(mode and format)เปนวิธีการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลโดยใช
เครื่องมือ เครื่องจักร สารสนเทศจะตองจัดในรูปแบบลักษณะเดียวกันอยางถูกตองเพื่ออุปกรณ
เครื่องมือนั้นจะทํางานไดสะดวก 
 3. มีการทําซํ้า (redundancy) เปนลักษณะของการทําขอมูลสํารองเผ่ือไวในกรณีที่ขอมูล
เกิดการผิดพลาดจะมกีารเรียกขอมูลสํารองออกมาใชงานทําใหไมเกิดการเสียหาย หรือผิดพลาดจะ
ทําใหสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
 4. ระดับ (rate)  มกีารแบงสารสนเทศเปนหลายระดับตามลักษณะความสําคัญของขอมูล
และผูใชสารสนเทศ ในกรณีที่ขอมูลบางระดับเกดิการเสียหายผูใชสารสนเทศอาจไปขอดูขอมูลจาก
ระดับที่ต่ํากวาได 
 5. ความถี่ (frequcency) เปนจํานวนครั้งของการใชขอมูลเพื่อรายงานผลหรือประมวลผล
หรือการเปลี่ยนแปลงขอมูลเปนระยะๆเพื่อใหผูใชสารสนเทศไดประเมินสถานการณและเรยีกขอมูล
ในชวงเวลานัน้ไดถูกตอง 
 6. การนําไปสูการตัดสินใจ (deterministic) เปนการประเมินจากอดีตและปจจบุัน
เพื่อทํานายความเปนไปไดในอนาคตวาควรเปนอยางไรครั้งนี้จะมีสวนชวยในการตดัสินใจและ
พัฒนา การบรหิารงานได  
 7. ความสิ้นเปลือง (cost) เปนขีดจํากดัในการดําเนนิการระบบสารสนเทศผูบริหารและ
ผูออกแบบระบบสารสนเทศตองคํานึงวาการดําเนินการสารสนเทศนั้นจะตองมีคาใชจาย 
 8. มีคุณคา (value) หมายถึงความซับซอนของการเลือกความเปนไปไดของการตัดสินใจ
เกี่ยวกับคาใชจายที่เสียไปเพือ่ใหไดสารสนเทศที่มีทั้งปริมาณและคณุภาพเพื่อนํามาชวยในการ
ตัดสินใจและบริหารงาน 
 9. มีความเชื่อถือได เที่ยงตรง (reliability and precision)ส่ิงนําเขาเปนอยางไรสารสนเทศ
ที่ไดรับก็เปนอยางนั้น 
 10. มีความแนนอนแมนยํา (accuracy) มีขอผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงนอย 
 11. มีเหตุผลถูกตอง (validity) คาที่ไดจากการวัดเมื่อดูจากผลผลิตกับปจจยันําเขาจะ
สอดคลองเปนเหตุเปนผลกันตามสภาพความจริง 
 12. เปนปจจุบนั (currency)ขอมูลสารสนเทศจะตองเหมาะสมกับยุคและเวลาที่ใชขอมูล
ไมลาสมัย 
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 13. กะทดัรัด (compackness) เปนความหนาแนนของขอมูลจะตองมขีนาดเหมาะสมกับ
การใชในระดบัหนึ่งไมหลากหลายจนเกนิไป คุณสมบัติของสารสนเทศที่กลาวมา สรุปไดวา 
สารสนเทศที่ดี ตองมีความถูกตอง  ชัดเจน เที่ยงตรง เชื่อถือได มีความสมบูรณ ทันสมัย เปนปจจุบนั
ตรงตามความตองการของผูใชงาน165 
 สารสนเทศเปนทรัพยากรทีม่ีคามากในการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจผูบริหาร
ในปจจุบนัจะตองบริหารงานภายใตความจํากัดของทรัพยากรทุกดาน และยังเผชิญกับความสลับ 
ซับซอนที่มีมากขึ้นตามความเจริญเติบโตของโรงเรียน สารสนเทศจึงเปนเครื่องมือใหทางเลือกที่ดี
เพื่อดําเนนิงานตาง ๆ ใหองคการบรรลุเปาหมายตามตองการได มีนกัวิชาการหลายทานไดกลาวถึง
คุณประโยชนของสารสนเทศไวตางๆ กันดังนี ้
 กองแผนงานกรมสามัญศึกษาไดเผยแพรและสนับสนุนโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา โดยจัดโครงการประกวดการจัดระบบสารสนเทศโรงเรียนมัธยมศกึษา เมื่อป 2538 
ไดกลาวไวใหบุคลากรที่เกี่ยวของเห็นประโยชนของสารสนเทศวา 

1. ใหความรู 
2. เกิดความคดิและความเขาใจ 
3. ทําใหเห็นสภาพปญหา/สภาพการเปลีย่นแปลงวากาวหนาหรือตกต่าํ 
4. ทําใหประเมินคาได 
5. เกิดความนาสนใจและเกิดการตื่นตัว 
6. ชวยในการตัดสินใจไดและสามารถทํานายอนาคตได 
7. เกิดความคดิสรางสรรค 
8. ทําใหมีการเปลี่ยนแปลง 166 

 สรุปไดวา  ระบบสารสนเทศชวยใหผูบริหารและบุคคลที่เกี่ยวของมีขอมูลที่ถูกตอง  
ทันสมัยทาํใหสะดวกตอการวิเคราะหงาน  ชวยในการตัดสินใจวางแผนการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพตลอดจนประสานงานกับบุคคล หนวยงานที่เกีย่วของและสามารถประชาสัมพันธ
หนวยงานได 
 

                                                        
 165Robert  G  Murdock  and  John C. Munson, Mis : Concept and Design, 2nd ed.  (New 

jersey : Prentice Hall, 1986), 144-145. 
 166 กรมสามัญศีกษา,  กองแผนงาน, “กระบวนการวางแผนในโรงเรียน,” 2541. (อัดสําเนา) 
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 การจัดระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศ  สามารถจําแนกตามวิธีดาํเนินการออกเปน 3  ระบบ  ซ่ึงแตละระบบมี
จุดเดนและจุดดอยพอสรุปไดดังนี ้
 1. ระบบทําดวยมือ (manual system) เปนระบบที่เก็บโดยการใชเอกสารในรูปแบบตางๆ  
ระบบนี้มีขอดคีือ คาใชจายนอย  สวนขอเสียคือ การเรียกใชไมสะดวกและไมทันการ  หากจดัระบบ
แฟมเอกสารไมเหมาะสมเทาที่ควร 
 2. ระบบกึ่งอัตโนมัติ (semi-automation)  ระบบนี้ใชมอืทาํสวนหนึ่งและใชเครื่องกลทํา 
สวนหนึ่ง กลาวคือ สวนที่เปนเอกสารตางๆทําดวยมือ และสวนที่สรางระบบสารสนเทศใช เครื่อง
คอมพิวเตอรเขามาชวย  ระบบนี้มีขอดีคือ  คาใชจายไมสูง  การฝกอบรมบุคลากรไมมากนัก  แตมี
ขอเสียคือ ถารูปแบบเอกสารไมเหมาะสม การปฏิบัติงานไมเหมาะสมการดําเนินการจะลาชา   หาก
ขอมูลจากการกรอกเอกสารผิดพลาด  ระบบนี้จะทําไดดีตอเมื่อสวนสวนที่ทําดวยมือทําไดสมบูรณ
แบบไดแกการกรอกขอมูลครบ  ถูกตอง  มีระบบควบคุม  ตรวจสอบอยางดี 
 3. ระบบอัตโนมัติ (full - automation) เปนระบบที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรดําเนนิงาน 
ระบบนี้ตองมกีารออกแบบใหเขากับลักษณะงานเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรที่สรางมาจะมีลักษณะ
และขนาดของเครื่องแตกตางกัน 167 
  
 องคประกอบของระบบสารสนเทศ 
 การจัดทาํระบบสารสนเทศมอีงคประกอบที่สําคัญ 4 สวนดวยกนั   
 1. ขอมูล เปนขอเท็จจริงตาง ๆ ภายในสถานศึกษาและในบริบทของสถานศึกษาแตละแหง
เปนปจจยันําเขาของระบบสารสนเทศ 
 2. การจัดเก็บขอมูล  เปนการรวบรวมและจัดเก็บรักษาขอมูลและสารสนเทศที่มีอยูหรือ 
ที่ไดมาอยางมรีะบบสะดวกตอการนํามาประมวลผลหรือนํามาใชประโยชน และสามารถแกไข
ปรับปรุงใหเปนปจจุบันไดงาย 
 3. การประมวลผลหรือการวิเคราะหเปนการกําหนดความสัมพันธของขอมูล จัดกระทํา
ขอมูลเพื่อใหเหมาะสมตอการนําไปใชซ่ึงวิธีการประมวลผลขอมูลเพื่อใหไดสารสนเทศ มีมากมาย 
เชน การจัดหมวดหมู การเรียงลําดับ การแจงนับ การทําcross tabulation (ตารางแจกแจงขอมูล,
ตัวเลขแบบหลายประเภท)  ตลอดจนการใชสูตรทางคณิตศาสตรตาง ๆ (คํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาความแปรปรวน ฯลฯ) 
                                                        

 167กรมวิชาการ, การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ( กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ
คุรุสภา, 2545),10. 
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 4. สารสนเทศเปนขอมูลที่ผานการประมวลผลหรือการวิเคราะหแลวเปนผลผลิตของ
ระบบที่จะนําไปใชประโยชนตอไป168 

 เลาดอน (Laudon) ไดกลาวถึงระบบสารสนเทศไววา  ระบบสารสนเทศมีสวนประกอบ
ที่สําคัญ  3  สวน คือ 
 1. ปจจัยนําเขา(input) เปนการรวบรวมขอมูลดิบจากทั้งภายในองคกรและส่ิงแวดลอม
ภายนอก 
 2. กระบวนการ(processing )  เปนการแปลงขอมูลดิบใหมีความหมายตามตองการ 
 3. ผลผลิต(output) สงผลลัพธที่ไดจากกระบวนการไปยังผูใช  ซ่ึงในระบบสารสนทศจะ
มีขอมูลยอนกลับ(feedback) ที่ผูใชจะตองนาํมาเปนขอมูลในการปรับปรงุใหถูกตองตอไป169 

 อธิปตย  คล่ีสุนทร ไดแบงองคประกอบทีสํ่าคัญของระบบสารสนเทศออกเปน 3  สวน  
คือ  สวนขอมูลนําเขา(input) สวนการประมวลผล(process)และสวนสารสนเทศ (output) ขอมูล
นําเขา(input) คือ ขอเท็จจรงิ  การกระทาํตาง ๆ ที่ยังไมผานการประมวลผลอยูในรูปของตัวเลข  
ตัวหนงัสือ  รูปภาพหรือคําบอกเลา  ขอมลูที่นํามาใชจะเปนขอมูลที่ออกไปรวบรวมเองเปนครั้งแรก 
เรียกวา ขอมูลปฐมภูมิ(primary data) สวนขอมูลที่ไดจากที่ผูอ่ืนรวบรวมไว เรียกวาขอมูลทุติยภูม ิ
(secondary data) การประมวลผล(process) หมายถึง การนําขอมูลที่ตองการใชมาคํานวณโดยวธีิ
บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทยีบ แยกประเภท เรียงลําดับซึ่งแตเดิมใชคนคิด ใชลูกคิด ใชเครื่องคิดเลข  
แตในปจจุบันจะใชเครื่องคอมพิวเตอรชวยในการประมวลผลอาจจะเกบ็ผลลัพธไวหรือ นําบางสวน
หรือทั้งหมดออกมาใชได  เครื่องคอมพิวเตอรจะสามารถรับคําส่ังหลายคําส่ังพรอมกนั  แลวทํางาน
ออกมาโดยไดผลขั้นสุดทายเปนสารสนเทศ (information)  สวนนีค้ือขอมูลที่ผานการตรวจสอบ  
ผานกระบวนการประมวลผล  มีความชดัเจนขึ้น  สามารถนํามาใชในการพจิารณาตัดสินใจหรือ
ดําเนินการใด ๆ ตอไปได170 

                                                        
 168กรมวิชาการ, การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรุสภา, 

2545), 20-21. 
 169Kenneth C. Laudon  and Jane P. Laudon, Management  Information  Systems : 

Organization and Technology  (New York : Macmilland  Publishing  Company, 1994), 8-9. 
 170อธิปตย  คลี่สุนทร, สารสนเทศ  ศธ  (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น, 

2547 ), 63-65. 
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แผนภูมิที่  4    ระบบสารสนเทศ 
ที่มา    :    อธิปตย  คล่ีสุนทร,  สารสนเทศ  ศธ 2547 (กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจาํกัด วี.ที.ซี.
คอมมิวนิเคชัน่, 2547), 63. 
 

 ระบบสารสนเทศ  ยังมีสวนประกอบอื่นๆที่กลาวถึงอีกคอื  
 1. บุคลากร 
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 3. เครื่องคอมพิวเตอรและอปุกรณ 
 4. ซอฟแวร 
 5. ขอมูล 
 1. บุคลากร เปนสวนประกอบที่สําคัญ เพราะบุคลากรที่มีความรูความสามารถและเขาใจ
วิธีการการใหไดมาซึ่งสารสนเทศจะเปนผูดําเนินการในการทํางานทั้งหมด บุคลากรจึงตองมีความรู 
ความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรในองคการเปนสวนประกอบทีท่ําใหเกดิระบบ
สารสนเทศดวยกันทกุคน เชน รานขายสินคาแหงหนึง่ บุคลากรที่ดําเนินการในรานทุกคน ตั้งแต
ผูจัดการถึงพนกังานขาย เปนสวนประกอบที่จะทําใหเกดิสารสนเทศได 
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติ เปนระเบียบวิธีการปฏิบัติงานในการจัดเก็บรักษาขอมูลใหอยูใน
รูปแบบ ที่จะใหเปนสารสนเทศได เชนกําหนดใหมกีารปอนขอมูลทุกวัน ปอนขอมูลใหทันตาม
กําหนดเวลา มีการแกไขขอมูลใหถูกตองอยูเสมอ กําหนดเวลาในการประมวลผล  รายงาน   
การดําเนินการตาง ๆ ตองมีขั้นตอนหากขั้นตอนใดมีปญหา ระบบก็จะมีปญหาดวย เพราะทุกขั้นตอน      
มีผลตอระบบสารสนเทศ 

Process Output 
การประมวลผล 

• บวก ลบ คูณ หาร 
• เปรียบเทียบ  
• แยกประเภท 
• สรุป 

สารสนเทศ 
• นําเสนอ 
• เรียกมาใช 
• คัดลอกทั้งหมด

หรือบางสวน 

Input 
ขอมูล 

• จัดหาขอมูล 
• ตรวจสอบขอมูล 
• รวบรวมขอมลู 
• บันทึก 
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 3. เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ  เปนเครื่องมือที่ชวยจัดทําสารสนเทศคอมพิวเตอร
ชวยประมวลผล คัดเลือก คํานวณหรือพิมพรายงานผลตามที่ตองการ คอมพิวเตอร เปนอุปกรณที่
ชวยทํางานไดรวดเร็วมีความแมนยําในการทํางานและทํางานไดตอเนื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตางๆจึงเปนองคประกอบหนึ่งของสารสนเทศ 
 4. ซอฟแวร คือ ลําดับขั้นตอนคําส่ังที่ส่ังใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานตามวัตถุประสงค
ที่วางไว ซอฟแวรจึงหมายถึงชุดคําสั่งที่เรียงเปนลําดับขั้นตอน ส่ังใหคอมพิวเตอรทํางานตาม
ตองการและประมวลผลเพื่อใหไดสารสนเทศที่ตองการ 
 5. ขอมูล เปนวัตถุดิบที่จะทาํใหเกดิสารสนเทศขอมูลนี้จะเหมือนหรือแตกตางกนัขึน้อยู
กับสารสนเทศที่ตองการ เชน สถาบันการศึกษามักจะตองการสารสนเทศที่เกี่ยวของกับขอมลู
นักเรียนขอมูลผลการเรียน ขอมูลอาจารย ขอมูลการใชจายตางๆ ขอมูลเปนสิ่งที่สําคัญประการหนึง่
ที่มีบทบาททําใหเกดิสารสนเทศ171 
 
 องคประกอบของความสาํเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 กรมสามัญศึกษา  กลาววา  องคประกอบของความสําเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
ตองประกอบดวยหลักสําคญั  4 ประการ คือ 

 1. ผูบริหาร เปนองคประกอบที่มีความสาํคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพราะ ผูบริหารเปนผูใหเงนิใหคนและใหทศิทางในการพฒันาระบบสารสนเทศ ผูบริหารตองเขาใจ
ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานและจะตองตัดสินใจแกไขปญหาและอุปสรรคใด ๆ   ที่เกิดขึ้นให
เหมาะสมกับสถานการณที่เปนอยูซ่ึงหมายความวา  ผูบริหารจะตองเอาใจใสและมีเวลาใหงานนี้
อยางเพยีงพอ 

 2. ผูปฏิบัติงานสารสนเทศ  นอกจากจะมีความรู  ความสามารถในการประมวลผลขอมูล
แลวยังจะตองมีมนุษยสัมพนัธที่ดี  กลาพูดความจริงและตองมีความอดทนตอผลกระทบตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นไดเปนอยางดี เชน ความลาชาของงานในสวนที่ผูปฏิบัติงานเดิมชวยดําเนนิการขอผิดพลาด
จากการไมเคยชินกับระบบงานใหม 

 3. เทคโนโลยีที่นํามาใช  ในปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทตอการพัฒนาระบบ
สารสนเทศอยางมาก ประกอบกับความเจริญกาวหนาอยางรวดเรว็ของเทคโนโลยีทําใหมีทางเลอืก
มากมายหลายอยาง ซ่ึงมีผลดีผลเสียแตกตางกันอยางสูงดวยผลที่เกดิขึ้นจะกระทบตอความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยตรง  ดังนั้นการเลือกเทคโนโลยีที่นํามาใชจึงตองระมัดระวัง
                                                        

 171ระบบสารสนเทศ  [Online], accessed 9 August 2005.Available from http://www. 
thaigoodview.com/libary/teacher show/prajuab/tanyalak.k/2/c2 2.htm 
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อยาเลือกเพราะตองการทดลองควรคํานึงถึงประโยชนของงานเปนหลักและขอสําคัญก็คือขอจํากัด
ของเวลา งบประมาณ และกาํลังคนที่มีอยู 

 4. แผนงาน  ในการพัฒนาระบบสารสนเทศจะตองกําหนดใหชัดเจนมีความเปนไปไดสูง  
แผนงานนี้ตองไดมาจากการพจิารณารวมกันระหวางผูใชและผูจัดทําระบบสารสนเทศ มีการประกาศใช
ใหทราบโดยทั่วกันและดําเนินการไปตามแผนงานที่กาํหนดไว การพัฒนาระบบสารสนเทศจะ
ประสบผลสําเร็จหรือลมเหลวยอมขึ้นอยูกบัลักษณะขององคประกอบที่สําคัญเหลานี้ องคประกอบ
บางอยางสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงไดงาย  แตองคประกอบบางอยางก็ยากตอการเปลี่ยนแปลง  
ดังนั้น  แผนงานที่กําหนดขึ้นหากไดคํานึงถึงสภาพที่เปนอยูก็สามารถจะชวยใหการพัฒนาระบบ
สารสนเทศพบความสําเร็จไดอยางสะดวกและงายยิ่งขึน้ 172 

 สรุปการบริหารสถานศึกษาในปจจุบัน  มคีวามยุงยาก  ซับซอนมาก ผูบริหารนอกจาก
ตองมีความรู  ความสามารถ  ทักษะ ประสบการณในการบริหารแลวตองมีขอมูลสารสนเทศเปน
เครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อใหการบริหารมีประสิทธิภาพ การตัดสินใจเปนหนาที่ที่สําคัญ
ของผูบริหารไมสามารถหลีกเลี่ยงได   ในการตัดสินใจอยางรอบคอบ และเกดิความผดิพลาดนอยทีสุ่ด  
ผูบริหารตองมีขอมูลสารสนเทศที่ดี  คือมีขอมูลสารสนเทศที่มีความถูกตอง  ครบถวน  ครอบคลุม
ภาระงานเปนปจจุบันพรอมใชงานไดทนัที  สถานศึกษาจึงตองมีการบริหารระบบขอมูลสารสนเทศ
โดยดําเนินการจัดระบบขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ มีขั้นตอนการดําเนินการ  หนวยงานตางๆ 
เห็นความสําคัญของระบบขอมูลสารสนเทศ  จึงกําหนดแนวทางการดําเนินการจัดระบบขอมลู
สารสนเทศเพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานในสังกัดกรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงาน
หนึ่งที่กําหนดแนวทางการดําเนินการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ  เพื่อใหการบรหิารระบบขอมูล
สารสนเทศมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีคุณภาพและบุคลากรมีความพึงพอใจ 

 ในสวนของการศึกษาวจิัยเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการศึกษา มีผูเสนอขอคนพบในเรื่องนี้ เชน สําเริง  ออนสัมพันธุ  ไดทํา   
การวิจยัเร่ือง การจัดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาใหการจดัระบบ
สารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพของโรงเรยีนมธัยมศกึษาสรุปผลการวิจยัพบวา 1.การจดัระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนรับผิดชอบโดยหัวหนางานสารสนเทศสังกัดงานแผนงาน มีการเก็บรวบรวมขอมูลและ
ประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร   สารสนเทศมีประสิทธิภาพ  เชื่อถือได ถูกตอง เที่ยงตรง 
ทันเวลา เปนปจจุบันตรงตามความตองการ กะทัดรัด  ครอบคลุม ชัดเจน เขาใจงาย นําไปใช
ประสานขอมูล การรายงาน การประเมินผล  การวางแผน  การตัดสินใจ  และการประชาสัมพันธ  
                                                        
 172กรมสามัญศึกษา, การพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 
คุรุสภา, 2546) :14 (อัดสําเนา).  
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โรงเรียนเริ่มนาํเทคโนโลยีสารสนเทศดานระบบเครือขายมาใชในการพัฒนาระบบ  2.ความตองการ
ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในชวงป พ.ศ.2538-2547 แบงเปน   
5 ดาน คือ จัดตั้งศูนยสารสนเทศรับผิดชอบงานดานการจัดระบบสารสนเทศภายในโรงเรยีน       
การรวบรวมขอมูลและการประมวลผลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศมีความเชื่อถือได
และนําไปใชงานได นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบ    
และจัดตั้งหนวยงานเฉพาะสําหรับการกําหนดมาตรฐานและควบคุม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3.ไดรูปแบบการจัดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่สอดคลองกับแนว
ทางการจัดการศึกษาในชวงป พ.ศ.2538-2547173ธีรศักดิ์  พิงภักดิ์  ไดทําการวิจัยเร่ือง แนวทางการใช
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรี 
ผลการวิจัยพบวา 1. เพื่อการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  จังหวดัเพชรบรีุ  
ในภาพรวมและรายดานทั้ง 5 ดาน  พบวาอยูในระดับปานกลาง  2. แนวทางการใชระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  จังหวัดเพชรบุรี  พบวา จะตองมี    
การจัดตั้งหนวยงานสารสนเทศ  โดยกําหนดนโยบาย วางแผน จัดสรรทรัพยากร กําหนดบทบาท
หนาที่ตามโครงสราง  เก็บรวบรวมและประมวลผลอยางเปนระบบ  ผูบริหารสามารถนํามาใชใน
การบริหาร  ตัดสินใจ ไดอยางถูกตอง เหมาะสมตามรายดานทั้ง  5  ดาน174 ดวงพร  สมุทรโมฬี  ได
ทําการวิจยัเร่ือง การบริหารระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรยีน
ประถมศึกษา  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัสมุทรสาคร  ผลการวิจัยพบวา  เร่ือง  การบริหาร
ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประถมศึกษา  สํานักงาน     
การประถมศึกษาจังหวัดสมทุรสาคร  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ดานการวางแผนการจัดระบบ
ขอมูลสารสนเทศอยูในระดบัสูงสุด  สวนดานการตรวจสอบจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศอยูใน
อันดับต่ําสุด   การบริหารระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก  
โรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  การบริหาร
ระบบขอมูลสารสนเทศระหวางโรงเรียนที่ไดรับการประเมินภายนอกและโรงเรียน ที่ยังไมไดรับ  
การประเมินภายนอกแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญที่ระดับ 0.5  ทั้งในภาพรวมและรายดาน  โรงเรียน

                                                        
 173สําเริง  ออนสัมพันธุ, “การจัดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษา ในชวงป พ.ศ.2535-2547”(วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2541), บทคัดยอ. 

 174ธีรศักดิ์ พิงภักดิ์, “แนวทางการใชระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในโรงเรียน
มัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรี” (วิทยานิพนธ  ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2544), บทคัดยอ. 
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มีความตองการในการพัฒนาการบริหารระบบขอมูลสารสนเทศตามรายการที่กําหนดแตละขอ  อยู
ในระดับสูงเกนิรอยละ 95175ประกิต  สิริสุวรรณ  ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการใช
สารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน  ตามมาตรฐานการประกันคณุภาพการศึกษา  
สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวดันครปฐม  ผลการวิจัยพบวา  สภาพการใชสารสนเทศในการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา  จังหวดันครปฐม  ในภาพรวมทั้ง 3 ดานพบวาอยูในระดับดีมาก  การใชสารสนเทศใน       
การบริหารงานโรงเรียนขนาดใหญจะมีการใชสารสนเทศในการบริหารมากกวาโรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดเลก็ตามลําดับ  ปญหาการใชเทคโนโลยีในการจัดทําสารสนเทศ  งบประมาณไมเพยีงพอ  
ขาดความรูความเขาใจ ขาดบุคลากรดานคอมพิวเตอร176พิบูล  มณีนิล  ไดทําการวิจัยเร่ือง ระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร  ผลการวิจัยพบวา  1. สภาพการ
ดําเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษา  ดานการจัดเก็บขอมูลทั้งโดยภาพรวมและทุกโรงเรียนอยูใน
ระดับมากที่สุด  ดานการจัดระบบสารสนเทศโดยภาพรวมและอีก  6  โรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด  
นอกนั้นอยูในระดับมาก  3  โรงเรียน  และระดับปานกลาง  2  โรงเรียน   2.ปญหาในการดําเนินงาน
สารสนเทศ  ไดแก  1)ดานการจัดเก็บขอมลู  ไดแก  ขอมูลไมถูกตอง  ไมชัดเจน  ขาดความรวมมอื
ในการใหขอมลู แหลงขอมูลกระจายอยูตามฝายงานตางๆ  2) ดานการจัดทําสารสนเทศ  สารสนเทศ
ที่จัดทํามีนอยและไมตรงกับความตองการ  ไมทันสมัย  ขาดการพฒันา  ขาดการประชาสัมพันธ  
การนําเสนอไมนาสนใจ  3)ดานบุคลากร  โรงเรียนไมสามารถกําหนดภาระงานสารสนเทศได
อยางชดัเจน  เนื่องจากบุคลากรขาดความรู  ความสามารถในงานสารสนเทศอยางแทจริง  ขาดบุคลากร
ที่มีความรูความสามารถดานการจัดทําและการนําเทคโนโลยีมาใชในงานสารสนเทศ  บุคลากรที่  
ทําหนาที่งานสารสนเทศมีภาระงานอื่นๆทีต่องรับผิดชอบและทําหนาที่สอนประจําหลายวิชา  ทําให
ไมสามารถทํางานสารสนเทศไดอยางเตม็ศกัยภาพ  ผูบริหารและบุคลากรไมเหน็ความสําคัญของงาน

                                                        
 175ดวงพร สมุทรโมฬี, “ การบริหารระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

โรงเรียนประถมศึกษา  สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ ปริญญา ครุศาสตร
มหาบัณฑิต  สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545), บทคัดยอ. 

 176ประกิต  สิริสุวรรณ, “การศึกษาสภาพการใชสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียน  ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครปฐม”
(วิทยานิพนธ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545), บทคัดยอ. 
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สารสนเทศจึงไมคอยมีการนําสารสนเทศไปใชในการบริหารและพัฒนาโรงเรียน  4) ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ระบบโปรแกรมในการจดัเกบ็ขอมูลยังไมสมบูรณและมขีอจํากัดที่แกไขไดยาก177 

 สมชาย  มียินดี  ไดทําวิจยัเร่ือง การบริหารระบบสารสนเทศในโรงเรยีนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานครปฐม ผลการวิจัยพบวา 1. การบริหารระบบสารสนเทศใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม อยูในระดับปานกลาง      
2.ความตองการดานการบรหิารระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม อยูในระดับมาก  3. การบริหารระบบสารสนเทศในโรงเรยีนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม โดยภาพรวมของโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  4. ความตองการดานการบริหารระบบสารสนเทศ
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษานครปฐมโดยภาพรวมของโรงเรียนที่มี
ขนาดตางกันไมแตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติ  5. แนวทางการบริหารระบบสารสนเทศ       
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม ควรจดัใหสอดคลองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและนโยบายการจัดการศึกษาโดยมีการจดัทํานโยบายและแผนงานดาน
สารสนเทศใหชัดเจน จัดตั้งหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบระบบ จัดสรรทรัพยากรสารสนเทศ 
บุคลากร ฮารดแวร ซอฟแวรสารสนเทศและเครือขาย เพื่อดาํเนินการเกี่ยวกับปจจยันําเขา            
การประมวลผล ผลผลิต การเก็บสํารองขอมูลและการควบคุมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสาร ( ICT)178 

 ศิริวรรณ ผองภิรมย ไดทําการวิจัยเร่ือง “ปจจัยการบริหารที่สงผลตอคุณภาพของระบบ
สารสนเทศ ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัสมุทรสงคราม” โดย
ใชตัวแบบของ สเตียรส (Steers) เปนตวัแบบในการวิเคราะห ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการบริหาร   
ในโรงเรียนประถมศกึษาอยูในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและเมือ่แยกพจิารณาในแตละดาน และปจจยั
การบริหารที่สงผลตอคุณภาพของระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา ไดแก ปจจัยดาน
ลักษณะสภาพแวดลอม ดานลักษณะบุคลากร และดานนโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน179

                                                        
 177พิบูล   มณีนิล ,  “การดําเนินงานสารสนเทศของสถานศึกษาเขตพื้นที่สมุทรสาคร”. 

(วิทยานิพนธ  ปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546 ), บทคัดยอ. 
 178สมชาย  มียินดี, “การบริหารระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษานครปฐม”(วิทยานิพนธ  ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), บทคัดยอ. 
 179 ศิริวรรณ ผองภิรมย, “ปจจัยการบริหารท่ีสงผลตอคุณภาพของระบบสารสนเทศใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 188. 
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นอกจากนี้ ยังมีผลการศึกษาของผูวิจัยในตางประเทศ เชนแคสซิตี้(Cassidy) ไดศึกษาเกี่ยวกับขอมลู
เพื่อการตัดสินใจในการพัฒนาระบบการศกึษา วิเคราะหระบบการบริหารขอมูลทางการศึกษาโดย
การใชคอมพิวเตอรที่จะสงผลใหขอมูลที่เกีย่วของทั้งหมดไดเปนผลประโยชน และถึงมือผูบริหาร
ผูเกี่ยวของทกุระดับ ผลการศึกษาพบวาการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพื่อใชในการบริหารจัดการ
ขอมูลนั้นตองกําหนดเกณฑ เพื่อการประเมินและการออกแบบระบบบริหารจัดการขอมูลการศึกษา
จึงจะสามารถพัฒนาระบบการศึกษาได180เลาดอล(Loudon) ไดกลาวถึงระบบสารสนเทศ (MIS) วา 
เปนการบริหารงานในองคการ เปนการเตรียมการใหผูบริหารโดยใชคอมพวิเตอรจัดทํารายการ
บันทึกขอมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานและขอมูลเชิงประวัติศาสตรขององคการ  ระบบ MIS จะ
มีสวนชวยผูบริหารในการวางแผน การควบคุม การตัดสนิใจ โดยการเตรียมการ สรุปงาน และจัดทํา
รายงานขอมูลทั้งภายในและภายนอกองคการเปนพิเศษสาํหรับผูบริหาร181  วิโจเวน (Wijhoven ) ได
ศึกษาผูทําหนาที่รับผิดชอบดานการจดัระบบขอมูลสารสนเทศและควบคุม ระบบอิเล็คโทรนิคใน
หนวยงานของทางราชการ พบวา ภารกิจการในปจจุบนัมีความซับซอนเพิ่มมากขึน้ ซ่ึงหนวยงานที่
ประสบความสําเร็จในการทํางานสวนใหญใหความสําคัญตอการจดัระบบขอมูลสารสนเทศเปนสําคญั 
โดยมีการนําระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการดําเนินงานผูมีหนาที่รับผิดชอบงานดานนี้ จําเปนตอง
ไดรับการฝกการจัดระบบและการใชเครื่องคอมพิวเตอรมาเปนอยางดี182  คิม(Kim) ไดศกึษาเกีย่วกับ
การจัดระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการจัดองคการใหเกิดประสิทธิภาพในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 
พบวา รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีไดเห็นความจาํเปนในการนาํไมโครคอมพิวเตอรมาใชในการ
จัดระบบขอมลูสารสนเทศเพื่อการจัดการขององคการ    การดําเนินงานประกอบดวยผูเชี่ยวชาญดาน

                                                        
 180Thomas James Cassidy,Jr, “Data for Decisions in Developing Education System : 

Analysis of a Computer-Based Education Management Information System in the area Republic of 
Egypt,” Dissertation Abstracts International 51,9 (March 1991) : 2936-A. 

 181Kenneth C. Loudon and Jane P. Loudon, Management Information Systems Organization 
and  Technology , 5th ed. (New York : Mc millan Publish Company,1994),143. 

 182Fons Wijinhoven, “Organizational  Learning  and  Information  Systems : The  Case  of  
Monitoring  Information  and  Control  Systems  in  Machine  Bureaucratic   Organization,”  Dissertation  
Abstracts  International  56,3 ( February 1996) : 588-567. 
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คอมพิวเตอรและระบบขอมูลสารสนเทศผูใชบริการไดนาํผลมาใชในการวิเคราะหจากการจัดระบบ
ดังกลาวไดรับผลที่แนนอน183 
 สําหรับการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยที่จําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน คร้ังนี้ กําหนดแนวคิดเกี่ยวกบัการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
จากการสังเคราะหแนวคดิจาก การวิเคราะหเนื้อหาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวของและวิเคราะหเนื้อหาจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญ สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยการปฏิรูปการเรียนรู 
การประกันคณุภาพการศึกษา การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานการพัฒนาบุคลากรและการ
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
 
  แนวคิดเก่ียวกบัการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ความหมายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 คําวา “ การศึกษาขั้นพืน้ฐาน” (basic education) เปนคําที่มีความหมายหลากหลาย ในที่
ประชุมโลกวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน (World Conference on Education for All  : WCEFA)  ซ่ึง
จัดที่โรงแรมจอมเทียน พัทยา ประเทศไทย เมื่อป 1990 ที่ประชุมพอใจที่จะใชคําวา “ การตอบสนอง
ความตองการทางการเรียนขัน้พื้นฐาน (meeting basic learning  needs) มากกวาการใชคาํวา  
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” อยางไรก็ตาม ตอมา คําวา “ความตองการเรียนรูขั้นพื้นฐาน” กับคําวา 
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ก็ไดมีการนําไปใชแทนกนัอยูบอยๆ ในการประชุมครั้งนั้นไดมีการใหนิยาม
ศัพททั้ง 2 คํา ไวดังนี ้
 1. ความตองการการเรียนรูขัน้พื้นฐาน (basic learning needs) หมายถงึ ความรู ทักษะ       
เจตคติ และคานิยมที่จําเปนสําหรับบุคคลเพื่อความอยูรอด ปรับปรุงคุณภาพชวีิตและการเรียนรู
ตอเนื่อง 
 2. การศึกษาขัน้พื้นฐาน (basic education)  หมายถึง การศกึษาที่มุงตอบสนองความตองการ
ทางการเรียนรูขั้นพื้นฐาน ซ่ึงรวมถึงการเรียนการสอนในระดับตน ซ่ึงเปนพื้นฐานใหแกการเรียนรู
ขั้นตอไป เชนการศึกษาสําหรับเด็กวยัเร่ิมตน การศึกษาระดับประถม การสอนใหรูหนังสือ ทักษะ

                                                        
 183 Kim Hyun-Sung,  “The Organizational  Effectiveness of Public Management Information 

Systems in Korea : A Principal-Agent Perspective,” Dissertation Abstract International 57,1(July 1996) 
:446-456.  
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ความรูทั่วไป ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตสําหรับเยาวชนและผูใหญ ในบางประเทศ การศึกษาพื้นฐาน
ยังขยายขอบเขตไปถึงระดับมัธยมศึกษาดวย 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง 
การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา  
 ดังนั้นจึงเห็นไดวา การศึกษาพื้นฐานมิไดหมายความจํากัดอยูเฉพาะการศึกษาชั้น
ประถมศึกษา ซ่ึงเปนการศึกษาชั้นตนเทานั้น แตยังครอบคลุมการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ซ่ึงบุคคล
สวนใหญมีโอกาสไดเขาเรียนดวย 
 แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535 ไดกลาวไวในหมวดที ่ 3 วาดวยแนวนโยบาย
การศึกษาวา “ ใหการศึกษาระดับมัธยมศกึษาเปนการศกึษาขั้นพืน้ฐานของปวงชน รัฐพึงเรงรัดและ
ขยายการศกึษาขั้นพื้นฐานเพือ่ปวงชนอยางทั่วถึง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสูงขึ้น” 
ขอความดังกลาวแสดงใหเหน็วาทางราชการไทยไดถือวาการศึกษาขั้นพื้นฐานมีขอบเขตคลอบคลุม 
ถึงการศึกษาระดับมัธยมดวย สวนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดระบไุว
ในมาตรา 43วา” บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐ
จะตองจดัใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย.....” ซ่ึงเปนการยืนยันวาการศึกษา     
ขั้นพื้นฐานมีขอบเขตขยายถงึการศึกษาระดับมัธยมปลาย ซ่ึงใชเวลาเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษา
สิบสองป และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ไดใหความหมายของการศึกษา         
ขั้นพื้นฐานวา หมายถึง การศกึษากอนระดบัอุดมศึกษา 
 จากที่กลาวมาทั้งหมดพอสรุปไดวา การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษากอน
ระดับอุดมศึกษาที่รัฐพึงจัดใหประชาชน เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติใหเปน  
ผูมีความรู ความสามารถ รูเทาทันการเปลีย่นแปลงและสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสขุ 
 
 มาตรการในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 มาตรการที่ 1  รัฐจัดการศึกษาใหมีรูปแบบที่หลากหลาย ที่ผูเรียนสามารถเลือกเรียนได
ตามศักยภาพและสภาพทองถ่ิน 
 มาตรการที่ 2  มรดกของสังคมไทยที่ไดส่ังสมมาหลายรอยปไดชวยใหประเทศพนภาวะ
วิกฤตมาไดทกุยุคทุกสมัย ตองจัดใหเปนแกนของการเรียนรู โดยปรับใหเหมาะสมกับอายุ ระดับ 
และทองถ่ินของผูเรียนการศกึษาขั้นพืน้ฐาน มรดกดังกลาวไดแก สถาบันพระมหากษัตริย สถาบัน
ศาสนา คานิยม การเอื้ออาทร ความมีน้ําใจตอกัน ความรักถ่ินรักชาติ การักษาธรรมชาติ การรักษา
สมบัติสาธารณะ มรดกดานศิลปะ สถาปตยกรรมไทย แพทยแผนไทย อาหารไทย ระบบครอบครัว 
ปราชญชาวบาน เครือขายประชาชน ภูมิปญญาไทยดานการผลิตและดานอาชีพตาง ๆ 
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 มาตรการที่ 3  รัฐสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมรับผิดชอบ การจัดการศกึษา
ขั้นพื้นฐาน 12 ป ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 และมาตรา 289 
 มาตรการที่ 4  กําหนดบทบาทของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการจัดการศึกษา 
 มาตรการที่ 5  รัฐสนับสนุนใหชุมชน เอกชน องคกรเอกชน ครอบครัว สถาบันศาสนา 
มีสวนรวมในการจัดการศกึษาและมีสวนรวมในการระดมทุนเพื่อการจัดการศึกษา ทั้งนี้ รัฐตองมี
แผน กําหนดสถานที่ตั้งสถานศึกษา เพื่อกําหนดสัดสวนการมีสวนรวมของแตละฝายอยางชัดเจน 
 มาตรการที่ 6  ใหรัฐสนับสนุนการจดัการศึกษาพระปรยิตัิธรรมแผนกธรรม- บาลี และ
แผนกสามัญศึกษาไดเรียนรูอยางมีคุณภาพเทาเทียมกันกับการที่รัฐ สนับสนุนการจัดการศกึษาใน
ระบบโรงเรียนปกติของรัฐ 
 มาตรการที่ 7  รัฐจัดและสนบัสนุนเอกชนและองคกรตาง ๆ จัดการศกึษาใหกับผูพกิาร 
ผูดอยโอกาสและผูมีความสามารถพิเศษในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน 
การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศกึษาตามอัธยาศยั ตามศักยภาพและสภาพของผูเรียน 
 มาตรการที่ 8  สําหรับประชากรวัยแรงงานที่พลาดโอกาสทางการศึกษาในระบบปกต ิ
ใหรัฐจดัหรือสนับสนุนใหเอกชน หรือองคกรตางๆ จัดการศึกษาขัน้พื้นฐานให โดยรูปแบบตางๆ 
ทั้งการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหครอบคลุมและทั่วถึงประชากรในกลุมนี ้
 มาตรการที่ 9  รัฐจะจัดโครงการเฉพาะกิจเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับเดก็และ
เยาวชนในทองถ่ินเสี่ยงภยั และทุรกันดารโดยเฉพาะ 
 มาตรการที่ 10  รัฐจัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักผูเรียนเปนศนูยกลาง ทั้งนี้ จะ
มุงปฏิรูป 4 ดานคือ 1) หลักสูตรและกระบวนการเรยีนการสอน 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) 
การบริหารและการจัดการ 4)การประกนัคณุภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 
 มาตรการที่ 11  คาใชจายการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 12 ปที่รัฐไมเก็บจากผูเรยีน (ตามบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญมาตรา 43 ) ประกอบดวย  คาใชจายพื้นฐาน หมายถึงคาเลาเรียนและคาอุปกรณ    
การเรียน ซ่ึงรัฐจัดสรรใหกบัผูเรียนทุกคน และคาใชจายพิเศษ หมายถึง คาหนังสือ คาอาหาร
กลางวัน คาอาหารเสริม (นม ) คาพาหนะ คาเครื่องแบบและคาใชจายอื่นๆ ซ่ึงรัฐจัดสรรใหกับกลุม
ที่มีความตองการพิเศษ สืบเนื่องจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้โดยใหคงสัดสวน
คาใชจายพเิศษในสัดสวนทีไ่มสูงกวาที่รัฐจัดสรรใหในปจจุบัน 
 ในมาตรการดานคาใชจาย รัฐกําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา    
ขั้นพื้นฐานตามความสามารถทางเศรษฐกจิของรัฐ กลาวคือ ในสถานศึกษาของรฐั มีการจัดสรร    
งบลงทุน งบดําเนินการ และชดเชยสวนที่เปนคาเลาเรียนที่สถานศึกษาเคยเรียกเก็บจากผูเรียน       
ในสถานศึกษาเอกชน รัฐจดัสรรงบประมาณเฉพาะสวนที่เปนคาเลาเรียนในอัตราทีเ่ทากันกับผูเรียน
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ในสถานศึกษาของรัฐ เวนแตการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการและผูดอยโอกาส รัฐจะรับผิดชอบ
คาใชจายอ่ืน ๆ เพิ่มตามความเหมาะสม 
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                 

การศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดจากบทบัญญัติ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  2540  มาตรา  43  กําหนดใหบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน     
ไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมคีุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย   และในการจัด
การศึกษาของรัฐตองคํานึงการมีสวนรวมของประชาชน  ชุมชน  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ไดกําหนดใหการศึกษาเปน
กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก    
การอบรม การสืบสานวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ  การสราง   
องคความรูจากสภาพแวดลอม  สังคมการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  มาตรา  4  ไดใหความหมาย  
ของการศึกษา พื้นฐานและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวา   การศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายความวา   
การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน184 

 นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ไดเสนอหลักการที่สอดรับกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานเชนกัน โดยในหมวด 3 ระบบ
การศึกษามาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบคือ การศึกษาในระบบ   การศึกษานอกระบบ   
และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย   ในสวนของการจัดการศึกษาในระบบนั้นมีการแบงออกเปน
สองระดับคือ   การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอดุมศึกษา การศึกษาขั้นพืน้ฐานเปนการศกึษา
ซ่ึงจัดไมนอยกวาสิบสองปกอนระดับอดุมศึกษา โดยมีการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็ก
ซ่ึงมีอายุยางเขาปที่เจ็ดเขาเรยีนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จนอายุยางเขาปที่สิบหกเวนแตสอบไลได
ช้ันปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับ  

 
 
 
 

                                                        
 184 “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542,” ราชกิจจานุเบกษา  เลม 116,  ตอนที่ 74 ก.  

(2542) :1-23.   
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การบริหารงานในสถานศึกษา 
                 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542  กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ 
กระจายอํานาจการบริหารงานในดานตางๆ ไปยังสถานศึกษาโดยตรง185 ผูบริหารสถานศึกษาจึงมี
อํานาจหนาทีบ่ริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 4 งาน คือ 1) การบริหารงาน
วิชาการ 2) การบริหารงานบุคคล 3) การบริหารงานงบประมาณ  และ  4) การบริหารงานทั่วไปและ
ในบรรดางานตาง ๆ นั้น ไดมีนักวิชาการหลายทานทั้งในและตางประเทศแสดงแนวคิดไว ดังนี้186 
หัวใจสําคัญในการจัดการศกึษา ถือเปนกระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรยีน
การสอนเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูตามที่กําหนดไวในจุดมุงหมายของหลักสูตร เปนเรื่องที่
สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาตองรับผิดชอบโดยตรง  ดังนั้น ผูบริหารหนวยงานจะตอง           
มีความรู   ความเขาใจ  และมีทักษะเกีย่วกบัหลักสูตร  เพื่อนําการพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรยีน 
การสอนไปสูผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ปจจัยสูความสําเร็จของหลักสูตรสถานศึกษา
อยูทีก่ารบรหิารงานอยางเปนระบบ และการที่งานที่มีคุณภาพนั้นสามารถตรวจสอบไดจากโรงเรยีน   
มีขอบขายการบริหารงานที่ชัดเจน  ผูบริหารโรงเรียนเกิดแนวคดิในการพัฒนางาน ซ่ึงตองตระหนัก
ถึงรวมมือพัฒนางานในโรงเรียนอยางจริงจัง    ผูบริหารโรงเรียนสามารถนําความรูไปประยุกต 
ใชไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานไดมีผูศึกษาวิจัยเร่ืองตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชนณัฏฐพันธ  เขจรนันทน187  พบวา เปนกระบวนการ       
ที่ผูบริหารผูมีหนาที่เกีย่วกับงานบุคลากร และ/หรือบคุคลที่เกี่ยวของกับบุคคลขององคการรวมกัน
ใชความรู ทักษะ และประสบการณในการสรรหา  การคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมใหเขาปฏิบัติงานในองคการ  พรอมทั้งดําเนินการธํารงรักษา  และพัฒนาใหบุคคลของ
องคการมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่เหมาะสม  ตลอดจนเสริมสรางหลักประกันใหแกสมาชิกที่
ตองพนการรวมงานกับองคการใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขในอนาคต 

                                                        
 185 กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542  (กุรงเทพมหา

นคร : โรงพิมพคุรุสภา, 2542), 30-31. 
                 186 กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คูมือการบริหารสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546),  32. 

  187 ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน , การจดัการทรัพยากรบุคคล, พิมพครัง้ท่ี 2 (กรงุเทพมหานคร  :       
โรงพิมพ แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2542), 23.  
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ประเสริฐ  บัณฑิศักดิ์188 ไดวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลองคการของหนวยศกึษานเิทศก   
กรมสามัญศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล ขององคการของหนวย
ศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษาโดยใชกรอบแนวคดิของสเตียร (Steers) จําแนกปจจยัทีส่งผลออกเปน 
4 ดานใหญๆคือ  ลักษณะของสภาพแวดลอม  ลักษณะของบุคคลในองคการ  ลักษณะโครงสราง
องคการ  นโยบายการบริหารและการปฏิบัตกิลุมตัวอยางเปนศึกษานิเทศก จํานวน 403 คน  เครื่องมือ   
ที่ใชคือ  แบบสอบถามมาตรประมาณคาทีส่รางขึ้นวิเคราะหขอมูลเชิงสาเหตุดวยการวิเคราะหเสนทาง
ผลวิจัยพบวาตัวแปรปจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรงตอประสิทธิผลองคการมี 7 ตัวแปรเรียงตามลําดับ  
อิทธิพลคือ  การใชเทคโนโลยีองคการ  วฒันธรรมองคการ  การบริหารงานบุคคล  ประสิทธิภาพ     
การใชทรัพยากร  การติดตอส่ือสาร  คุณลักษณะของศึกษานิเทศก  และบรรยากาศองคการ สวนตัว
แปรปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอประสิทธิผลองคการเรียงตามลําดับขนาดอิทธิพล ไดแก   
การติดตอส่ือสารสภาพดานการเมือง  คุณลักษณะผูนาํการบริหารการเปลี่ยนแปลง การกาํหนด
เปาหมายเชิงยทุธศาสตร  ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากร โครงสรางองคการ  วัฒนธรรม
องคการ  สภาพเศรษฐกจิและสังคม  การบริหารงานบุคคล  และสภาพการใชเทคโนโลยี พะยอม  
วงศสารศรี 189 แสดงแนวคิดวา  การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการที่ผูบริหารใชศิลปะ
และกลยุทธดําเนินการสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณลักษณะเหมาะสม ใหปฏิบัติงานใน
องคการ  พรอมทั้งสนใจการพัฒนา ธํารงรักษาใหสมาชิกที่ปฏิบัติงานในองคการเพิ่มพูนความรู 
ความสามารถ มีสุขภาพกายและจิตที่ดีในการทํางาน และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ทาํให
สมาชิกในองคการที่ตองพนจาการทํางานดวยเหตุทพุพลภาพ  เกษยีณอายุ  หรือเหตุผลอ่ืนใดในงาน
ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  สําหรับงานวิจัยตางประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับ  
การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เชน โกนี(Goni)190 ทําการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางพฤติกรรมของครูใหญโรงเรียนมัธยมศึกษากับประสิทธิผลโรงเรียนในรัฐกาดูนา ไนจีเรีย 
ศึกษาจากโรงรียนจํานวน 8 แหงรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสังเกตุและการสัมภาษณจากครูจํานวน 
180 คน พบวา พฤติกรรมของครูใหญมีอิทธิพลตอวัฒนธรรม คานิยม  ทัศนคติ  และสภาพแวดลอม

                                                        
 188 ประเสริฐ  บัณฑิตศักดิ์, “การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลองคการของหนวย

ศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา” (วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), 25. 

 189 พะยอม  วงศสารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย, พิมพครั้งท่ี 7 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนา พานิช 
จํากัด , 2542),  5. 

 190 G.G.Goni. The Relationship of Behaviors of Secondary School Principles to School 
Effectiveness in Kaduma State (Nigeria : Dessertation Abstracts international, 1989), 165. 
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ภายในโรงเรียน ฮอรนเนอร (Horner)191   ไดทําการศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาตาม
แนวคิดของ พารสัน   ( Parsons )  4 ดาน คือ การปรับตัว  การบรรลุเปาหมาย  การบูรณาการ  และการคงสภาพ
ความสมบูรณของระบบคานิยม  จากการศึกษาพบวาการบูรณาการ  การคงสภาพความสมบูรณของ
ระบบคานิยมและการปรับตวัมีความสัมพนัธกันในระดบัสูงนอกจากนี้การบูรณาการ  การคงสภาพ
สมบูรณของระบบของคานิยมและการปรับตัวจะมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ ในการบรรลุ
เปาหมายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไทเลอร(Taylor)192 ไดศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนตาม
แนวความคิดของ พารสัน  (Parsons )ใน 4  ดาน คือ  ความสามารถนการปรับตัว ผลผลิตของ
โรงเรียน ความกลมเกลียว และแรงจูงใจ จากผลการศึกษาพบวาความสามารถในการปรับตัวและ
ความกลมเกลยีวมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ วอทแมน (Worthman) 193 วจิัยเร่ือง
ความสัมพันธระหวางความเปนระบบราชการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิผลองคการระบบราชการวายังคงมีอยูในโรงเรียนมัธยมศึกษา
หรือไม  และระบบราชการกับประสิทธิผลองคการมีความสัมพันธกนัหรือไมและเพื่อตัดสินวามติิ
แตละมิติของประสิทธิผลองคการคือ  ความสามารถในการผลิต  ความสามารถในการปรับตวั  
ความยืดหยุนมีความสัมพันธกับระดับความเปนระบบราชการของโรงเรียนนั้น ๆ หรือไมโดยใช
เครื่องมือในการวิจัย 2 ชนดิ คือ  D.A Mackay’s School  Organizational  Inventory  และ  Paul 
Motts’s lndex of Perceived Organinztion Effectiveness (IPOED)  ผลการวิจยัพบวามีความสัมพันธ
ในทางลบระหวางราชการกับประสิทธิผลองคการ ความสามารถในการผลิตของครูกับระดับ
ความเปนระบบราชการที่ครูมีประสบการณความสามารถในการปรับตวัของครู กับระดับความเปน
ระบบของราชการ  และผูวิจัยไดเสนอแนะใหโรงเรียนและระบบโรงเรียนหนีหางจากความเปน
องคการที่มีลักษณะระบบราชการและควรมุงสูการเปนองคการ ทีม่ีรูปแบบของความรวมมือซ่ึง
องคการลักษณะนี ้  สามารถสรางความชื่นชมใหเกิดขึ้นไดกับครูในฐานะนักวิชาชีพโรงเรียนจะ
ไดรับการกระตุนใหเกิดความผูกพันตอวิชาชีพ  การสอนและเนนการสรางเสริมพลังของครูใหญ  

                                                        
 191 Judith Ann Horner,  School Effectiveness : A Conceptual Framwork Measures and 

Result from study in New Jersey Secondary School (Nigeria : Dessertation Abstracts international, 
1984), 24. 

 192 E. Harrison Taylor,  Perceived Organization Effectiveness in the Secondary School. in 
Trinidad and Tabago (Nigeria :  Dessertation Abstracts international, 1987), 221. 

 193 Niel Charles Worthman,  The Relationship Between Bureaucratization and Effectiveness 
in the Secondary School (Nigeria :  Dessertation Abstracts international, 1990), 121. 
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ในการนํา  ไพรซ(Price)194 ไดทําการศึกษาและวิจยัเกีย่วกบัพฤติกรรมองคการที่เกี่ยวกับประสิทธิผล
องคการที่ไดรับการตีพิมพจาํนวน 50 เร่ือง พบวาองคประกอบที่มีผลกระทบตอความสัมพันธ
ระหวางประสิทธิผลและการแบงสวนงาน การติดตอส่ือสารและขนาดของหนวยงานเชน 1) ความสามารถ
ในการผลิต 2) การยินยอมปฏิบัติในกฏระเบียบ 3) ขวัญ 4) ความสามารถในการปรับตัวและ          
5) ความเปนปกแผน เอดมอนท(Edmond)195  ไดสรุปผลการวิจยัวาประสิทธิผลของโรงเรียนขึ้นอยู
กับลักษณะของโรงเรียน (character of  school)  มากกวาลักษณะหรือคุณสมบัติของครอบครัวของ
นักเรียนและเสนอวา  คุณลักษณะของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลควรมีดังนี้  1) มีผูนําการบริหาร       
ที่เขมแข็งมุงมั่นเพื่อคุณภาพการเรียนการสอน 2) มีบรรยากาศความคาดหวังของระดับการเรียน   
ของผูเรียนในระดับสูง  3)  มีบรรยากาศที่เรียบรอยและปลอดภัย  4) มีการใหความสําคัญกับ       
การจัดการเรยีนการสอนอยางเขมแข็ง  5) มีการตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียนอยางสม่ําเสมอ
แมนนและลอเร็นซ (Mann  and  Lawrence)196  พบวาปจจยัที่สัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน
ไดแก  คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูบริหาร บรรยากาศในโรงเรียน ในทํานองเดียวกัน เรด ( Reid)  
และคณะ   ไดสังเคราะหงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับวิจัยที่สัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียนซึ่งพบ
ปจจัยหลายประการเชน ปจจัยในดานการบริหารงาน  ปจจัยดานสภาพแวดลอม  ปจจัยดานครู  
ปจจัยดานผูบริหาร  ปจจัยดานโรงเรียน ดุก(Duke)197 ไดศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน พบวา
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลจะตองมีลักษณะที่สําคัญ 7 ประการคือ 1) การนิเทศและพัฒนาครูตาม
ศักยภาพของแตละคน 2) การประเมินผลครูตามแนวนโยบาย 3) การจัดการเรียนการสอนและ    
การสนับสนุนใหมีบรรยากาศของความเปนเลิศ 4) การจัดทรัพยากรตามระดับความสําคัญตาม
นโยบายและความจําเปน 5) การควบคุมคุณภาพดวยการประเมินอยางตอเนื่อง 6) การประสานงาน
ในระบบแมททริกส 7) การแกปญหาแบบมีสวนรวม มิลเลอร  (Miller) 198  ไดกลาวถึงขอบขายงาน

                                                        
 194 J.L. Price, Organization Effectiveness: An Inventor  of  Proposition (Home  Wood : 

Rechard  D. Ivin,1968), 35. 
 195 R. R. Edmond, “Effective School for the Urban Poor”,  Education Leadership 23,1 

(October  1979):21.  
 196D.  Mann  and  Lawrence,  Effective School  as a Dropout Prevention Strategies  (Home  

Wood : Nassp Bulletin.,1987), 77. 
 197 Daniel,L.Duke, The Challenges of Educational Change (NewYork: Pearson  

Education,Inc.1987), 66. 
 198Van. Miller, The Public Administration of American School System  (New York: The 

Macmillan Company,1965), 85. 
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วิชาการไว 4 ดาน คือ 1) การจัดโปรแกรมการเรียน 2)  การปฏิบัติตามโปรแกรม 3)  การติดตาม      
การเรียนการสอน 4) การจัดบริการการสอนจากขอบขายงานวิชาการทั้ง 4 ดานนั้น ทําใหเกิด
กระบวนการในการจัดการงานวิชาการที่เปนลําดับขั้นตอน ครีสพีลส (Chrispeels)199 ทําการศึกษา
ประสิทธิผลโรงเรียน ศึกษาเฉพาะกรณีในโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน 8 แหง  โดยทําการวิเคราะห
ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนทั้ง 8 แหง  การวิจัยดังกลาวศึกษาเกี่ยวกับ  1) วัฒนธรรมและ
บรรยากาศในโรงเรียน  2) หลักสูตรและการสอน  3) ขอมูลโครงสรางขององคการ  4) ภาวะผูนํา
ของครูใหญใชเวลาในการศึกษา 5 ป ทําการรวบรวมโดยใชการสัมภาษณ แบบสอบถามผลของ  
การทดลองและแบบบันทกึขอมูล จากการศึกษาพบวา  1) การเปดโอกาสใหคณะกรรมการหลักสูตร
และครูไดทาํงานรวมกันมีความจาํเปนสาํหรับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  2) โรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลนั้นครูใหญตองมีภาวะผูนาํ  3) ตองมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่ดี ออสติน
(Austin)200  ศกึษาความแตกตางระหวางโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงกับโรงเรียนที่มีผลสัฤทธิ์ต่ําพบวา
ปจจัยที่สงผลใหเกิดความแตกตางคือ 1) การที่ครูใหญเปนผูเกี่ยวของในงานวิชาการ 2) การที่ครูใหญ    
มีความคาดหวงัสูง 3)  ตวัครูผูสอนและผูเรียน  4) การจดัการเรียนการสอนที่เนนสตปิญญาการเรียนรู 
เบนทเล(Bentley)201  ไดศึกษาเกี่ยวกับการสรางประสิทธิผลของโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาพบวา
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลครูจะมีความสามคัคีรวมกันในการทํางาน เพือ่พัฒนาการเรยีนการสอนและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน เซอรจิโอวานนีแ่ละคณะ (Sergiovanni and others) 202 แสดง
แนวคิดวาวางานวิชาการประกอบดวย 1) การตั้งปรัชญาการศึกษาขึ้นมาเพื่อปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค 
2) การจัดทําโครงการทางการศึกษาตางๆ  3) การจัดใหมกีารประเมินผลหลักสูตรและการเรียน   
การสอน 4) การสรางบรรยากาศในสถานศึกษาใหพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง และ 5) การจัดหาวสัดุ
สําหรับการเรียนการสอน สเต็ดดราย (Stedry) 203    ไดใหแนวคดิเกีย่วกบัการบริหารงบประมาณวา 

                                                        
 199J. Chrispeels and H. Ann,  A Study of Factor contributing  to Achieving and Sustaining 

School Effectivness in Elementary Schools  (Nigeria : Dessertation Abstracts international, 1990), 36.   
 200G. R. Austin. Process,  “Evaluation : A Comprehension Study of Outline,”  Maryland 

Centre for Education Research and Development University of  Maryland 2 (February 1978) :23. 
 201Susan  Harumi Bentley,  Building and Effectiveness High School : A Descriptive Study  

(Nigeria : Dessertation Abstracts international,1988), 39.   
 202Thomas J. Sergiovanni and others, Educational Governance and Administration (New York : 

The McMillan Company, 1965), 175. 
   203 Andern C. Stedry , “Budgets : Definition and Scope.” In Public  Budgeting  and Finance, 

84-99. Edited by Robert T. Golembiewski  (Itasca,lll : Peacock Publishers, 1968),  10.  
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งบประมาณเปนแผนการเงินที่ใชเปนรูปแบบสําหรับการปฏิบัติการในอนาคต   และเปนเครื่องมอื
ควบคุมการปฏิบัติการเหลานั้น   อันเปนกิจลักษณะ   แสดงถึงการใชทรัพยากร แรงงาน วัตถุ 
และอื่น ๆ กูลิค (Gulick) 204 แสดงแนวคดิเกี่ยวกบัการจัดทํางบประมาณวา เปนการวางแผนหรือ
โครงการใชจายเงิน การบญัชีและการควบคุมดูแลใชจายเงินหรือตรวจสอบบัญชีโดยรอบคอบและ
รัดกุมถึงแมวาหนาที่ทรัพยากรบุคคลจะไมใชงานหลักของหนวยงานตามแนวคิดดานการบริหาร แต
การจัดการทรพัยากรบุคคล (hunan resource managenent) ก็ไดรับการยอมรับวา เปนหนาที่ทาง
ธุรกิจที่มีความสําคัญไมแพการเงิน การตลาดหรือการปฏิบัติการเชนกนั ทั้งนี้นักวิชาการหลายทาน 
ไดแสดงแนวคิดที่แตกตางกนัไป  
 

สรุป 
 
 การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงจุดหมายหรือเปาประสงค
ของการศึกษาเพื่อปรับปรุงส่ิงที่คาดหวังวาจะใหนักเรียนไดเรียนรู เปลี่ยนแปลงวิธีการในการจัด  
การเรียนการสอนและการประเมินผล เปลี่ยนแปลงการจัดองคการทางการศึกษา เปลี่ยนแปลง
กฎระเบยีบและการควบคุมดแูล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อการทาํ
หนาที่ที่สมบูรณของสถาบันการศึกษา คือการธํารงรักษาประเพณี วัฒนธรรมทางสังคมและ  
การเตรยีมสมาชิกรุนเยาวของสังคมใหมีความพรอมและศักยภาพในการดํารงชีวิต ในสังคมโลกที่
กําลังเปลี่ยนแปลง  ดวยเหตดุังกลาว ทําใหหลายๆประเทศในภูมภิาคตาง ๆ ของโลกถือวาการปฏรูิป
การศึกษาเปนยุทธศาสตรสําคัญที่จะชวยสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรมของสังคม  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการตาง ๆ พบวากระบวนการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องตางๆเปนสิ่งไมเกิดขึ้นไดอยางงาย ตองอาศัยองคประกอบและปจจัยตาง ๆ เปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงในองคการทางการศึกษา  ประเทศไทยก็เหมือนกบั
ประเทศอื่นๆที่กําลังอยูในชวงของการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาโดยมีการดําเนินการในดาน
ตางๆเพื่อใหเกดิการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาทั้งระบบในทกุระดับ แตส่ิงที่กําลังเปนปญหา
ก็คือยิ่งมีการดาํเนินการเพื่อการปรับปรุงพัฒนา คุณภาพการศึกษายิ่งตกต่ําลง  การศึกษาการวิจยัเร่ือง
ปจจัยทีจ่ําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวจิัยไดศึกษาแนวคิด  
ทฤษฎี  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ  สาระสําคัญตามลําดับดังตอไปนี้ ปจจัยที่เกี่ยวของกับ               
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา การจดัการ
                                                        

   204 Luther Gulick , Papers on the Science  of  Administration (New York : Institute of  
Public Administration , 1973), 13. 
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามแนวคดิทฤษฎีการประยกุตใชทฤษฎีระบบทั่วไปกับการบริหารการศึกษา แนวคิด
เกี่ยวกับพฤตกิรรมผูบริหารสถานศึกษาของคริสเท็นเซ็น (Christensen) และไลเคอรท (Likert ) 
งานวิจยัที่เกีย่วของและแนวคดิจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ศึกษาแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาจาก แนวคดิของดุก (Duke)  เช็ง และ เทานเซน็ด  (Cheng and Thousand) พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ปรับปรุงแกไข  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และมาตรฐานการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 3 

การดําเนินการวิจัย 
 

 การดําเนินการศึกษาวจิยัคร้ังนี้เปนการวจิยัเชิงพรรณนา (descriptive research)  มีวัตถุประสงค
เพื่อทราบ1) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2) สภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  3) ปจจัยที่จําแนกการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผูวจิัยไดกําหนดแนวทางการดําเนินการวิจัยและระเบยีบ
วิธีวิจยั  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
                                                        ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 
 เพื่อใหการวิจยัดําเนนิไปตามระเบียบวิธีวจิัยและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย
ที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงกําหนดขั้นตอนการวจิัย  เปน 3 ขั้นตอน ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมโครงรางการวิจัย  เปนขั้นตอนการจัดเตรียมโครงการตาม
ระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย โดยการศึกษาสภาพปญหาของการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ
ประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ. )  ซ่ึงดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช  
2545 จากเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติและงานวิจัยตางๆ และ ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี  การบริหาร
องคกรทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ   การปฏิรูป
การศึกษาในประเทศไทยและประเทศตาง ๆ   จากตํารา เอกสารวิชาการ ขอมูลสารสนเทศและ
งานวิจัยตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศเพื่อจัดทําโครงการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 2   การดําเนินการวิจัย  เปนขั้นตอนการศึกษาวิเคราะหเพื่อตรวจสอบปจจัย
และกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อสรางและพัฒนาเครื่องมือ นําไปทดลองใช ปรับปรุงคุณภาพ  นํา
เครื่องมือที่พัฒนาแลวไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง นําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตอง 
วิเคราะหขอมูลและแปลผลการวิเคราะหเพื่อตอบคําถามการวิจัยและนําขอคนพบจากการวิจัย ไปจัด
สัมมนาเพื่อตรวจสอบความสอดคลอง หรือไมสอดคลองในประเด็นตางๆ ซ่ึงประกอบดวยขั้นตอนตางๆ
ดังแผนภูมิตอไปนี้  
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ขั้นตอนดําเนนิการ 

 ไดขอมูลเกี่ยวกบัการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
และปจจัยที่เกี่ยวของ 

1. ไดองคประกอบปจจยัที่
เกี่ยวของกบัการเปลี่ยน 
แปลงทางการศึกษา 
2. ไดสภาพการเปลี่ยน 
แปลงเปลีย่นแปลงทางการ
ศึกษาของสถาน ศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
3. ไดปจจัยที่จําแนกการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

สรุปขอคนพบจาก
การศึกษาทั้ง สองสวน 
 

1. นําขอคนพบจากผลการวิเคราะห-
ไปสอบถามผูทรงคุณวุฒิ 
2. สรุปความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจาก
เอกสาร    2. สัมภาษณความคิดเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 

ขั้นตอนที่ 2.2 
สังเคราะหแนวคิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและ
ปจจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนด
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

1. ตรวจสอบขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาเอกสารและจากการ 
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 
 2. สรุปผลที่ไดจากการศึกษา

กรอบแนวคิดการเปลี่ยน 
แปลงทางการศึกษาและ
ปจจัยที่เกี่ยวของ 
 

 

ขั้นตอนที่ 2.3 
สรางเครื่องมือเพ่ือใชในการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 2.1 
ศึกษาแนวคิดทฤษฏีและ
งานวิจัยเกี่ยวกับการ บริหาร
การศึกษา การเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา และปจจัยที่เกีย่วของ 

1. นําขอมูลที่ไดมาสรางเปนแบบ 
สอบถามศึกษาการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาและปจจัยที่เกีย่วของ 
2. หาคุณภาพของเครื่องมือ 

 

ขั้นตอนที่ 2.4 
เก็บรวบรวมขอมูล 

1. แจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง 
2. รวบรวมขอมูล ไดขอมูลในการวิจัย 

 

ขั้นตอนที่ 2.5 
การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหองคประกอบปจจยัที่
เกี่ยวของกบัการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษา(factor analysis) 
2. วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. วิเคราะหจําแนกประเภท
(discriminant analysis) ปจจัยที่
เกี่ยวของกบัการเปลี่ยนแปลง
การศึกษา 

 

ขั้นตอนที่ 2.6 
สอบถามผูทรงคณุวุฒิเพื่อ
ตรวจสอบขอคนพบ 

 ไดแบบสอบถามที่มี 
คุณภาพ 
 

กระบวนการ ผลที่ได 

แผนภูมิที่ 5  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
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 ขั้นตอนที่ 3   การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนของการจัดทํารายงานการวจิัยเสนอตอ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลยั 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 เพื่อใหการวิจยัคร้ังนี้มีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจยั  ผูวจิัยได
กําหนดระเบยีบวิธีวิจยัซ่ึงประกอบดวย  แผนแบบการวจิัย  ประชากร  ตัวแปรที่ศึกษา  เครื่องมือ  
การสรางเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย มี
รายละเอียดดังตอไปนี ้
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนี้เปน  การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีแผนแบบการวจิัย 
ลักษณะกลุมตัวอยางกลุมเดียว ศึกษาสภาวการณโดยไมมีการทดลอง (the one shot, non-experimental 
case study design) ซ่ึงสามารถเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  6  แผนผังของแผนแบบการวิจัย         
                                                              
 เมื่อ    R   หมายถึง  กลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมโรงเรยีนในสงักัดสพฐ. จํานวน  380 โรงเรียน 
          X  หมายถึง  ตัวแปรที่ศกึษา ประกอบดวยตัวแปร ทีเ่ปนขอมูลพื้นฐานของผูใหขอมูล    
ตัวแปรปจจัยทีเ่กี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแปร
การเปลี่ยนแปลง ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
          O  หมายถึง  ผลที่ไดจากการศึกษา 

                                            O 
                                  
 
 

    R                                      X 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัย
คร้ังนี้มีดังนี ้
 1.การศึกษาวิเคราะหแนวคดิทฤษฎีเพื่อกําหนดเปนกรอบแนวคดิในการวิจัย ผูวิจยัไดเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ เพื่อสอบถามความคิดเห็น
แลวนํามาวิเคราะหสรุปรวมกับหลักการแนวคิด ทฤษฎใีนการกําหนดตัวแปรที่จะศกึษา ประชากรที่
ใชในขั้นตอนนี้คือผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒจิํานวน  2 กลุม คือกลุมผูบริหารที่เกี่ยวของกับการ
กําหนดนโยบายและควบคุมการบริหารของเขตพื้นที่การศึกษา และกลุมผูบริหารที่กําหนดนโยบาย
และควบคุมการบริหารของโรงเรียนและผูบริหารที่เปนผูปฏิบัติในโรงเรียน ซ่ึงกลุมตัวอยางไดจาก
การเลือกแบบเจาะจง  ( purposive method )  จํานวน 15 คน โดยแบงเปนผูบริหารระดับนโยบาย  จํานวน  
5 คน และผูบริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา 5 คน และผูบริหารโรงเรียน  5 คน รวมทั้งหมด   15 คน  
 2. การศึกษาปจจยัที่เกีย่วของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและปจจัย ที่จําแนกการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวจิัยไดใชวิธีการสอบถามความคิดเห็นของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากรที่ใชในการวจิัยครั้งนี้คือ สถานศึกษาที่เปด
สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 จํานวน 32,097 โรงเรียน  ประกอบดวย โรงเรียนที่จัดการเรยีนการสอนระดับ
ประถมศึกษา (ชวงชั้นที่ 1- ชวงชั้นที่ 2) จํานวน 29,517 โรงเรียนและโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศกึษา (ชวงชั้นที่ 3 – ชวงชั้นที่ 4 )  จํานวน 2,580 โรงเรียน  ไมนับรวมการศึกษา
สงเคราะหและการศึกษาพิเศษ ซ่ึงกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยเทียบจากตารางแสดงจํานวน
ประชากรและกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)1 ไดกลุมตัวอยาง 380 โรง 
โดยการสุมตัวอยางจากโรงเรียนจํานวน 32,097 โรง ดวยวิธีการสุมแบบแบงประเภท (stratified 
random sampling)โดยแบงตามเขตตรวจราชการสวนภูมิภาคซึ่งมีจํานวน 19 เขต  แลวสุมตัวอยาง     
ที่เปนตัวแทนเขตตรวจราชการ เขตละ 1 จังหวัด สุมเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเปนตัวแทนจังหวัดละ 1 
เขตพื้นที่ สุมโรงเรียนจากแตละเขตพื้นที่การศึกษาตามสัดสวน แสดงไดดังตารางที่ 4 
 
 

                                                        
 1  Robert  V.  Krejcie , and D. W. Morgan,  Educational and Psychological Measurement  ( 
Washington, DC : The Mid Atlantic Equity Center, 1970), 608-609.   
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ตารางที่ 4   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

เขตตรวจ
ราชการที่ 

จํานวน
จังหวดั 

จังหวดั
ตัวอยาง 

สพท.
ตัวอยาง 

จํานวน
โรงเรียน 

จํานวนโรงเรียนกลุม
ตัวอยาง 

        1         8             1       1        176 19 
        2         5             1       1       184 20 
        3         4             1       1        196  21 
        4         4             1       1       119 13 
        5         4             1       1       155  16 
        6         4             1       1        198 21 
        7         4             1       1       139 15 
        8         4             1       1       150 16 
        9         4             1       1       125 13 
        10         4             1       1        232 25 
        11         4             1       1         266 28 
        12         3             1       1        230 24 
        13         4             1       1        244 26 
        14         4             1       1        267 28 
        15         3             1       1        140 15 
        16         3             1       1        282 30 
        17         3             1       1        176 18 
        18         3             1       1        145 15 
        19         3             1       1        161 17 

รวม         77             19       19         3585 
 

380 
 
ผูใหขอมูล   
 ผูใหขอมูลในการศึกษาวิจยัขั้นตอนนี้ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูปฏิบัติ 
หนาที่ราชการแทน โรงเรียนละ 1  คน รวม  380 คน และครู โรงเรียนละ 1 คน รวม 380 คน  รวม
ผูใหขอมูล โรงเรียนละ  2 คน  รวมผูใหขอมูล ทั้งส้ิน 760  คน 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐานและตวัแปรที่ศึกษา ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ตัวแปรพืน้ฐาน  คือตวัแปรเกี่ยวกับสถานภาพสวนตวัของผูใหขอมลู ไดแก เพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา และประสบการณในการทาํงาน   
 2. ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวยตัวแปรตนคือปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศกึษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวแปรตามคือตัวแปรที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงตัวแปรดังกลาวกาํหนดจากการสรุปผลการวิเคราะหเอกสารและ
ความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ 
  2.1 ตัวแปรปจจัยที่เกี่ยวของกบัการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
( ตัวแปรตน) ประกอบดวย 
 2.1.1 การสงเสริมการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน หมายถงึ การที่ผูบริหารรวมกับ
คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา กําหนดวิสัยทัศนในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน ซ่ึงเปนการ
สนับสนุนการดําเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน 
 2.1.2 การสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียน หมายถึง การตรวจสอบความเหมาะ สม
ของวิสัยทัศนโรงเรียนโดยเปดโอกาสใหครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ไดแสดงความคิดเห็น
และนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม  
 2.1.3 การสนับสนุนผูรวมงาน  หมายถึง  การสงเสริมและสนับสนนุความคิด
สรางสรรคและแลกเปลีย่นประสบการณในการทํางานของครูและบุคลากร         
 2.1.4  การสนับสนุนการดําเนินงาน  หมายถึง  การสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากร
และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแกครูและบุคลากร 
 2.1.5 การสงเสริมดานการติดตอส่ือสาร  หมายถึง การจัดใหมีชองทางในการติดตอ 
ส่ือสารแจงขอมูลขาวสารใหทุกคนมีความเขาใจและรูแนวทางการปฏิบัติงานเรื่องตาง ๆ  ที่ถูกตองตรงกัน 
  2.1.6  การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธที่ดี  หมายถึง  การสรางความไววางใจ 
เขาใจความรูสึกของครูและบคุลากร ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและพรอมนําขอวิจารณมา
ปรับปรุงแกไขตนเอง 
 2.1.7 การอํานวยความสะดวกในการประชมุ หมายถึง การสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกใหครูและบุคลากรไดเขารวมประชุม โดยพรอมเพรียงกันรวมทั้งการกําหนดเวลา    
การประชุมที่เหมาะสม และจัดเตรียมขอมลูจําเปนแกผูเขารวมการประชุมอยางทัว่ถึง 
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 2.1.8 การปฏิสัมพันธกับนกัเรียน หมายถงึ การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ
นักเรียน ใหความสนใจและสนับสนุนสงเสริมความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
 2.1.9 การปฏิสัมพันธกบัรัฐและชุมชน หมายถึง การประชาสัมพันธกจิกรรมตางๆ
ของโรงเรียนใหชุมชนทราบ และเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆขององคภาครัฐและเอกชน 
 2.1.10 การสงเสริมผูปกครองใหมีสวนรวม หมายถึงการเชิญชวนและเปดโอกาส
ใหผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมตางของโรงเรียน และใหชองทางผูปกครองทั้งทางตรงและ
ทางออมไดเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและรวมมือกับโรงเรียน ในการพฒันา
นักเรียน 
 2.1.11 การจัดหาทรัพยากร หมายถึง การจดัหางบประมาณและสื่อที่ทนัสมัยและ
อุปกรณตางๆเพื่อใชในโรงเรียนและในหองเรียนเพื่อใหการพัฒนาคุณภาพการจดัการเรียนการสอน
และการพัฒนาผูเรียนบรรลุเปาหมายและวตัถุประสงค 
 2.1.12 การสงเสริมดานการเรียน หมายถึง การสงเสริมใหครูมีทักษะการสอน
โดยยดึผูเรียนเปนสําคัญ รวมถึงการอํานวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอนแกครู ตรวจสอบ
ความกาวหนาดานการเรียนของนักเรียน และจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอกาเรียนรู 
 2.1.13 การใชทักษะดานการบริหาร หมายถึง การกระจายอํานาจการบรหิารใหแก
หัวหนาฝาย หวัหนคณะทํางานตางๆรวมทัง้เนนการตดัสินใจในรูปแบบของคณะกรรมการ 
 2.1.14 การเปนผูนํา หมายถึง การที่ผูนาํแสดงออกซึ่งความมีวิสัยทศัน และกาํหนด
เปาหมายและพันธกิจที่ชัดเจนในการพัฒนาสถานศึกษาพรอมทั้งเปดโอกาสใหครู ผูปกครอง นักเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นและรวมตดัสินใจ 
 2.1.15 การจูงใจ  หมายถึง  การสงเสริมและสนับสนุนการทํางานเปนทีมของครู
รวมทั้งการเสริมแรงดานบวกแกครูตามโอกาสอันสมควร 
 2.1.16 การติดตอส่ือสาร หมายถึง การแจงขอมูลขาวสารและขอมูลสารสนเทศที่
จําเปนแกครู ผูปกครอง นักเรียนดวยความถูกตอง รวดเร็วรวมท้ังการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ประยุกตใชในการสื่อสารของสถานศึกษา 
 2.1.17 การปฏิสัมพันธกับผูรวมงาน หมายถึงการรวมสงเสริมและสนับสนุนการ
ทํางานของครูแบบกัลยาณมติร 
 2.1.18  การตัดสินใจ   หมายถึง   การรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชน
ประกอบการตดัสินใจเพื่อการดําเนินงานในการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
 2.1.19 การกําหนดเปาหมาย  หมายถึง  การใหครูไดแสดงความคิดเห็นและม ี  
สวนรวมในการกําหนดเปาหมายโรงเรียนและเปาหมายการปฏิบัติงาน 
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 2.1.20 การควบคุมบังคับบัญชา หมายถึง การจัดโครงสรางสายการบังคับบัญชา
ในการทํางานที่ชัดเจนและมกีารประเมินการทํางานตามลําดับสายบังคับบัญชา 
 2.1.21 เปาหมายของการปฏิบัติงาน หมายถึง การใหความสําคัญในการกําหนด
เปาหมายการทํางานทุกงานและทบทวน ตรวจสอบวาการดําเนินงานสนองเปาหมายที่กําหนด 
 2.1.22 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ หมายถึง การที่ผูปกครองและชุมชนสามารถ
ใหการสนับสนุนทรัพยากรตางๆในการพฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัเรียน 
 2.1.23 สภาพแวดลอมทางสงัคม หมายถึงการที่ชุมชนใหความสําคัญกับการศึกษา
ของบุตรหลานและเห็นความสําคัญของโรงเรียนใหความรวมมอืและสนบัสนุนโรงเรียนในการอนุรักษ
ประเพณแีละวฒันธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
 2.1.24 สภาพแวดลอมทางการเมือง หมายถึง การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผูบริหารระดับสูงและมีความตอเนื่องในการดําเนินการตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
 2.1.25  สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี  หมายถึง สภาพที่โรงเรียนมีเทคโนโลยีสมัยใหม
ในการบริหารจัดการและการพัฒนาการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.1.26 ความรวมมือของชุมชน หมายถึง การที่ผูปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการ 
สถานศึกษามบีทบาทสําคัญในการรวมพฒันาสถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักเรยีน 
 2.1.27  ปจจยันาํเขาดานผูบริหาร  หมายถึงการที่ผูบริหารมีทกัษะ ความรู ความสามารถ 
และภาวะผูนํา บริหารงานอยางมีประสิทธิผลและผูเกี่ยวของทุกฝายมีความพึงพอใจ 
 2.1.28 ปจจัยนําเขาดานครู  หมายถึง การที่ครูมีความรู  ความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 2.1.29  ปจจยันําเขาดานนกัเรียน  หมายถึง  การที่นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการใน
ระดับที่นาพึงพอใจและชุมชนใหการยอมรับในความรูความสามารถของนักเรียน 
 2.1.30 ปจจัยนําเขาดานหลักสูตร หมายถึง การดําเนินการจัดทําหลักสูตรของ
โรงเรียนที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน และมีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
 2.1.31 ปจจัยนําเขาดานวัสดุ อุปกรณ หมายถึง การจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณใน
การสนับสนุนการบริหารจัดการและการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เพียงพอ และมีการกําหนด
แนวทางการใชส่ือและวัสดอุุปกรณเหลานั้นอยางคุมคา 
 2.1.32 ปจจัยนําเขาดานงบประมาณ หมายถึง การจัดทําแผนการใชจายเงินและ
ระบบการตรวจจสอบควบคมุการใชจายงบประมาณอยางคุมคา 
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 2.1.33 กระบวนการดานนโยบาย  หมายถึง การที่สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูปกครอง
และชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและมีการกํากับ ติดตามและควบคมุการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามนโยบาย 
 2.1.34 กระบวนการดานระบบยอยเปาหมาย หมายถึง แนวทางในการจดัการศึกษาที่
สอดคลองกับวิสัยทัศน พนัธกิจและเปาหมายของสถานศึกษา 
 2.1.35 กระบวนการดานระบบยอยเทคโนโลยี หมายถึง  การที่ครูจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ     
 2.1.36 กระบวนการดานระบบยอยโครงสราง หมายถึง การจัดโครงสรางการบริหาร
ในสถานศึกษาที่เนนหลักการกระจายอํานาจ การแบงงานมีความเหมาะสมกับลักษณะของงานและมี
โครงสรางสายการบังคับบญัชาที่ชัดเจน 
 2.1.37 กระบวนการดานระบบยอยจิตสังคม  หมายถึง การที่ครูไดรับการสงเสริม
ใหมีความกาวหนาในหนาทีก่ารงานและไดรับการสงเสริมการทํางานเปนทีม 
 2.1.38 ระบบยอยการจัดการ  หมายถึง  กระบวนการดําเนินงานในสถานศึกษาที่
ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคการ การนํา และการควบคุม 
  2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ตวัแปรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  ประกอบดวย
ตัวแปรตางๆดงัตอไปนี ้
   2.2.1 การปฏิรูปการเรียนรู หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนและการจัด
เนื้อหาสาระการสอนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่คํานงึถึงความแตกตางระหวางผูเรียนแตละคน ให
ผูเรียนไดเรียนจากประสบการณจริง สรางนิสัยการเรียนรูที่สามารถแสวงหาความรูและเรียนรูดวย
ตนเอง ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่ดีงาม มีการจัดสภาพการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมี
ความสุข ไดรับการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของผูเรียนแตละคน รวมทั้งการวดัผล
และประเมนิผลการเรียนรูแนวใหมโดยโรงเรียนแตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบ เกีย่วกับการปฏิรูป
การเรียนรูอยางชัดเจน ครูไดรับการอบรมและการนิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแนวใหม 
ไดรับการสนบัสนุนสื่อ วสัดุอุปกรณในการจัดการเรยีนการสอน ไดรับการสงเสริมและพัฒนาใน
การทําวิจยัช้ันเรียนเพื่อนําผลการวิจัยไปพฒันาการเรียนการสอน ครูมีแผนการสอนที่มีเนื้อหาสาระ
ที่ผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินและความรูสากล จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนรูที่จูงใจ
และเสริมแรงใหนกัเรียนเกดิการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
     2.2.2 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวยภารกิจสําคัญ คือ ระบบคุณภาพ 
หมายถึง การกําหนดมาตรฐานหรือเปาหมายที่โรงเรยีนตองการพฒันา และการวางแผนการดําเนินงาน 
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ของโรงเรียน (plan) การควบคุมคุณภาพคือการที่โรงเรียนกําหนดมาตรฐานและแผนปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาไปสูเปาหมายหรือมาตรฐานที่กําหนดไว (do) การตรวจสอบหรือประเมินผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียน (check) และการนําผลการประเมินไปใชเพื่อพัฒนาคุณภาพ (action)  รวมถึง     
การเตรียมความพรอมเพื่อรับการประเมินภายนอก ทั้งนี้ กระบวนการดําเนินงานทั้งหมดตองทํา
เปนวงจร ตอเนื่อง สม่ําเสมอ โดยโรงเรียนมีการแตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบดานการประกัน
คุณภาพการศกึษา กําหนดมาตรฐานในการจัดการศึกษาครบถวนและชัดเจน ครู บคุลากร นักเรียน   
มีสวนรวมในการกําหนดและรับรูมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนมีคูมือและเครื่องมือ ในการ
ดําเนินการเพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา มีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ สะดวก
และงายตอการนํามาใชประโยชน  ผูบริหาร ครู และบุคลากรสามารถหลอมรวมภารกิจของ        
การประกันคณุภาพกรศึกษาเปนการปฏิบัติงานประจํา 
   2.2.3 การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หมายถึง การดําเนินงานดาน
การบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งประกอบดวยหลักการกระจายอํานาจ หลักการมีสวนรวม หลักการ    
คืนอํานาจบรหิารจัดการแกสถานศึกษา หลักการบริหารตนเองและหลักการตรวจสอบถวงดุลย  โดย
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และครูรวมกันวางแผนพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนสามารถ
บริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากรและงานบริหารทั่วไปอยางมีอิสระ และมี  
ความคลองตัว โดยมีกระบวนการบริหารทีม่ีความโปรงใส  
   2.2.4  การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่เปนระบบเพื่อสงเสริมสนับสนุน
ใหครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบได
อยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนกําหนดใหการพัฒนาบุคลากรเปนกลยุทธหนึ่งในการบริหาร
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน  เปดโอกาสใหครูและบคุลากรไดเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ
ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งจดัการนิเทศภายในอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

   2.2.5  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง 
การที่โรงเรียนพัฒนาการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน และการบริหารจัดการโดยใชส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางเปนระบบและชดัเจน ครแูละนกัเรยีนสามารถเขาถึงและใชเทคโนโลยีสารสนเทศงาย
และสะดวกรวมถึงการมีระบบแกไขปญหาและขอขัดของการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่รวดเรว็
และทันเหตุการณ 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวจิัยเรื่องปจจัยทีจ่ําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานประกอบดวย 
 1. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi- structured interview) เพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูล
จากผูทรงคุณวุฒิโดยศึกษาสภาพปจจุบันและความคิดเห็น เกี่ยวกับตัวแปรปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวแปร การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaires) เพื่อใชสอบถามความคิดเห็นเกีย่วกับ
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารและครูในโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.)  แบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตวัของผูใหขอมูล ประกอบดวย 
เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางาน 

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

   ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามในตอนที่ 2  และตอนที่  3  มีดังนี ้

  ระดับ 5  หมายถึง มีการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดบัมากที่สุด มีคา
เทากับ  5 คะแนน              

  ระดับ 4  หมายถึง มีการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับมาก   มีคา
เทากับ  4 คะแนน                  

  ระดับ 3   หมายถึง มีการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดบัปานกลาง มีคา
เทากับ  3 คะแนน   

   ระดับ 2  หมายถึง มีการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดับนอย มีคา
เทากับ  2 คะแนน                  

  ระดับ 1   หมายถึง มีการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงในระดบันอยที่สุด มคีา
เทากับ  1 คะแนน         
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือของการวิจัย 
  ผูวิจัยดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือ โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี ้
 1. การสรางเครื่องมือ     
       1.1 ศึกษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎ ีวรรณกรรมและผลงานวจิัยเกีย่วของกับการเปลี่ยนแปลง

ทางการศึกษาและปจจัยที่เกี่ยวของ กับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากรายงานการวิจัยและเอกสารตาง ๆ ภายในประเทศและตางประเทศ   
     1.2 นําผลการศึกษามาเปนขอมูลพื้นฐานในการกําหนดแนวทางการสัมภาษณความคิดเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และปจจัยที่
เกี่ยวของ โดยกําหนดคุณสมบัติผูทรงคุณวฒุิดังนี ้
   1.2.1 ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธกิาร  
จํานวน  5 คน 
      1.2.2 ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 5 คน   
    1.2.3 ผูอํานวยการโรงเรียน  จํานวน 5 คน  
  1.3 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและจากการสัมภาษณ   เกี่ยวกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและปจจัยที่เกี่ยวของ 
  1.4 นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสอบถามสําหรับสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและปจจัยที่เกี่ยวของ 
 2. การพัฒนาเครื่องมือ  
  ในขั้นตอนของการพัฒนาเครื่องมือ ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปหาคุณภาพเครื่องมือ
โดยการหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและคาความเชื่อมัน่ ดังรายละเอยีดตอไปนี ้
  2.1 การหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปให
ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ซ่ึงเปนผูมีความเขาใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและปจจยัที่
เกี่ยวของ ตรวจสอบความถูกตองดานโครงสรางเนื้อหาและภาษาที่ใชโดยเทคนิค IOC  (index of 
item objective congruence )  
  2.2  การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว
ไปทดลองใช (try out)  กบัโรงเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 15 โรงเรียน ซ่ึงผูใหขอมูลแตละ
โรงเรียนประกอบดวย ผูบริหาร 1 คน และครู 1 คนรวมผูใหขอมูล 30 คน  
  2.3 หาคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยคํานวนหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient ) ในการศึกษาครั้งนี้ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบสอบถาม  
ทั้งฉบับ เทากับ 0.961 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 160

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจยัไดดําเนินการเก็บขอมูลดังนี้ 
 1. การสัมภาษณดวยตนเอง 
 2. การสงแบบสอบถามทางไปรษณีย 
 3. ติดตอทวงถามแบบสอบถามที่ลาชาทางโทรศัพท 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 
 ในการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้มีดังนี้ 
                        1.  การวเิคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามใน ดานเพศ อาย ุระดับการศกึษา อายงุาน
ดวยการคาํนวณคาความถี ่  และคารอยละคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS ( Statistical Package for the  Social Science )  และนําเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบความเรียง                                                       
   2. การวิเคราะหคาระดับความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถามแบบมาตราสวน ประมาณ
คา 5 ระดับ ใชคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งนี้ในการวิเคราะหถือวาคาเฉลี่ย
ของคะแนนทีไ่ดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลตกอยูในชวงพฤติกรรมใด ก็แสดงวา
ลักษณะการปฏิบัติที่ตรงตามสภาพที่เปนจริงแบบนั้น โดยผูวิจยัไดนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best)2 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   
 คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีลักษณะ การปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงอยูในระดบั 
นอยที่สุด 
 คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง   มีลักษณะการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงอยูใน
ระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง  มีลักษณะการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพเความเปนจริงอยูในระดบั
ปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง  มีลักษณะการปฏิบัติที่ตรงกับสภาพความเปนจริงอยูในระดับ
มาก 

  คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง   มีลักษณะการปฏิบัติที่ตรงกบัสภาพความเปนจริงอยูในระดบั 
มากที่สุด   

                                                        
 2John W.Best,  Research in Education  , Englewood Cliffs(New York: Prentice – Hall Inc., 1981), 190. 
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 3 .  การวเิคราะหปจจยัทีเ่กีย่วของกับการเปลีย่นแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช 
การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  (exploratory factor analysis) โดยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS 
(Statistical Package for the Social Science) โดยใชการวิเคราะหดวยวิธีสกัดองคประกอบ “PCA” 
(principal component analysis) ซ่ึงถือเกณฑการเลือกตวัแปรที่เขาอยูในองคประกอบตัวใดตัวหนึง่ 
โดยพิจารณาจากคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue)  ที่มากกวา 1 และถือเอาคาน้ําหนกั
องคประกอบ (factor loading) ของตัวแปรแตละตัวขององคประกอบนั้นมีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ที่
บรรยายดวยตัวแปรตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร (Kaiser)3 

 4. การวิเคราะหปจจัยที่จําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อใหสอดคลองกับเงื่อนไขลักษณะของตัวแปรสําหรับการใชเทคนิคการวิเคราะหจําแนกประเภท  
(discriminant  analysis) ซ่ึงกําหนดใหตัวแปรตามตองเปนตัวแปรเชิงกลุม นั่นคือเปนขอมูลชนิดนาม
กําหนด (nominal scale)  หรือ สเกลอันดับ (ordinal scal ) ผูวิจัยจัดกระทํากับขอมูลตัวแปรตามคือ การ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเก็บขอมูลเปนขอมูลเชิงปริมาณคือขอมูล
ชนิดสเกลอันตรภาค  (interval scale) ใหอยูในระดับขอมูลเชิงคุณภาพ ชนิดขอมูลนามกําหนด (nominal 
scale)โดยใชเทคนิครอยละ  27   ตามหลักการของ จุง  เต  ฟาน (Chung  Teh Fan) วิเคราะหจําแนก
ประเภทโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปSPSS  (Statistical Package for the Social Science) เพื่อหาสมการ
เชิงเสนหรือฟงกช่ันจําแนกกลุม โดยใชการวิเคราะหแบบ enter  method ซ่ึงเปนวิธีการเลือกตัวแปร
อิสระเขาสมการจําแนกกลุมในคราวเดียวกัน 
 

สรุป 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อทราบ 1)ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3)ปจจัยที่จําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive  research) ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยได บูรณาการแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และปจจัยที่เกี่ยวของจากนักวิชาการหลายทาน  เชน ดุก (Duke ) ฟูลเลน               
( Fullan )เช็งและเทานเซ็นด (Cheng and Townsend) แฮนดซัน (Handson) คริสเท็นเซ็น (Christensen)  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ปรับปรุงแกไข พ.ศ.2545) รวมทั้งความคิดเห็นที่ไดจาก   
การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ  โดยใชโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน( สพฐ.) 

                                                        
 3Kaiser , อางถึงใน Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics 

(New York : Harper & Row, 1983) ,411. 
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จํานวน 32,097 โรงเรียนเปนกลุมประชากร กําหนดขนาดตัวอยางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช
ตาราง ของ เครจซี่และมอรแกน  (Krejcie and Morgan) ไดโรงเรียนที่เปนตัวอยาง  380 โรงเรียน 
ผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูปฏิบัติหนาที่ราชการแทน จํานวน 1 คน   ครู 
จํานวน 1 คน  รวมผูใหขอมูล โรงเรียนละ 2  คน รวมผูใหขอมูล ทั้งสิ้น 760 คน  เครื่องมือท่ีใชใน
การเก็บขอมูลประกอบดวย   แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางและแบบสอบถามความคิดเห็น 
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติคาความถี่(frequencies)  คารอยละ (percentage) การวิเคราะหองคประกอบ 
(factor analysis) และวิเคราะหจําแนกประเภท (discriminant analysis)  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS (Statistical Package for the Social Science)  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล 
  
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1)ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ปจจัยที่จําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหนวยวิเคราะหผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหและ
เสนอผลการวิเคราะห โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 ตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ประกอบดวย  3  
ขั้นตอน ดังนี้  
 1. การวิเคราะหเอกสารและผลงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาและปจจัยที่เกี่ยวของ ดวยการวเิคราะหเอกสาร(document analysis) เพื่อเปนแนวทางใน
การสัมภาษณความคิดเหน็ของผูทรงคุณวฒุิ  
         2. การสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและปจจัยที่
เกี่ยวของของผูทรงคุณวุฒ ิ
 3. สรุปผลการสัมภาษณและแนวคดิทฤษฎทีี่ได จากการวเิคราะหเอกสารแลวนํามาสราง
เปนตัวแปร 
 ตอนที่ 2   การวิเคราะหปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ  (exploratory factor analysis) ความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางเพื่อสกัดตัวแปรใหเหลือตัวแปรที่สําคัญที่เปนองคประกอบปจจัยที่เกี่ยวของ กับการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาประกอบดวย  3  ขั้นตอนดังนี้ 
 1.การวิเคราะหสถานภาพสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 
 2.การวิเคราะหระดับความคดิเห็นเกีย่วกับตวัแปรที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 3. การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ดวยวิธีการสกัดปจจัย (principal component 
analysis) “PCA” เพื่อใหไดตัวแปรสําคัญที่เปนปจจยัที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ตอนที่ 3 การวเิคราะหการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
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 ตอนที่ 4  การวิเคราะหจําแนกประเภท  ( discriminant analysis ) เพื่อศึกษาปจจัยที่
จําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 ตอนที่ 5  ตรวจสอบขอคนพบโดยสอบถามขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒ ิ
  
 ตอนที่ 1  การศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ในขั้นตอนนี้ผูวจิยัได
กําหนดการศึกษาวิเคราะหขอมูลและดําเนนิการดังนี ้
 การศึกษาวิเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยได  บูรณาการ
แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปจจัยที่เกี่ยวของ จากนักวิชาการ
หลายทาน เชน  ดุก (Duke)  ฟูลเลน  (Fullan)   เช็งและเทานเซ็นด  (Cheng and Townsend) แฮนดซัน 
(Handson) คริสเท็นเซ็น (Christensen)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ปรับปรุงแกไข พ.ศ.2545) 
การปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยและตางประเทศ รวมทั้งความคิดเห็นที่ไดจากการสัมภาษณ
ผูทรงคุณวุฒิ  จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีตางๆสามารถสรุปเปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตัวแปรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีดังนี้  
 1. ตัวแปรที่เกีย่วของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดแก 
 1.1 การจัดอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมตัวใหพรอมในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน 
              1.2 รวมกับคณะครูและกรรมการสถานศึกษากําหนดวสัิยทัศนในการเปลี่ยนแปลงของ
โรงเรียน 
              1.3 นําโครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียนอ่ืนที่ประสบความสําเร็จมาปรับใชตาม
บริบทของโรงเรียน 
       1.4 ผูปกครองและบุคลากรภายนอกมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนโดย
ปฏิบัติงานในลักษณะคณะกรรมการ 
 1.5 คณะครูและชุมชนมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศนของโรงเรียน 
 1.6 แตงตั้งคณะกรรมพิจารณาตรวจสอบวิสัยทัศน(ภาพความสําเร็จของโรงเรียนใน
อนาคต)ใหเหมาะสมกับโรงเรียน 
 1.7 จัดกิจกรรมในโรงเรียนใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน 
      1.8 คณะครูและชุมชนรวมกนัติดตามประเมินผลการพัฒนาและปรับปรุงงานเพื่อให
วิสัยทัศนเปนรูปธรรม 
 1.9 สนับสนุนใหครูแลกเปลีย่นประสบการณและสงเสรมิใหมีโอกาสทํางานรวมกนั 
 1.10 สงเสริมใหครูมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงหนาที่ของตนเอง 
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 1.11 พาครูไปเยี่ยมชมโรงเรียนและแหลงเรยีนรูอ่ืน ๆ 
 1.12 ยกยองชมเชยหรือใหรางวัลครูที่ปฏิบัติงานดีเดนในโอกาสตาง ๆ 
 1.13 ช้ีแจงนโยบายในการดาํเนินงานดานการศึกษาใหคระครูทราบโดยทั่วกัน 
 1.14 กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของครูแตละคนอยางชัดเจน 
 1.15 ติดตามประเมินผล  ความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ 
 1.16 สนับสนุนและจดัหางบประมาณในการดําเนนิงาน 
 1.17 แจงขาวสารความเคลื่อนไหวของสถานการณตาง ๆ ภายในโรงเรียนและภายนอก
โรงเรียนใหคณะครูทราบ 
 1.18 ใชวิธีการติดตอส่ือสารหลายวิธี  เชน  คําส่ังหนังสือเวียน  ประชุม  ประกาศเสียง
ตามสายเพื่อแจงขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 1.19 อํานวยความสะดวกดานการสื่อสารและใหความเปนกันเองทกุระดับ 
 1.20 มีเวลาใหครูเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปญหาดานการเรียนการสอน  
 1.21 ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลและรับรูความรูสึกของผูรวมงาน 
 1.22 ชวยเหลือคณะครูในการแกไข ปญหา และอุปสรรคตาง ๆ ทั้งเรื่องงานและเรื่อง
สวนตัวอยางจริงใจ 
 1.23 สรางความมั่นใจแกครูโดยใหความเสมอภาคและโปรงใสกับครูทุกคน 
 1.24 เปดโอกาสใหมีการวจิารณและยอมรับ  คําวิจารณเพื่อนํามาปรับปรุง 
 1.25 แจงกําหนดการประชมุตอผูรวมงานกอนการประชมุทุกครั้ง 
 1.26 จัดเวลาการประชุมในเวลาทําการของโรงเรียนและใชเวลาอยางเหมาะสม 
 1.27 เชิญผูเกี่ยวของกับเรื่องที่ประชุมเขารวมประชุมดวยทุกครั้ง 
  1.28 เปนผูสรางบรรยากาศในการประชุมใหดําเนนิไปดวยด ี
 1.29 การมีสวนรวมในการทาํกิจกรรมของนักเรียน 
 1.30 สนับสนุนความสามารถของนักเรียน 
 1.31 แสดงความยินดกีับความสําเร็จของนักเรียน 
 1.32 สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 1.33 การประชาสัมพันธกิจกรมตาง ๆ ของโรงเรียนใหชุมชนทราบ 
 1.34 นํานโยบายของหนวยงานตนสังกัดมาปฏิบัติไดอยางถูกตองเหมาะสม 
 1.35 สรางจุดเดนใหโรงเรียนเพื่อชวนเชิญใหหนวยงานตนสังกัดและชุมชนมาเยีย่ม
เยียนโรงเรียน 
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 1.36 คณะครูและชุมชนรวมกันติดตามประเมินผลการพฒันาและปรับปรุงงานเพื่อให
วิสัยทัศนเปนรูปธรรม 
 1.37 เชิญชวนผูปกครองนักเรียนมารวมเปนคณะกรรมการในกิจกรรมตาง ๆ  
 1.38 ใชแหลงเรียนรูและภูมปิญญาทองถ่ินใหเกิดประโยชนตอนักเรยีน 
 1.39 สรางศรัทธาใหผูปกครองเต็มใจชวยโรงเรียน 
 1.40 จัดหาอุปกรณที่ทันสมัยเพื่อใชในโรงเรียนและหองเรียน 
 1.41 ปรับปรุง  กํากับ  ติดตามการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 1.42 พบปะบคุคลสําคัญในชุมชนเพื่อขอการสนับสนุนจัดการศึกษาในดานตาง ๆ  
 1.43 ติดตอประสานงานใหชุมชนและหนวยงานตาง ๆ สนับสนุนทุนการศึกษาสําหรบั
นักเรียน 
 1.44 ติดตามความเคลื่อนไหวและพัฒนาตนเองในเรื่องหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตรทุกระดับ 
 1.45 สงเสริมใหครูทุกคนเขียนแผนการเรยีนรูแบบบูรณาการ 
 1.46 สงเสริมและพัฒนาความสามารถในการสอนของครู 
 1.47 สงเสริมความสามารถความสนใจและความถนัดดานการเรียนของนักเรียน 
 1.48 รวมกับบคุคลทุกฝายวางแผนและประชาสัมพันธกอนการปฏิบัติงาน 
 1.49 กระจายอาํนาจการบริหารใหหวัหนาคณะทํางานตาง ๆ ไดรับผิดชอบตาม
โครงสรางของการบริหารงาน 
 1.50 ใชหลักการบริหารการตัดสินใจในรปูของคณะกรรมการ 
 1.51ใชเวลาการปฏิบัติงานในสถานศึกษามากกวาที่อ่ืน  และเปดโอกาสใหผูอ่ืน
ประเมินการปฏิบัติงานของตนได 
 1.52 โรงเรียนไดรับการสนบัสนุนการระดมทรัพยากรจากผูปกครองและชุมชน 
 1.53 สภาพชุมชนรอบๆโรงเรียนไมมีแหลงมั่วสุมและแหลงอบายมุข 
 1.54 ผูปกครองและชุมชนเหน็คุณคาและความสําคัญของการศึกษา 
 1.55 สถานศึกษากับชุมชนรวมกันอนุรักษประเพณแีละวฒันธรรมอันดีงามในทองถ่ิน 
 1.55 สภาพการเมืองของทองถ่ินเอื้อตอการพัฒนาการศกึษา 
 1.56 โรงเรียนไดรับการสนบัสนุนดานทรพัยากรตางๆเพื่อการพัฒนาการศึกษาจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 1.57 สภาพการเมืองของประเทศเอื้อตอการพัฒนาการศกึษา 
 1.58 ผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาการศึกษา 
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 1.59 โรงเรียนไดรับการสนบัสนุนจากเขตพื้นที่การศึกษาในการดําเนนิการเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา 
 1.60 โรงเรียนไดรับความรวมมือจากผูมีความรูความสามารถในทองถ่ินในการพัฒนา 
การศึกษา 
 1.61 มีแหลงเรยีนรูในชุมชนที่เอื้อตอการพฒันาการศึกษา 
 1.62 คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการพฒันาโรงเรียน 
 1.63 หนวยงานภาครัฐและเอกชนในทองถ่ินใหการสนบัสนุนการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน 
 1.64 ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมอืในการจดักิจกรรมตางๆของโรงเรียน 
 1.65 ผูบริหารใชทรัพยากรโดยคํานึงถึงความประหยดั 
 1.66 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางมคีุณภาพ 
 1.67 ครูสามารถจัดกิจกรรมการสอนที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคล 
 1.68 ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูอยางสม่ําเสมอและเปนปจจุบัน 
 1.69 ครูใหการดูแลเอาใจใส อบรมนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 
 1.70 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 
 1.71 ชุมชนใหการยอมรับในความรูความสามารถของผูเรียน 
 1.72 นักเรียนมาโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
 1.73 จัดตั้งคณะกรรมการในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 1.74 จัดทําหลักสูตรไดสอดคลองกับวิสัยทัศนและพนัธกิจของสถานศึกษา 
 1.75 มีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
 1.76 สถานศึกษาจัดใหมีส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางเพยีงพอ 
 1.77 สถานศึกษามีอุปกรณและครุภัณฑเพยีงพอกับจาํนวนนักเรยีน 
 1.78 มีการกําหนดแนวทางการใชวัสดุทางการศึกษาอยางคุมคา 
 1.79 มีแผนการใชจายงบประมาณที่สอดคลองกับนโยบายและแผนงานหลักของ
กระทรวงศกึษาธิการ 
 1.80 การจัดทํางบประมาณเปนไปอยางถูกตองตามหลักเกณฑของสํานกังบประมาณ 
 1.81 สถานศึกษาจัดใหมแีผนการควบคุมการใชจายงบประมาณ 
 1.82 สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย 
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 1.83  สถานศึกษาใชแผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 
 1.84  ผูบริหารใหการสนับสนุนในทกุกจิกรรมเพื่อใหบรรลุผลตามนโยบาย 
 1.85  มีการกํากับ ติดตามและควบคุมการดาํเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย 
 1.86 แนวทางในการจดัการศึกษามีความสอดคลองกับปรัชญาและเหมาะสมกับบริบท
สถานศึกษา 
 1.87 วิสัยทัศนของสถานศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและเหมาะสมกับบริบท
สถานศึกษา 
 1.88 เปาหมายที่กําหนดสามารถนําไปสูการปฏิบัติและประเมินผลได 
 1.89  ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี 
 1.90 โรงเรียนจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรูตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.91 มีระบบติดตามและใหความชวยเหลือครูอยางเปนรปูธรรม 
 1.92 การจัดโครงสรางการบริหารงานในสถานศึกษาเนนถึงหลักการกระจายอํานาจ 
 1.93 การแบงงานมีความเหมาะสมกับลักษณะของงานในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 1.94 โครงสรางการบริหารสถานศึกษามีสายการบังคับบญัชาชัดเจนและคลองตัว 
 1.95 ครูไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนาในหนาทีก่ารงาน 
 1.96 ผูบริหารสงเสริมและสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการทํางานเปนทีม 
 1.97 มีการสํารวจสภาพปจจบุัน ปญหาและความตองการเพื่อใชเปนขอมูลในการ
วางแผน 
 1.98 แผนปฏิบัติการมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา 
 1.99 แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษามคีวามชัดเจนและเปนลาย
ลักษณอักษร 
 1.101 ครูรูบทบาทและหนาที่ของตนอยางชัดเจน 
 1.101 ผูบริหารเปนผูนําในการพัฒนาวิชาชพีครู 
 1.102 ผูบริหารพิจารณาความดีความชอบโดยคํานึงถึงความยุติธรรม 
 1.103 ผูบริหารมีความรูความสามารถดานวิชาการ และสามารถใหคําปรึกษาแกครู 
 1.104 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาครูใหมคีวามรูความเขาใจตอระบบประกัน 
คุณภาพการศกึษา 
 1.105 ผูบริหารมีความสามรถในการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยาง
เปนระบบ 
 2. ตัวแปรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประกอบดวย 
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 2.1 โรงเรียนมีคณะทํางานผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู 
 2.2 มีการนิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแนวใหม 
 2.3 ครูไดรับการสงเสริมและพัฒนาในการทําวิจัยช้ันเรยีนเพื่อนําผลการวิจัยไปวางแผน
พัฒนาการเรียนการสอน 
 2.4 ครูตระหนกัและมีความพรอมในการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน 
 2.5 โรงเรียนสนับสนุนสื่อ อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนแนวใหม 
 2.6 ครูมีแผนการสอนที่มีเนื้อหาสาระซึ่งผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินและความเปน
สากล 
 2.7 โรงเรียนจดัสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่จูงใจและเสริมแรงใหเกิดการเรยีนรู
อยางเต็มศักยภาพ 
 2.8 ครูใชส่ือการสอนที่หลากหลาย 
 2.9 โรงเรียนมีนโยบายทางวชิาการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแนวใหม 
 2.10 มีนโยบาย แผนงาน และโครงการที่สนับสนุนการจดัการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
 2.11 มีความพรอมในการดําเนินการประเมนิผลตามแนวทางการประเมนิผลแนวใหม 
 2.12 ปรับปรุงหลักสูตรและมีการกํากับ ตดิตาม ประเมนิผล และรายงานผลการใช
หลักสูตร 
 2.13 การจัดเกบ็และใชขอมลูสารสนเทศอยางเปนระบบ 
 2.14 มีคณะทํางานการประกนัคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 
 2.15 กําหนดมาตรฐานโรงเรียนในการจดัการศึกษา 
 2.16 มีแผนงาน โครงการและการจัดกิจกรรมที่รองรับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.17 มีคูมือดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 2.18 มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนนิงานเพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา 
 2.19 หลอมรวมภาระงานประกันคณุภาพการศึกษาเปนงานประจํา 
 2.20 สนับสนุนทรัพยากรและอํานวยความสะดวกเพื่อการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศกึษา 
 2.21 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพฒันาโรงเรียน 
 2.22 การบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานทัว่ไปมีอิสระและ
ความคลองตัว 
 2.23 มอบอํานาจการตัดสินใจแกกลุมสาระ ฝายและงานตางๆ 
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 2.24 ชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.25 ชุมชนมีสวนรวมในการใชประโยชนจากทรัพยากรของโงเรียน 
 2.26 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน 
 2.27 มีการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง 
 2.28 เปดโอกาสใหครูไดรับการอบรมในหลักสูตรตางๆ 
 2.29 จัดสรรงบประมาณเพือ่การพัฒนาบคุลากร 
 2.30 มีการขยายผลจากการฝกอบรมและพฒันา 
 2.31  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารจัดการระบบการทํางานของโรงเรียน 
               2.32 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนการสอน 
                2.33 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการประสานงานติดตอส่ือสาร 
               2.34  มีการจัดเตรียมเครื่องมอื อุปกรณทางเทคโนโลยีที่ใชในการบริหารงานและการ
เรียนการสอนไวอยางเพียงพอ 
                2.35 มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
               2.36 จัดสรรงบประมาณเพือ่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเพยีงพอ 
               3. การสัมภาษณความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและ
ปจจัยที่เกี่ยวของ โดยสัมภาษณความคิดเห็นผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 5 คน ผูอํานวยการ
เขตพื้นที่การศกึษา  5  คน และผูอํานวยการโรงเรียน 5  คน รวมทั้งส้ิน 15 คน สรุปสาระสําคัญดังนี ้
 3.1 ครูมีความรูความเขาใจ รูเปาหมายของการจัดการศกึษาและหลักสูตรการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 
 3.2 มีการวิเคราะหศักยภาพผูเรียนและเขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
                    3.3 มีการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
                    3.4 มีการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรยีนรูของตนเองและผูเรียน            
 3.5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรยีนรูที่จัดใหผูเรยีน
และอิงการพฒันาของผูเรียน 
 3.6 มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามศกัยภาพ 
 3.7 มีการวิจยัเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพฒันาผูเรียน 
 3.8 ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยางทีด่ี 
 3.9 ผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
 3.10 ผูบริหารมีความมุงมั่นในการบริหารเพื่อผลประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ 
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 3.11 ผูบริหารอุทิศเวลาใหกบัการทํางาน 
 3.12 ผูบริหารสามารถแสดงทิศทางของการพัฒนาการศกึษาของสถานศึกษาที่ควรจะ
เปนในอนาคต  3-5  ป ขางหนาอยางชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของทองถ่ิน 
 3.13 ผูบริหารริเร่ิมแนวทางในการบริหารทีท่าทายกับการเปลี่ยนแปลง 
 3.14 ผูบริหารริเร่ิมวิธีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 3.15 ผูบริหารมีวิธีการกระตุนใหทกุคนรวมกันพัฒนาการศึกษา 
 3.16 ผูบริหารมีความรอบรูเกี่ยวกับหลักสตูรการเรียนการการสอนและการวัดผล
ประเมินผลการเรียนการสอน 
 3.17 ผูบริหารใหความสําคญักับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษา 
 3.18 ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสาระการเรียนรูทองถ่ินของสถานศึกษา 
 3.19 ผูบริหารสนับสนุนการพัฒนการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
 3.20 ผูบริหารมีความเปนผูนาํในการพัฒนาวิชาการโรงเรียน กลุมโรงเรยีน และชุมชน
 3.21 ผูบริหารมีการสนับสนุนการพัฒนาและประเมินครใูหเปนวิชาชีพช้ันสูงอยางเปน
ระบบตอเนื่อง 
 3.22 ผูบริหารมีการติดตามความกาวหนาทางวิชาการ 
 3.23 ผูบริหารมีการวางระบบและกลไกทีด่ีในการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยรวมมือกบัชุมชนและไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด 
 3.24 การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปตามเปาหมาย มาตรฐานทีก่ําหนดไว 
 3.25 ผูบริหารสรางความตระหนกัและมีความพยายามในการปฏิบัติในการพัฒนา
ผูเรียน ครู และการจัดการศกึษาของสถานศึกษาใหบรรลุมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 3.26  มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการบริหารอยางตอเนื่อง 
 3.27 สถานศึกษามีแผนภูมิการจัดองคกรและโครงสรางการบริหารเปนลายลักษณ
อักษร รวมทั้งมีคําส่ังมอบหมายงานและผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 
 3.28 สถานศึกษามีระเบยีบรองรับการบริหารที่มีความคลองตัวสามารถปรับเปลี่ยนได
ตามความเหมาะสม 
 3.29 สถานศึกษามีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและดําเนินการอยางเปนระบบ 
 3.30 สถานศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ 
 3.31 สถานศึกษามีระบบการบริหารงบประมาณ ทรัพยสินและรายไดทีม่ีคุณภาพ 
 3.32 สถานศึกษามีระบบการบริหารงานทั่วไปที่มีคุณภาพ 
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 3.33 สถานศึกษามีแผนกลยทุธ มีตัวบงชี้ความสําเร็จ มีแผนปฏิบัติการประจําปที่
สอดคลองกับอุดมการณและหลักการจัดการศึกษาของชาติ 
 3.34 สถานศึกษามีการปฏิบัติตามแผน 
 3.35 สถานศึกษามีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ถูกตอง เหมาะสม และ
ครบถวน 
 3.36 สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตาม ประเมนิผล เปรียบเทยีบกับเปาหมายตามแผน
อยางตอเนื่อง 
 3.37 สถานศึกษามีการนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสนิใจและปรับปรุง
งาน 
 3.38 ผูบริหาร ครู ชุมชน นักเรียน และกรรมการสถานศึกษารวมกนัทํางานพัฒนา
คุณภาพการศกึษา 
 3.39 สถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา และการไดมาซึ่งคณะกรรมการเปนไป
ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติกาศึกษาแหงชาติ (  ปรับปรุงแกไข  พ.ศ.  2545 ) 
 3.40 คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชมุอยางสม่ําเสมออยางนอยสองเดือนตอ คร้ัง 
และนําผลการประชุมไปปฏิบัติ 
 3.41 คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทในการกําหนดทิศทางและการบริหาร
โรงเรียน 
 3.42 สถานศึกษามีระบบและกลไกตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนและการใชทรัพยากร
ของโรงเรียน 
 3.43 สถานศึกษามีระบบตรวจสอบภายในที่ชัดเจนและโปรงใส 
 3.44 สถานศึกษามีระบบ กลไก และมกีารพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
 3.45 สถานศึกษามีระบบ กลไก และมกีารตรวจติดตามคณุภาพสถานศกึษาตาม
กฎกระทรวง 
 3.46 สถานศึกษาไดรับการประเมินทั้งภายในและภายนอกตามกฎกระทรวงและ
เผยแพรผลประเมินอยางกวางขวาง 
 3.47 สถานศึกษานําผลตรวจติดตามและการประเมินภายในและภายนอกไปปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
 3.48 สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่ที่เหมาะสม 
 3.49 สถานศึกษามีการสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
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 3.50 สถานศึกษามีการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอือ้ตอการเรียนรู
ดวยตนเองและการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
 3.51 สถานศึกษามีการจัดและใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานที่ 
 3.52 สถานศึกษามีการจัดประสบการณการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน 
 3.53 สถานศึกษามีรายวิชา กจิกรรมที่หลากหลายใหผูเรยีนเลือกเรยีนตามความสนใจ       
 3.54 สถานศึกษามีการสงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูและส่ืออุปกรณ
การเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 
 3.55 สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการสงตอขอมูลของ
ผูเรียน 
 3.56  สถานศกึษามกีารนําแหลงการเรียนรูและภมูิปญญาทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน 
 3.57 สถานศึกษามีการจัดและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่เขมแข็งและทั่วถึง 
 3.58 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ
และความคิดสรางสรรคของผูเรียน 
 3.59 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคานิยมที่ดีงาม 
 3.60 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬา นนัทนาการ 
 3.61 มีการจัดกจิกรรมสืบสานและสรางสรรค วัฒนธรรม ประเพณี และภมูิปญญาไทย 
 3.62 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความเปนประชาธิปไตย 
 3.63 สถานศึกษามีผูรับผิดชอบหรือจัดหนวยงานรับผิดชอบในการสงเสริม
ความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน 
 3.64 สถานศึกษามีระเบยีบรองรับการสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชมุชน
ในการพัฒนาการศึกษา 
 3.65 สถานศึกษามีกิจกรรมประชาสัมพันธเพื่อสรางความเขาใจใหบุคลากรใน
สถานศึกษาและชุมชนเหน็ความสําคัญในการจัดการศกึษารวมกัน 
 3.66 สถานศึกษามีกิจกรรมการใหบริการชมุชนอยางเหมาะสม 
 3.67 สถานศึกษามีการวมกิจกรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอ 
 3.68 สถานศึกษาใหชุมชนมสีวนรวมในการจัดกิกรรมโรงเรียน 
 3.69 สถานศึกษามีการสรางเครือขายความสัมพันธกับชุมชน 
 3.70 สถานศึกษามีการประเมินผลระบบและกลไกในการสงเสริมความสัมพันธ ความ
รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
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 ตอนที่ 2   การวิเคราะหปจจัยท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
 การวิเคราะหองคประกอบเชงิสํารวจ  (exploratory factor analysis) ความคิดเหน็ของ
ผูใหขอมูลซ่ึงเปนผูบริหารและครูในโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
(สพฐ.)  380 โรงเรียน รวมแบบสอบถาม 760 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจากโรงเรียน375 
โรงเรียน จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับทั้งสิ้น 750 ฉบับ คิดเปนรอยละ  98.68  นํามาวิเคราะหและ
เสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยายดงันี้ 
 1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
 2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 3. การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจดวยวิธีการสกัดปจจัย “ PCA” เพื่อใหไดตัวแปร
ที่สําคัญ 
 1. สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.)  จํานวน 375 โรงเรียน  รวมทั้งส้ิน 750 คน เมื่อแยกพิจารณาตามเพศ
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงและประสบการณในการทาํงาน มีรายละเอียดดังนี ้
 
ตารางที่ 5  แสดงสถานภาพสวนตัวผูตอบแบบสอบถาม 
 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  
สถานภาพ จํานวน รอยละ 

1. เพศ   
     1.1 ชาย 336 44.79 
     1.2 หญิง 414 55.20 

รวม 750 100 
2. อายุ   
    2.1 มากกวา 50 ป 239 31.79 
    2.2 41-50 ป 194 25.87 
    2.3 30-40 ป 195 26.00 
    2.4 ต่ํากวา  30  122 16.34 

รวม 750 100 
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ตารางที่ 5 (ตอ)   
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  

สถานภาพ จํานวน รอยละ 
3. ระดับการศกึษา   
    3.1 ปริญญาตรี 469 62.56 
    3.2 ปริญญาโท 272 36.24 
    3.3 ปริญญาเอก 9 1.20 
    3.4  อ่ืนๆ  - - 

รวม 750 100 
4. ตําแหนง   
    4.1 ผูอํานวยการโรงเรียน 375 50.00 
    4.2 ครู 375 50.00 

รวม 750 100 
5. ประสบการณในการทํางาน   
     5.1 มากกวา 20  ป 259 34.61 
     5.2 11-20  ป 217 28.77 
     5.3  5-10 ป 145 19.37 
     5.4 ต่ํากวา 5  ป    129 17.25 

   รวม                          750 100 
6.โรงเรียนจัดการเรียนการสอน   
     6.1 ชวงชั้นที่  1 - 2     285 76.00 
     6.2  21 ปขึ้นไป 90 24.00 

รวม 375 100 
 
 จากตารางที่ 5 พบวาผูตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 750 คน สวนใหญเปนผูหญิง  มี
จํานวน  414 คน  คิดเปนรอยละ  55.20  ผูชาย  มีจํานวน  336 คน  คิดเปนรอยละ 44.79 ผูตอบ
แบบสอบถามที่มีอายุ 51 ปขึ้นไปมีมากที่สุด จํานวน239 คน คิดเปนรอยละ 31.79 นอยที่สุดคืออายุ
ไมเกิน 30 ป จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 16.34 ดานระดับการศึกษา พบวา ระดับปริญญาตรีมี
มากที่สุด จํานวน 469 คน คิดเปนรอยละ62.56 นอยที่สุดคือระดับปริญญาเอก จํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 1.20 ดานตําแหนง พบวา มีสัดสวนเทากันคือ เปนผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 375 คน คิด
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เปนรอยละ  50.00 เปนครูจํานวน 375 คน คิดเปนรอยละ 50.00ดานประสบการณในการทํางาน
พบวาผูที่มีประสบการณในการทํางาน 21ปขึ้นไปมีมากที่สุด จํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ 34.61 
และนอยที่สุดคือผูที่มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา  5 ป จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ  17.25 
ดานประเภทการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง พบวา เปนโรงเรียนที่จัดการศึกษา 
ชวงชั้นที่  1-2 มากที่สุด จํานวน 412 โรงเรียน นอยที่สุดคือโรงเรียนที่จัดการศึกษาชวงชั้นที่  1- 4  
จํานวน  17 โรงเรียน 
 2. การวิเคราะหระดับความคดิเห็นเกีย่วกับตัวแปรปจจัยทีเ่กี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
       ในการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัตัวแปรปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ การเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงเปนความคิดเห็นของผูบริหารและครูในแตละตัวแปร 
โดยการพิจารณาจากคาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีรายละเอียดดังตอไปนี ้  
 
ตารางที่ 6    แสดงคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับของแตละตัวแปรปจจยัที่เกี่ยวของกับ  
                    การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลําดับ
ที่ ขอความ คาเฉลี่ย

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

คาระดับ 
การปฏิบัติ 

1 
 

ผูบริหารรวมกบัคณะครูและคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษากําหนดวิสัยทัศนในการเปลี่ยนแปลงของ
โรงเรียน 

3.44 1.35 มาก 

2 ผูปกครองและบุคลากรภายนอกมีสวนรวมในการจดั
กิจกรรมของโรงเรียนโดยปฏิบัติงานในรปูแบบ
คณะกรรมการ 

3.70 0.88 มาก 

3 คณะครูและชุมชนมีสวนรวมในการสรางวิสัยทัศนของ
โรงเรียน 

3.91 0.82 มาก 

4 จัดกิจกรรมในโรงเรียนสอดคลองกับวิสัยทัศนโรงเรียน 3.75 0.83 มาก 
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ตารางที่ 6    (ตอ) 
     

 
ลําดับที่

ขอความ 
 
 
 

คาเฉลี่ย
( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

คาระดับ 
การปฏิบัติ 

5 สนับสนุนใหครูแลกเปลี่ยนประสบการณและ
สงเสริมใหมีโอกาสทํางานรวมกัน 

3.93 0.80 มาก 

6 ติดตามประเมนิผลความกาวหนาในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการ 

4.32 0.77 มาก 

7 ผูบริหารสนับสนุนและจดัหางบประมาณในการ
ดําเนินงาน 

4.16 0.61 มาก 

8 แจงขาวสารความเคลื่อนไหวของสถานการณตางๆ
ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนใหคณะครู
ทราบ 

4.52 0.79 มาก 

9 มีการติดตอส่ือสารที่หลากหลาย เชน คําส่ัง 
หนังสือเวยีน ประชุม ประกาศ เพื่อแจงขาวสารได
อยางมีประสิทธิภาพ 

3.84 1.04 มาก 

10 มีการอํานวยความสะดวกดานการสื่อสารและให
ความเปนกันเองทุกระดับ 

3.81 0.85 มาก 

11 ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลและรับรู
ความรูสึกของผูรวมงาน 

3.86 0.94 มาก 

12 สรางความมั่นใจแกครูโดยใหความเสมอภาคและ
โปรงใส แกครูทุกคน 

3.93 0.89 มาก 

13 แจงกําหนดการประชุมตอผูรวมงานกอนการประชุม
ทุกครั้ง 

3.88 1.03 มาก 

14 จัดการประชุมในเวลาทําการของโรงเรียนและใช
เวลาอยางเหมาะสม 

3.86 0.96 มาก 

15 ครูมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมของนักเรียน 3.95 0.93 มาก 
16 มีการสงเริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 4.05 0.89 มาก 
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ตารางที่ 6    (ตอ) 
     

ลําดับที่ ขอความ คาเฉลี่ย
( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

คาระดับ 
การปฏิบัติ

17 มีการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆของโรงเรียนให
ชุมชนทราบ 

4.09 0.93 มาก 

18 คณะครูและชมุชนรวมกนัตดิตามผลและประเมินผล
การพัฒนาและปรับปรุงงานเพื่อใหวิสัยทัศนเปน
รูปธรรม 

4.05 0.85 มาก 

19 มีการเชิญชวนผูปกครองนักเรียนมารวมเปน
คณะกรรมการในกจิกรรมตางๆ 

4.09 0.88 มาก 

20 มีการใชแหลงเรียนรูและภูมปิญญาทองถ่ินใหเกิด
ประโยชนตอนักเรียน 

3.41 0.91 ปาน
กลาง 

21 จัดหาอุปกรณที่ทันสมัยเพื่อใชในโรงเรียนและ
หองเรียน 

3.95 0.90 มาก 

22 มีการกํากับตดิตามผลการใชงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.86 0.94 มาก 

23 สงเสริมใหครูจัดทําเขียนแผนจัดการเรยีนรูแบบ 
บูรณาการ 

3.93 0.89 มาก 

24 มีการสงเสริมนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ
อยางมีประสิทธิภาพ 

3.88 1.03 มาก 

25 มีการกระจายอํานาจการบรหิารงานใหหวัหนาฝาย
คณะทํางานตางๆไดรับผิดชอบตามโครงสรางการ
บริหารงาน 

3.86 0.96 มาก 

26 มีการใชหลักบริหารการตัดสินใจใรรูปแบบ
คณะกรรมการ 

3.95 0.93 มาก 

27 มีวิสัยทัศน พนัธกิจ และเปาหมายสถานศกึษา
กําหนดไวอยางชัดเจน 

4.05 0.89 มาก 
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ตารางที่ 6    (ตอ) 
     

ลําดับที่ ขอความ คาเฉลี่ย
( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

คาระดับ 
การปฏิบัต ิ

28 เปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็นและรวมกัน
ตัดสินใจตามความเหมาะสม 

4.09 0.93 มาก 

29 มีการสนับสนุนและสงเสริมการทํางานเปนทีม 3.91 0.85 มาก 
30 มีการเสริมแรง กลาวชมเชยครูตามโอกาสอันสมควร 4.37 0.88 มาก 
32 มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลขาวสารและ

สารสนเทศภายในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
3.91 0.91 มาก 

33 สงเสริมและสนับสนุนการทาํงานของครูแบบ
กัลยาณมิตร 

3.95 0.90 มาก 

34 มีการรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจ 3.86 0.94 มาก 
35 กําหนดเปาหมายในการทํางานรวมกับคร ู 3.93 0.89 มาก 
36 เปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดเห็นในการกําหนด

เปาหมายของสถานศึกษา 
3.88 1.03 มาก 

37 มีโครงสรางสายบังคับบัญชาในการทํางานอยาง
ชัดเจน 

4.55 0.86 มาก 

38 มีการประเมินการทํางานตามสายตามลําดับสาย
บังคับบัญชา 

3.95 0.93 มาก 

39 มีวิสัยทัศนในการทํางาน พนัธกิจ สอดคลองกับ
เปาหมายอยางชัดเจน 
 

4.05 0.89 มาก 

40      การปฏิบัติงานเปนรูปธรรมและบรรลุเปาหมาย 
 

4.09 0.93 มาก 
 41 ผูปกครองและชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี สามารถ

ใหการสนับสนุนทรัพยากรแกสถานศึกษา 
3.88 0.76 มาก 

42 ผูปกครองและชุมชนมีรายไดเสริมจากการทํางานใน
กลุมพัฒนาอาชีพในทองถ่ิน 

4.09 0.88 มาก 

43 ผูปกครองมีอาชีพการงานที่มัน่คง 3.91 0.91 มาก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

180

ตารางที่ 6    (ตอ) 
     

ลําดับที่ ขอความ คาเฉลี่ย
( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

คาระดับ 
การปฏิบัติ

44 ผูปกครองและชุมชนมีความรูสึกที่ดีตอสถานศึกษา 3.95 0.90 มาก 
45 ผูปกครองและชุมชนมีความเชื่อวาการศึกษาคือปจจัย

หนึ่งที่ทําใหคนประสบความสําเร็จในชีวติ 
3.86 0.94 มาก 

46 สถานศึกษากบัชุมชนรวมมอืกันอนุรักษประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามในทองถ่ิน 

3.93 0.89 มาก 

47 รัฐสงเสริมใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคใน
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา สิบสองป 

3.88 1.03 มาก 

48 รัฐสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

3.86 0.96 มาก 

49 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญ
กับการแกไขปญหาการศึกษาของชาติ 

3.95 0.93 มาก 

50 ผูบริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการใหความ
สนใจและจริงใจที่จะปฏิรูปการศึกษา 

4.05 0.89 มาก 

51 มีเทคโนโลยีประเภทเครื่องมอื หรืออุปกรณ ที่ใชใน
สถานศึกษามคีวามเหมาะสมและสอดคลองกับ
บริบทของโรงเรียน 

2.39 0.93 นอย 

52 สถานศึกษาจดัทําระบบสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร 

2.35 0.85 นอย 

53 สถานศึกษานําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

4.09 0.88 มาก 

54 ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือในทกุกิจกรรม
ของสถานศึกษา 

3.91 0.91 มาก 

55 สถานศึกษาไดรับความรวมมอืจากผูปกครองและ
ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.95 0.90 มาก 
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ตารางที่ 6    (ตอ) 
     

ลําดับที่ ขอความ คาเฉลี่ย
( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

คาระดับ 
การปฏิบัต ิ

56 ชุมชนใหการสงเสริม สนับสนุนแหลงเรยีนรูหรือ
สถานประกอบการที่มีในชมุชน 

3.86 0.94 มาก 

57 หนวยงานภาครัฐและเอกชนในทองถ่ินใหการ
สนับสนุนการจัดกรศึกษา 

3.93 0.89 มาก 

58 ผูบริหารใชทรัพยากรโดยคํานึงถึงความประหยัด 3.88 1.03 มาก 
59 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางมี

คุณภาพ 
3.86 0.96 มาก 

60 ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่
หลากหลายเพือ่ตอบสนองความแตกตางระหวาง
บุคคล 

3.25 0.93 ปาน
กลาง 

61 ครูไดจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูอยางสม่ําเสมอและ
เปนปจจุบนั 

3.05 0.89 มาก 

62 ครูใหการดแูลเอาใจใส อบรมนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 4.09 0.93 มาก 
63 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงใน

ทุกกลุมสาระ 
3.45 0.85 ปาน

กลาง 
64 ชุมชนใหการยอมรับในความรูความสามารถของ

ผูเรียน 
4.09 0.88 มาก 

65 นักเรียนมีอัตราการขาดเรียนนอย 3.91 0.91 มาก 
66 จัดตั้งคณะกรรมการในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา 
3.35 0.90 ปาน

กลาง 
67 จัดทําหลักสูตรไดสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ

ของสถานศึกษา 
3.42 0.94 ปาน

กลาง 
68 มีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 3.23 0.89 ปาน

กลาง 
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ตารางที่ 6    (ตอ) 
     

ลําดับที่ ขอความ คาเฉลี่ย
( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

คาระดับ 
การปฏิบัติ

69 สถานศึกษาจดัใหมีส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษา
อยางเพียงพอ 

3.28 1.03 ปาน
กลาง 

70 สถานศึกษามอุีปกรณและครุภัณฑเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียน 

3.36 0.96 ปาน
กลาง 

71 มีการกําหนดแนวทางการใชวัสดุทางการศกึษาอยาง
คุมคา 

3.25 0.93 ปาน
กลาง 

72 มีแผนการใชงบประมาณสอดคลองกับนโยบายและ
แผนงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ 

4.05 0.89 มาก 

 73 การจัดทํางบประมาณเปนไปอยางถูกตองตาม
หลักเกณฑของสํานักงบประมาณ 

4.09 0.93 มาก 

75 สถานศึกษาจดัใหมแีผนการควบคุมการใชจาย
งบประมาณ 

4.05 0.85 มาก 

76 สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูปกครองและชมุชนเขามา
มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 

4.09 0.88 มาก 

77 สถานศึกษาใชแผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือในการนํา
นโยบายไปสูการปฏิบัติ 

3.91 0.91 มาก 

78 ผูบริหารใหการสนับสนุนในทุกๆกิจกรรมเพื่อ
บรรลุผลตามนโยบาย 

3.95 0.90 มาก 

79 มีการกํากับ ตดิตาม และควบคุมการดําเนนิงานให
เปนไปตามนโยบาย 

3.86 0.94 มาก 

80 แนวทางการจดัการศึกษามีความสอดคลองกับ
ปรัชญาของสถานศึกษา 

3.93 0.89 มาก 

81 วิสัยทัศนของสถานศึกษาสอดคลองกับปรัชญาของ
สถานศึกษา 

3.88 1.03 มาก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

183

ตารางที่ 6    (ตอ) 
     

ลําดับที่ ขอความ คาเฉลี่ย
( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

คาระดับ 
การปฏิบัติ

82 เปาหมายทีก่ําหนดสามารถนําไปสูการปฏิบัติและ
ประเมินผลได 

3.86 0.96 มาก 

83 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.15 0.93 ปาน
กลาง 

84 ครูจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรูตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 

3.05 0.89 ปาน
กลาง 

85 มีระบบติดตามและใหความชวยเหลือกับครูอยางเปน
รูปธรรม 

3.09 0.93 ปาน
กลาง 

86 การจัดโครงสรางการบริหารงานในสถานศึกษาเนน
หลักการกระจายอํานาจ 

3.44 0.79 ปาน
กลาง 

87 การแบงงานมคีวามเหมาะสมกับลักษณะของงานใน
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

4.05 0.85 มาก 

88 โครงสรางการบริหารสถานศึกษามีสายการบังคับ
บัญชาชัดเจนและคลองตัว 

4.09 0.88 มาก 

89 ครูไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนาในหนาที ่ 3.91 0.91 มาก 
90 ผูบริหารสงเสริมและสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการ

ทํางานเปนทีม 
3.95 0.90 มาก 

91 มีการสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ
เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผน 

3.86 0.94 มาก 

92 แผนปฏิบัติการมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนและ
พันธกิจของสถานศึกษา 

3.93 0.89 มาก 

93 แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษามี
ความชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร 

3.88 1.03 มาก 
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ตารางที่ 6    (ตอ) 
     

ลําดับที่ ขอความ คาเฉลี่ย
( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

คาระดับ 
การปฏิบัติ 

94 ครูรูบทบาทและหนาที่ของตนอยางชัดเจน 3.86 0.96 มาก 
95 ผูบริหารเปนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพครู 3.95 0.93 มาก 
96 ผูบริหารพิจารณาความดีความชอบโดยคํานึงถึงความ

ยุติธรรม 
4.05 0.89 มาก 

97 ผูบริหารมีความรูความสามารถดานวิชาการ สามารถ
ใหคําปรึกษาแกครูได 

3.36 0.93 ปานกลาง 

98 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรูความ
เขาใจตอระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 

3.40 0.86 ปานกลาง 

99 ผูบริหารมีความสามารถในการกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

3.86 0.85 มาก 

 
 
 จากตารางที่ 6  พบวาโดยภาพรวมตัวแปรทั้ง 99 ขอ มีคาเฉลี่ย ( x ) อยูระหวาง 3.05 – 4.55 
แสดงวาบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยที่คาเฉลี่ย ( x ) ของตัว
แปรที่อยูในระดับมากที่สุด คือ ตัวแปรที่ 37มีโครงสรางสายบังคับบัญชาในการทํางานอยางชัดเจน
โดยมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.55 และตัวแปรที่มีระดับมากรองลงมาเปนอันดับ 2 คือ ตัวแปรที่ 8  แจง
ขาวสารความเคลื่อนไหวของสถานการณตางๆภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียนใหคณะครู
ทราบมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.52  เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง 
0.61 – 1.04   
 3.  การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ ดวยวิธีการสกัดปจจยั (Principal Component 
Analysis : PCA) เพื่อใหไดตวัแปรที่สําคัญ 
  3.1 การวิเคราะหความเหมาะสมของขอมูลกอนเขาสูการใชเทคนิค Factor Analysis  
ดวยการหาคา Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) และทดสอบสมมุติฐานดวยคา Bartlett’s Test of 
Sphericity  ซ่ึงแสดงไดดังตารางที่ 7 
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ตารางที่  7    แสดงการวิเคราะหคา Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .837 
Bartlett’s Test of Sphericity                       Approx. Chi-Square 

                             Df 
                              Sig 

24904.112 
4560 
.000 

 
 จากตารางที่ 7   แสดงคา KMO เพื่อวัดคาความเหมาะสมของขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห
โดยใชเทคนิค Factor Analysis พบวา คา KMO มีคา .837  ซ่ึงถือวามีคามาก (เขาสู 1)  จึงสรุปไดวา 
ขอมูลที่มีอยูเหมาะสมที่จะใชเทคนิค Factor Analysis ได  และเมือ่ทําการทดสอบความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรโดย Bartlett’s Test  ซ่ึงมีสมมุติฐานวา 

 HO  : ตัวแปรตาง ๆ ไมมีความสัมพันธกัน 
 H1    : ตัวแปรตาง ๆ มีความสัมพันธกัน 

พบวา  สถิติทดสอบมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 24904.112 ไดคา Significant = 
0.00     ซ่ึงนอยกวา 0.05  จึงปฏิเสธ HO และยอมรับ H1  นั่นคือตัวแปรตาง ๆ มีความสัมพันธกัน จงึ
ใช Factor Analysis วิเคราะหตอไป   
 3.2 การสกัดองคประกอบ (factor extraction) โดยวิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก 
(principal component analysis) วิเคราะหดวยการหมนุแกนแบบตั้งฉาก (orthogonal rotation) โดย
ใชวิธีแวริแมกซ (varimax rotation) ไดองคประกอบปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 5 ปจจัย   แสดงไดดังตารางที่ 8 
 

ตารางที่  8    แสดงองคประกอบ   คาความแปรปรวนของตัวแปร  ความแปรปรวนรอยละ และ    
                     คาความแปรปรวนสะสมรอยละ 
 

องคประกอบ    
(component) 

คาความแปรปรวน
ของตัวแปร 
(eigenvalue) 

ความแปรปรวน 
รอยละ 

(% of variance) 

ความแปรปรวนสะสม 
รอยละ 

(cumulative % of variance) 
1 40.87 56.33 56.33 
2 7.23 7.53 63.86 
3 3.73 3.90 67.76 
4 2.54 2.64 70.40 
5 2.38 2.48 72.88 
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 จากตารางที่  8  แสดงจํานวนองคประกอบ  คาความแปรปรวนของตัวแปร ความแปรปรวน
รอยละและความแปรปรวนสะสมรอยละขององคประกอบปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยพิจารณาจากองคประกอบที่มีคาความแปรปรวนของ
ตัวแปร(eigenvalue)  มากกวา 1.00 ซ่ึงพบวามีทั้งหมด   5  องคประกอบ และองค ประกอบที่ 1- 5 
สามารถอธิบายคาความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมด ไดเทากับรอยละ 72.88 
 เมื่อพิจารณาจากคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) ที่มากกวา 1 ตามวิธีของ  
ไกเซอร (Kaiser) และการเลือกองคประกอบจากจํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบที่ตองมีตวัแปร
บรรยายองคประกอบนั้น ๆ ตั้งแต 3 ตวัแปรขึ้นไป และมคีาน้ําหนกัองคประกอบ (factor loading) แต
ละตัวแปรเทากับ 0.5 ขึ้นไป  พบวาทั้ง 5  องคประกอบเปนไปตามเกณฑคือมีคาความแปรปรวนของ
ตัวแปร  ( eigenvalue ) มากกวา  1 แตอยางไรก็ตามมีตัวแปรบรรยายองคประกอบบางตวัท่ีมีคาน้ําหนกั
องคประกอบไมถึง 0.5 ถูกตัดทิ้งไป ทําใหตัวแปรในการพิจารณาเหลือเพียง 86 ตัวแปร  รายละเอียด
ของแตละองคประกอบแสดงไดดังตารางตอไปนี ้
 
ตารางที่    9   แสดงองคประกอบที่ 1  องคประกอบดานผูบริหาร 

 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนกั
องคประกอบ 

92 แผนปฏิบัติการมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนและพนัธกิจของ
สถานศึกษา 

6.31 

14 จัดการประชุมในเวลาทําการของโรงเรียนและใชเวลาอยาง
เหมาะสม 

5.53 

90 ผูบริหารสงเสริมและสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการทํางานเปนทีม 6.51 
82 เปาหมายทีก่ําหนดสามารถนําไปสูการปฏิบัติและประเมินผลได 8.16 
94 ครูรูบทบาทและหนาที่ของตนเอง 9.50 
2 ผูปกครองและบุคลากรภายนอกมีสวนรวมในการจดักิจกรรมของ

โรงเรียนโดยปฏิบัติงานในรูปแบบคณะกรรมการ 
7.78 

16 มีการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 6.82 
12 สรางความมั่นใจแกครู โดยใหความเสมอภาคและโปรงใสแกครู 6.11 
42 ผูปกครองและชุมชนมีรายไดเสริมจากการทํางานในกลุมพัฒนา

อาชีพในทองถ่ิน 
8.53 
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ตารางที่    9   (ตอ) 

 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนกั
องคประกอบ 

67 จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกจิ
สถานศึกษา 

7.09 

48 รัฐสงเสริมใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป 

9.24 

78 ผูบริหารใหการสนับสนุนในทุกกิจกรรมเพือ่บรรลุผลตามนโยบาย 5.10 
36 เปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดเห็นในการกําหนดเปาหมาย

ของสถานศึกษา 
8.61 

22 มีการกํากับ ตดิตามผลการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 9.09 
15 ครูมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของนักเรียน 2.78 
72 มีแผนการใชงบประมาณสอดคลองกับนโยบายและแผนงานหลัก

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
9.27 

29 มีการสนับสนุนและสงเสริมการทํางานเปนทีม 8.13 
17 มีการประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆของโรงเรียนใหชุมชนทราบ 7.74 
7 สนับสนุนและจัดหางบประมาณในการดําเนินงาน 6.32 
39 วิสัยทัศนในการทํางานสอดคลองกับพันธกิจและเปาหมาย 5.17 
1 ผูบริหารรวมกบัคณะครูและกรรมการสถานศึกษา กําหนด

วิสัยทัศนในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน 
6.21 

70 สถานศึกษามอุีปกรณและครุภัณฑเพียงพอกับจํานวนนกัเรียน 6.17 
81 วิสัยทัศนของสถานศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและบริบท

สถานศึกษา 
6.95 

49 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญกับการแกไข
ปญหาของชาติ 

9.33 

91 มีการสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการเพื่อใชเปน
ขอมูลในการวางแผน 

8.05 
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ตารางที่    9   (ตอ) 

 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนกั
องคประกอบ 

11 ผูบริหารยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 9.66 
 

56 ชุมชนใหการสงเสริม สนับสนุนแหลงเรยีนรูหรือสถาน
ประกอบการในชุมชน 

5.26 

41 ผูปกครองและชุมชนสามารถใหการสนับสนุนทรัพยากรแก
สถานศึกษา 

2.84 

 

                         - คาความแปรปรวนของตัวแปร   ( eigenvalues)           =   40.87 
                         - คารอยละของความแปรปรวน                                  =   56.33             

 

 
 
 จากตารางที่ 9  พบวาองคประกอบที่ 1 องคประกอบดานผูบริหาร ซ่ึงบรรยายดวย        
ตัวแปรสําคัญ จํานวน 28 ตัวแปร  มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง2.84 ถึง 9.66 มี
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ 40.87 และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 
56.33 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 28 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุด และ
องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤตกิรรมไดรอยละ 56. 33  ซ่ึงเมื่อเทียบคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) กับองคประกอบอืน่ ๆ แลว องคประกอบนี้มคีวามสําคัญเปน
อันดับ 1 
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ตารางที่  10  องคประกอบที่ 2  องคประกอบดานครู       
 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนกั
องคประกอบ 

31 ผูบริหารเสริมแรงและกลาวชมเชยครูตามโอกาสที่เหมาะสม 7.46 
18 คณะครูและชมุชนรวมกนัตดิตามผลและประเมินผลการพัฒนา 8.04 
71 กําหนดแนวทางการใชวัสดทุางการศึกษาอยางคุมคา 5.58 
96 ผูบริหารพิจารณาผลการปฏิบัติโดยคํานึงถึงความยุติธรรม 9.12 
32 มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลขาวสารและสารสนเทศภายใน

สถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
8.12 

27 มีการกําหนดวสัิยทัศน พันธกิจ และเปาหมายสถานศึกษาอยาง
ชัดเจน 

9.53 

53 สถานศึกษานําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิม่ประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน 

9.97 

77 สถานศึกษาใชแผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือในการนํานโยบายไปสู
การปฏิบัติ 

9.34 

64 ชุมชนใหการยอมรับในความรูความสามารถของนักเรียน 8.94 
                     -     คาความแปรปรวนของตัวแปร  ( eigenvalues)           =    7.23 
                     -     คารอยละของความแปรปรวน                                       =    7.53      
 

  
 จากตารางที่  10   พบวาองคประกอบที่ 2   องคประกอบดานครู  ซ่ึงบรรยายดวยตวัแปร
สําคัญจํานวน9 ตัว มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง  5.58 – 9.97 มีคาความแปรปรวนของ
ตัวแปร ( eigenvalue ) เทากับ 7.23 คารอยละของความแปรปรวน เทากบั 7.53  แสดงวาตัวแปรทั้ง  9  
ตัวแปรเปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดแีละองคประกอบนี้สามารถอธบิายความแปร 
ปรวนของพฤติกรรมไดรอยละ7.53   ซ่ึงเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues) กับ
องคประกอบอื่นๆแลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับที่  2 
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ตารางที่ 11      องคประกอบที่ 3  องคประกอบดานบริบทโรงเรียน 
  

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนกั
องคประกอบ 

20 มีการใชแหลงเรียนรูและภูมปิญญาทองถ่ินใหเกิดประโยชนตอ
นักเรียน 

7.79 

33 สงเสริมและสนับสนุนการทาํงานของครูแบบกัลยาณมิตร 3.82 
46 สถานศึกษากบัชุมชนรวมมอืกันอนุรักษประเพณแีละวฒันธรรม

ทองถ่ิน 
9.29 

44 ผูปกครองและชุมชนมีความรูสึกที่ดีตอสถานศึกษา 9.65 
8 แจงขาวสารความเคลื่อนไหวของสถานการณตางๆภายใน

โรงเรียนและภายนอกโรงเรียนใหคณะครูทราบ 
6.57 

86 การจัดโครงสรางการบริหารงานในสถานศึกษาเนนถึงหลักการ
กระจายอํานาจ 

9.67 

88 โครงสรางการบริหารสถานศึกษามีสายการบังคับบัญชาชัดเจน
และคลองตัว 

4.10 

76 สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนเขามมีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบาย 

7.11 

4 จัดกิจกรรมโรงเรียนสอดคลองสอดคลองกับวิสัยทัศนโรงเรียน 5.27 
35 ผูบริหารรวมกาํหนดเปาหมายการทํางานกบัครู 1.80 
75 สถานศึกษาจดัใหมแีผนการควบคุมการใชจายงบประมาณ 4.55 
55 สถานศึกษาไดรับความรวมมอืจากผูปกครองและชุมชนในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
9.95 

62 ครูใหการดแูลเอาใสนักเรยีนอยางสม่ําเสมอ 8.21 
52 สถานศึกษาจดัทําระบบสารสนเทศโดยใชเทคโนโยลีสมัยใหม 9.95 
85 มีระบบติดตามและใหความชวยเหลือครูอยางเปนรูปธรรม 7.86 

                          -   คาความแปรปรวนของตัวแปร  ( eigenvalues)      =   3.73 
                          -   คารอยละของความแปรปรวน                            =   3.90 
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 จากตารางที่ 11    พบวาองคประกอบที่  3  องคประกอบดานบริบทโรงเรียน ซ่ึงบรรยายดวย
ตัวแปรสําคัญจาํนวน 15 ตัวแปร มีคาน้ําหนักตวัแปรในองคประกอบอยูระหวาง1.80 –9.95 มีคาความ
แปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) เทากับ3.73  และคารอยละของความแปรปรวนเทากับ 3.90  
แสดงวาตวัแปรทั้ง15ตัว เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดี และองคประกอบนี้
สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรม ไดรอยละ 3.90  ซ่ึงเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัว
แปร ( eigenvalues ) กับองคประกอบอื่นๆแลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ  3 
 
ตารางที่ 12    องคประกอบที่  4  องคประกอบดานความรวมมือของชุมชน 
 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนกั
องคประกอบ 

57 หนวยงานภาครัฐและเอกชนในทองถ่ินใหการสนับสนุนการจัด
การศึกษา 

4.51 

73 การจัดทํางบประมาณเปนไปอยางถูกตองตามหลักเกณฑของ
สํานักงบประมาณ 

4.88 

84 ครูจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช  2544 

9.93 

10 มีการอํานวยความสะดวกดานการสื่อสาร 5.60 
54 ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมือในทุกกิจกรรมของ

สถานศึกษา 
4.96 

43 ผูปกครองมีอาชีพการงานที่มัน่คง 8.22 
83 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 9.14 
19 มีการเชิญชวนผูปกครองมารวมเปนคณะกรรมการในกิจกรรม

ตางๆของโรงเรียน 
8.75 

26 ใชหลักการบรหิารการตัดสินใจในรูปคณะกรรมการ 7.27 
                       -  คาความแปรปรวนของตัวแปร   ( eigenvalues)    =   2.54 
                       -   คารอยละของความแปรปรวน                             =    2.64 
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 จากตารางที ่   12   พบวาองคประกอบที่ 4  องคประกอบดานความรวมมือของชมุชน ซ่ึง
บรรยายดวยตวัแปรสําคัญจํานวน  9  ตวัแปรมีคาน้ําหนกัตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง  4.51 – 9.93 
มีคาความแปรปรวนของตวัแปร ( eigenvalues) เทากับ 2.54และ คารอยละของความแปรปรวนเทากบั 
2.64 แสดงวาตัวแปรทั้ง9 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดแีละองคประกอบ
นี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดรอยละ  2.60 ซ่ึงเมื่อเทียบคาความแปรปรวน
ของตวัแปร  ( eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆ แลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับ  4 
 
ตารางที่    13  แสดงองคประกอบที่  5 องคประกอบดานกระบวนการบริหาร      

 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนกั
องคประกอบ 

96 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรู ความเขาใจตอระบบ
การประกันคณุภาพการศึกษา 

7.77 

59 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางมีคุณภาพ 8.87 
6 มีการติดตามประเมินผลความกาวหนาในการปฏิบัติงานตาม

แผนปฏิบัติงาน 
2.46 

63  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด 

7.77 

80 แนวทางในการจัดการศึกษามีความสอดคลองกับปรัชญาของ
สถานศึกษา 

8.57 

69 สถานศึกษาจดัใหมีส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางพอเพียง 8.30 
61 ครูจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูอยางสม่ําเสมอและเปนปจจุบัน 7.77 
40 การปฏิบัติงานเปนรูปธรรมและบรรลุเปาหมาย 2.80 
50 ผูบริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการใหความสนใจและ

จริงใจที่จะปฏรูิปการศึกษา 
9.25 

65 นักเรียนมาโรงเรียนอยางสม่าํเสมอ 4.09 
93 แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษามีความชัดเจน

และแสดงเปนลายลักษณอักษร 
7.06 

97 ผูบริหารมีความรูความสามารถดานวิชาการและใหคําปรกึษาแก
ครูได 

3.77 
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ตารางที่    13  (ตอ) 
 

ตัวแปร ขอความ คาน้ําหนกั
องคประกอบ 

37 มีโครงสรางสายการบังคับบญัชาในการทํางานอยางชัดเจน 7.74 
89 ครูไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนาในหนาที ่

[[ 

7.56 
79 มีการกํากับ ติดตามและควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตาม

นโยบาย 
9.58 

47 รัฐสงเสริมใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5.99 

87 การแบงงานมคีวามเหมาะสมกับลักษณะของงานในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

2.17 

9 มีการติดตอส่ือสารที่หลากหลาย เชน คําส่ัง หนังสือเวียน ประชุม 
ประกาศ เพื่อแจงขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6.98 

34 มีการรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจ 
 

5.83 
21 จัดหาอุปกรณที่ทันสมัยเพื่อใชในโรงเรียนและหองเรยีน 

 

6.35       

                            - คาความแปรปรวนของตัวแปร  ( eigenvalues )            =    2.38 
                            - คารอยละของความแปรปรวน                                      =    2.48 

 

 
 จากตารางที่  13    พบวาองคประกอบที่  5 องคประกอบดานกระบวนการบริหาร  ซ่ึง
บรรยายดวยตวัแปรสําคัญจํานวน 20 ตัวแปร มีคาน้ําหนกัตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง  2.17  ถึง  
9.58  มีคาความแปรปรวนของตัวแปร( eigenvalues )  เทากับ  2.38  และคารอยละของความแปรปรวน
เทากับ  2.48 แสดงวาตวัแปรทั้ง  20 ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดี และ
องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมไดรอยละ 2.48 ซ่ึงเมื่อเทียบคา
ความแปรปรวนของตัวแปร(eigenvalues) กับองคประกอบอื่นๆแลว องคประกอบนี้มีความสําคัญ
เปนอันดับ  5  
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 จากผลการวิเคราะหองคประกอบที่สําคัญของปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทา
งารศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานประกอบดวย  5 ปจจัย สามารถสรุปเปนแผนภมูิไดดังนี ้
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 7    สรุปผลการวิเคราะหปจจยัทีเ่กี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ 
                      สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 
 
 
 

กระบวนการบริหาร บริบทของโรงเรียน 

ผูบริหาร 
 

ครู 

 

ความรวมมือของ
ชุมชน 

ปจจัยท่ีเก่ียวของ
กับการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
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 จากแผนภูมิที่ 7    จากการวิเคราะหองคประกอบปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนมี 81 ตัวแปร สารมารถกําหนดเปน  5  ปจจัย ดังนี ้
                 1.  ปจจัยดานผูบริหาร 
 2.  ปจจัยดานครู 
 3.  ปจจัยดานบริบทโรงเรียน   
 4.  ปจจัยดานความรวมมือของชุมชน 
 5.  ปจจัยดานกระบวนการบริหาร 
 ปจจัยทั้ง 5  ปจจัย    เ กิดจากการจัดกลุมใหมของตัวแปร ทําใหตัวแปร 99 ตัวแปรทีไ่ด
จากการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณ  ถูกตัดทิ้งเนื่องจากไมเขาเกณฑในการวิเคราะหเหลือ 
เพียงจํานวน  81 ตัวแปร จัดเปนกลุมปจจัย  5 กลุมปจจัย  ดังนั้นปจจัยที่ เกี่ยวของกับ          
การเปลีย่นแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดแก ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานครู 
ปจจัยดานบรบิทโรงเรียน  ปจจัยดานความรวมมือของชุมชนและปจจัยดานพฤติกรรมการบริหาร  
 

 ตอนที่ 3 การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ในการวิเคราะหระดับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูวิจัย
วิเคราะหจากระดับความคิดเห็นของบุคลากรผูใหขอมูลที่มีตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยายดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 14    แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของแตละตัวแปรทีแ่สดงถึงการ 
                      เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลําดับที่ ขอความ คาเฉลี่ย
( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรสวน

(S.D.) 

คาระดับ 
การปฏิบัติ 

1 
 

โรงเรียนแตงตัง้คณะทํางานผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูปการ
เรียนรูอยางชดัเจน 

 
3.78 

 
0.84 

 
มาก 

2 โรงเรียนเตรียมความพรอมในการปฏิรูปการเรียนการ
สอนโดยสรางความตระหนกัและสรางความเขาใจ
กับครูและบุคลากรในการพฒันาการเรียนการสอน 

3.80 0.88 มาก 
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ตารางที่ 14   (ตอ) 
     

ลําดับที ่ ขอความ คาเฉลี่ย
( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรสวน

(S.D.) 

คาระดับ 
การปฏิบัติ 

3 ครูไดรับการอบรมและการนเิทศเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนแนวใหม 

3.66 0.83 มาก 

4 ครูไดรับการสนับสนุนดานสื่อ วัสดุ อุปกรณในการ
จัดการเรียนการสอน 

3.33 0.95 ปานกลาง 

5 ครูไดรับการสงเสริมและพัฒนาในการทําวจิัยในชั้น
เรียนเพื่อนําผลการวิจัยไปพฒันาการเรียนการสอน 

3.38 0.84 ปานกลาง 

6 ครูมีแผนการสอนที่มีเนื้อหาสาระซึ่งผสมผสานภูมิ
ปญญาทองถ่ินและความรูสากล 

3.77 0.89 มาก 

7 โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนรู
ที่จูงใจและเสริมแรงใหนกัเรียนเกดิการเรยีนรูได
อยางเต็มศักยภาพ 

3.84 0.69 มาก  

8 ครูเขาใจและเอาใจใสนกัเรียนเปนรายบุคคล 3.34 0.90 ปานกลาง 
9 ครูมีส่ือการสอนที่หลากหลายเพื่อใหนกัเรยีนไดมี

โอกาสฝกคิด ฝกแกปญหาและใหนกัเรียนสามารถ
คนพบความรูดวยตนเอง 

3.36 0.77 ปานกลาง 

10 โรงเรียนมีนโยบายทางวิชาการที่ชัดเจนเกีย่วกับการ
เรียนการสอนแนวใหม 

3.54 0.87 มาก 

11 
 

นโยบาย แผนงาน และโครงการของโรงเรียน 
สงเสริม สนับสนุน ตอการจดัประสบการณการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 

 
3.78 

 
0.84 

 
มาก 

12 โรงเรียนมีความพรอมในการดําเนินการประเมินผล
ตามแนวทางการประเมินผลแนวใหม 

3.80 0.88 มาก 

13 โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรและจัดระบบกลไก
การบริหารในการกํากับ ตดิตาม ประเมินผลและ
รายงานผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

3.66 0.83 มาก 
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ตารางที่ 14    (ตอ) 
 

ลําดับที่ ขอความ คาเฉลี่ย
( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรสวน

(S.D.) 

คาระดับ 
การปฏิบัติ 

14 โรงเรียนมีการจัดเก็บขอมูลและใชขอมูล
สารสนเทศอยางเปนระบบเพื่อสนับสนุนการปฏิรูป
การเรียนรู 

3.53 0.95 มาก 

15 ฝายบริหารใหความกระจางชัดแกครูในการจัดทํา
แผนการสอน การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน ให
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกนั 

3.50 0.89 มาก 

16 โรงเรียนมีการตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

3.62 0.82 มาก 

17 โรงเรียนกําหนดมาตรฐานในการจัดการศกึษาอยาง
ครบถวน ชัดเจน 

3.77 0.79 มาก 

18 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเกี่ยวกับ
การประกันคณุภาพการศึกษาอยางชัดเจน 

3.55 0.86 มาก 

19 ครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง มีสวนรวมในการ
กําหนดและรบัรูมาตรฐานในการจัดการศกึษาของ
โรงเรียน 

3.58 0.77 มาก 

20 โรงเรียนสรางความตระหนกัแกครูและบคุลากรให
ตระหนกัถึงความสําคัญและเห็นคณุคาของการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

3.68 0.84 มาก 

21 
 

โรงเรียนดําเนนิการพัฒนาความรูและทกัษะเกีย่วกับ
การประกันคณุภาพการศึกษาแกครูและบคุลากร 

 
3.78 

 
0.84 

 
มาก 

22 โรงเรียนสนับสนุนทรัพยากรและอํานวยความ
สะดวกเพื่อการดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา 

3.80 0.88 มาก 
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ตารางที่ 14    (ตอ) 
 

ลําดับที่ ขอความ คาเฉลี่ย
( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรสวน

(S.D.) 

คาระดับ 
การปฏิบัติ 

23  ผูบริหาร หัวหนากลุมสาระ หวัหนางานวิชาการ 
ดําเนินการนิเทศภายในเพื่อใหครู บุคลากร 
ปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

3.66 0.83 มาก 

24 ผูบริหาร ครู และบุคลากร สามารถหลอมรวม
ภารกิจของการประกันคุณภาพการศึกษาเปนการ
ปฏิบัติงานประจํา 

3.53 0.95 มาก 

25 โรงเรียนจัดใหมีการศึกษาดงูานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ 

4.01 0.74 มาก 

26 โรงเรียนจัดทําคูมือและเครื่องมือในการดําเนินงาน
เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3.88 0.98 มาก 

27 การประเมินผลมีความเชื่อมโยงกับเปาหมาย
มาตรฐานการศึกษาและมีตัวบงชี้ความสําเร็จของ
การดําเนนิงาน  

3.85 0.87 มาก 

28 มีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศจากการประเมินอยาง
เปนระบบ มีความสะดวกและงายตอการนาํมาใช
ประโยชน 

3.53 0.82 มาก 

29 โรงเรียนมีการเสนอผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตอครู บุคลากร และผูที่เกี่ยวของเพื่อนําผล
การประเมินไปใชในการพฒันางาน 

3.70 0.79 มาก 

30 โรงเรียนดําเนนิการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อ
รองรับการประเมินภายนอก 

4.08 0.55 มาก 

31 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และครู 
รวมกันวางแผน กําหนดปรัชญาและเปาหมายใน
การพัฒนาโรงเรียน 

 
3.78 

 
0.84 

 
มาก 
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ตารางที่ 14    (ตอ) 
 

ลําดับที ่ ขอความ คาเฉลี่ย
( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรสวน

(S.D.) 

คาระดับ 
การปฏิบัติ 

32 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองมีสวน
รวมในการจัดทําสาระหลักสูตรเกี่ยวกับภมูิปญญา
ทองถ่ิน 

3.80 0.88 มาก 

33 คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ไดรับ
ขาวสารที่โรงเรียนเผยแพรประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงานใหทราบอยางตอเนื่อง 

3.66 0.83 มาก 

34 โรงเรียนสามารถบริหารงานวิชาการ งาน
งบประมาณ งานบริหารงานบุคคลและงาน
บริหารงานทั่วไปอยางมีอิสระและมีความคลองตัว 

3.53 0.95 มาก 

35 โรงเรียนเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการวางแผน
และประเมนิผลการพัฒนาโรงเรียน 

4.43 0.75 มาก 

36 การบริหารงานของโรงเรียน มีความโปรงใส 
สามารถตรวจสอบได  

3.68 0.79 มาก 

37 โรงเรียนมอบอํานาจการตัดสินใจใหกับกลุมสาระ 
ฝายและงานตางๆเพื่อความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

3.81 0.71 มาก 

38 โรงเรียนเชิญวทิยากรทองถ่ินมารวมในการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน 

3.45 0.80 มาก 

39 โรงเรียนมีการประชุมเพื่อปรับแผนรวมกนัระหวาง
ผูบริหาร ครู  คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ชุมชน 

3.68 0.84 มาก 

40 โรงเรียนแตงตัง้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการทํางานตามโครงการตางๆ 

3.47 0.82 มาก 
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ตารางที่ 14    (ตอ) 
 

ลําดับ
ที่ ขอความ คาเฉลี่ย

( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรสวน

(S.D.) 

คาระดับ 
การปฏิบัติ 

41 
 

โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ปลูกฝงใหนกัเรียนรัก และ
เห็นคณุคาของวัฒนธรรมทองถ่ิน วัฒนธรรมไทย 
และทรัพยากรธรรมชาติ 

 
3.78 

 
0.84 

 
มาก 

42 โรงเรียนเปดโอกาสใหชุมชนไดใชประโยชนจาก
ทรัพยากรของโรงเรียน 

3.80 0.88 มาก 

43 โรงเรียนกําหนดใหการพัฒนาบุคลากรเปนกลยุทธ
หนึ่งในการบรหิารจัดการเพือ่พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

3.66 0.83 มาก 

44 โรงเรียนมีกระบวนการพฒันาบุคลากรที่ชัดเจน เชน 
การสํารวจความตองการในการพัฒนา การเตรียม
หลักสูตรการพัฒนา และการดําเนินการพฒันา 

3.53 0.95 มาก 

45 โรงเรียนกําหนดใหครูและบุคลากรเสนอแผนการ
พัฒนาตนเอง 

3.39 0.89 ปาน
กลาง 

46 โรงเรียนมีการนิเทศภายในอยางตอเนื่องและชัดเจน 3.50 0.89 มาก 
47 โรงเรียนเปดโอกาสใหครูและบุคลากรไดเขาอบรม

ในหลักสูตรตางๆที่เปนประโยชนตอการพฒันาการ
เรียนการสอน 

4.45 0.89 มาก 

48 โรงเรียนจัดสือ่ และอุปกรณ การอํานวยความ
สะดวกเพื่อการพัฒนาการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนแกครูและบุคลากร 

3.45 0.84 ปาน
กลาง 

49 โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศดานการพัฒนาบุคลากร
และกําหนดเกณฑในการพัฒนาบุคลากรอยาง
ชัดเจน 

3.56 0.87 มาก 

50 โรงเรียนจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร 
 

3.85 0.97 มาก 
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ตารางที่ 14    (ตอ) 
 

ลําดับที่ ขอความ คาเฉลี่ย
( x ) 

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรสวน

(S.D.) 

คาระดับ 
การปฏิบัติ 

51 
 

ครูตระหนักและเห็นความสําคัญในการพฒันาตนเอง 3.78 0.84 มาก 

52 ครูไดเผยแพรและถายทอดความรู ทักษะ ทีไ่ดรับจาก
การฝกอบรมแกเพื่อนรวมงาน 

3.80 0.88 มาก 

53 โรงเรียนกําหนดใหการพัฒนาครูและบุคลากร ใหที
ทักษะและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปน
เปาหมายหนึ่งของการพัฒนาประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา 

3.66 0.83 มาก 

54 โรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการจดั
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนการ
สอนอยางเพียงพอ 

3.53 0.95 มาก 

55 เทคโนโลยีสารสนเทศและอปุกรณประกอบตางๆที่
ใชในสถานศกึษามีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
บริบทโรงเรียน 

3.55 0.86 มาก 

56 โรงเรียนมีส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอกับ
จํานวนครู บุคลากร และนักเรียน 

3.47 0.97 ปาน
กลาง 

57 นักเรียนมีโอกาสไดใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศจาก
การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

3.68 0.84 มาก 

58 มีการนําส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการ
บริหารจัดการในฝาย และงานตางๆอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.88 0.98 มาก 
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 จากตารางที่ 14   พบวาโดยภาพรวมตัวแปรทั้ง 58  ตัว มีคาเฉลี่ย ( x )ความคิดเห็นอยูใน
ระหวาง 3.46 – 4.45 แสดงวาครูและผูบริหารที่ใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมาก โดยท่ีคาเฉลี่ย ( x ) ของตัวแปรที่อยูในระดับ
มากที่สุด คือ ตัวแปรที่ 47 โรงเรียนเปดโอกาสใหครูและบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ
ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอน  โดยมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 4.45 และตัวแปรที่มี
ระดับมากรองลงมาเปนอันดับ 2 คือ ตัวแปรที่ 35  โรงเรียนเปดโอกาสใหคระกรรมการสถานศึกษา 
ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีคาเฉลี่ย ( x ) เทากับ 
4.43  เมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบวามีคาอยูระหวาง 0.69 – 0.98  
   
 ตอนที่ 4 การวิเคราะหจําแนกประเภท (dicriminant analysis) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีจําแนก
การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. เพื่อใหสอดคลองกับเงื่อนไขลักษณะของตัวแปรสําหรับการใชเทคนิคการวเิคราะหจําแนก
ประเภท  (discriminant  analysis) ซ่ึงกําหนดใหตัวแปรตามตองเปนตัวแปรเชิงกลุม นั่นคือเปนขอมูล
ชนิดนามกําหนด (nominal scale)  หรือ สเกลอันดับ (ordinal scal ) ผูวิจัยจัดกระทํากับขอมูลตัวแปรตาม
คือ การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเก็บขอมูลเปนขอมูลเชิงปริมาณคอื
ขอมูลชนิดสเกลอันตรภาค  (interval scale) ใหอยูในระดับขอมูลเชิงคุณภาพ ชนิดขอมูลนามกําหนด 
(nominal scale)โดยใชเทคนคิรอยละ  27   ตามหลักการของ จุง  เต  ฟาน (Chung  Teh Fan) 1 โดย
กําหนดกลุมรอยละ  27  ลาง เปนกลุมที่มกีารเปลี่ยนแปลงต่ํา แทนคาดวยสัญลักษณ Y0และกลุมรอย
ละ 27  บน  เปนกลุมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง แทนคาดวยสัญลักษณ  Y1   
 2. การทดสอบสมมุติฐานเพื่อยืนยันคุณสมบัติของตัวแปรอิสระ (ปจจัยที่เกี่ยวของกบัการ
จําแนกการเปลีย่นแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) วามคีวามเหมาะสมในการใชเทคนคิ
การวิเคราะหจาํแนกประเภทตามเงื่อนไข  คาความแปรปรวน และคาความแปรปรวนรวม (variance – 
covariance matrix)  ของตัวแปรอิสระในแตละกลุมตองเทากัน 
 
 
 
 
 
                                                 
 1 จุง เต ฟาน , อางถึงใน เตือนใจ เกตุษา, การสรางแบบทดสอบ1 : แบบวัดผลสัมฤทธิ ์
( กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวทิยาลัยรามคําแหง,  2532), 8. 
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ตารางที่  15  การวิเคราะหคาความแปรปรวนและคาความแปรปรวนรวมของตัวแปรปจจัยที่เกี่ยวของ    
                       กับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 (variance – covariance  matrix ) 
  

Log Determinants

57 -37.564
57 -60.205
57 -39.592

Y
.00
1.00
Pooled within-groups

Rank
Log

Determinant

The ranks and natural logarithms of determinants
printed are those of the group covariance matrices.

 
Test Results

2975.969
1.477
1653

325918.0
.000

Box's M
Approx.
df1
df2
Sig.

F

Tests null hypothesis of equal population covariance matrices.
 

 
 
 จากตารางที่ 15  แสดงคา variance – covariance matrix  เพื่อวดัคาความเหมาะสมของ
ขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหโดยใชเทคนิค discriminant analysis พบวา คา  variance – covariance 
matrix ของกลุมสูง ( Y1  )  และกลุมต่ํา  ( Y0 ) ไมตางกันจึงสรุปไดวา ขอมูลที่มีอยูเหมาะสมที่จะ
ใชเทคนิค discriminant analysisได  และเมื่อทําการทดสอบความสัมพันธระหวางตวัแปรโดย Box’s 
M  ซ่ึงมีสมมุติฐานวา 

 HO  : คาความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมของ 2 กลุมตางกัน 
 H1    : คาความแปรปรวนและความแปรปรวนรวมของ  2 กลุมไมตางกนั 

 พบวา  สถิติทดสอบมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Box’s M = 2975.969 ไดคา 
Significant = 0.00     ซ่ึงนอยกวา 0.05  จึงปฏิเสธ HO และยอมรับ H1  นั่นคือคาความแปรปรวน
และความแปรปรวนรวมของ  2  กลุมเทากนั จึงตองใช  discriminant analysis วิเคราะหตอไป 
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ตารางที่  16    การทดสอบความแตกตางระหวางกลุมจากคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ 
 

Eigenvalues

2.395a 100.0 100.0 .840
Function
1

Eigenvalue % of Variance Cumulative %
Canonical
Correlation

First 1 canonical discriminant functions were used in the
analysis.

a. 

 
Wilks' Lambda

.295 368.539 57 .000
Test of Function(s)
1

Wilks' Lambda Chi-square df Sig.

 
 
 จากตารางที่  16  เมื่อพิจารณาจากคา  eigenvalue เทากับ  2.395  ซ่ึงเปนคาที่คอนขางสูง 
แสดงวามีความแตกตางระหวางกลุมมาก  คา   wilks’lamda   เทากับ .295 ทดสอบสมมุติฐานวา 

 

 H0  : คาเฉลี่ยของปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน(ตวัแปรอิสระ) ทุกตวัในกลุมโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง เทากับทุกตวัในกลุม
โรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาต่ํา  
 H1 : คาเฉลี่ยของปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน ( ตัวแปรอิสระ) ทุกตัวของกลุมโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาสูง กับกลุม
โรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาต่ําไมเทากัน 
 พิจารณาจากคา  Sig.  .000 :ซ่ึงนอยกวา .05  จึงปฏิเสธ  H0   และยอมรับ  H1 นั้นคือ 
คาเฉลี่ยของปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ของกลุม
โรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาสูงไมเทากับกับกลุมโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาต่ํา ทําใหแนใจวาสมควรใชปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 57 ตัวแปรในการแบงกลุมโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาสูงกบักลุมโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ต่ํา    ซ่ึงสามารถเสนอสมการจําแนก
กลุมดังนี ้
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   สมการจําแนกกลุม  ( Discriminant Function )  

 D = ( - 407.245 –( - 338.783)) +  ( 2.813 – 2.373) a33 + ( -.544 – (-.513)a57 + ( -.957 
)-.924 )a31+ ( .747 - .738 )a20 + ( - .377 – (- .236))a59 + ( 2.519 – 2.278 ) a71 + ( 7.887 – 7.567 ) 
a46 + ( 4.033 – 3.904 ) a44 + ( - 5.257 – ( - 4.765 ))a41 + ( 1.117 - .882 ) + ( 3.352 – 3.469 ) + ( 
4.132 – 3.938 )a73 + ( 5.662 – 5.638 ) a86 + ( 1.744 – 1.006 )a81 + (8 .420 – 7.989 ) a98 + ( -
2.382 – ( - 2.027 )  a18 + ( 4.651 – 4.155)a8 + ( 4.466- 4.293 ) a6 + ( 5.137 – 4.678 ) a10 + ( 4.094 
– 3.534 ) a14 + ( 4.630 – 4.069 ) a16 + ( 7.289 – 6.534 ) a12 + ( 2.486 – 2.512 ) a2  +( 1.030 - 
.364 ) a92 + ( 8.005 – 7.312 ) a96 + (  3.530 – 3.247 ) a88 + ( - .809 – ( .652 ) )a63 + ( 6.720 – 
5.840 ) a80 + ( 2.050 -.854 ) a82 + ( 2.655 – 2.256 )a76 + ( 2.730 – 2.514 ) a94 + ( 4.648 – 4.241 ) 
a90 + ( 3.121 – 3.040 ) a93 + ( 8.541 – 7.913 ) a48 + ( - 2.029 –( 2.154 )) a36 + ( - 1.719 ) – ( -
.328 )) a27 + ( 3.492 – 3.374 ) a22 + ( 3.572 – 3.799 ) a29 + ( 3.831 – 2.857 )a15 + ( 7.442 – 
7.135 ) a35 + ( 6.746 – 6.404 ) a43 + ( 4.583 – 4.223 ) a83 +  ( 4.671 – 4.517a97 + ( 13.837 – 
14.027 ) a85 + ( 1.684 – 1.413 ) a37 + ( -3.211 – ( -3.102 )a26  + (2.817 – 2.404 )a25 + ( 1.451 – 
1.607 )a23 + ( 6.424 – 5.357 ) + ( 11.962 – 11.202 ) a47 + ( 2.923 – 2.506 ) a55 + ( -.708 – ( - 
.813 ) a79 + ( 8.250 – 7.419 ) a87  +( 4.456 –  3.938 ) a9 + ( 2.310 – 2.287 ) a34 + ( 1.047 - .700 ) 
a75 +  ( - 1.317 – (- 1.405 )a91 
 

 จากสมการจําแนกกลุม พบวา องคประกอบปจจัยทั้ง 5  ปจจัยคือ ปจจัยดานผูบริหาร 
ปจจัยดานครู ปจจัยดานบริบทโรงเรียน ปจจัยดานความรวมมือของชุมชนและปจจัยดาน
กระบวนการบริหาร สามารถจําแนกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนกลุมตัวอยางเปนกลุมที่มี
การเปลีย่นแปลงทางการศึกษาสูง และกลุมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาต่ํา โดยปจจัยตอไปนี้  
         ปจจัยดานผูบริหาร ประกอบดวย1) การสงเสริมการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน      
2) การสงเสริมวิสัยทัศนโรงเรียน 3) การสนับสนุนผูรวมงาน 4) การสนับสนุนการดําเนินงาน  
5) การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธที่ดี 6) การปฏิสัมพันธกับนักเรียน7) การจัดหาทรัพยากร    
8) การสงเสริมดานการเรยีน9)ทักษะดานการบริหาร 10) การควบคุมบังคับบัญชา 11) การสงเสริม
ผูปกครองใหมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา 12)การสงเสริมการติดตอส่ือสาร 
 ปจจัยดานคร ู ประกอบดวย 1) การไดรับการสนับสนุนในการทํางาน 2) การไดรับ
โอกาสในการอบรมพัฒนา 3)การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางในการพัฒนาโรงเรียน 4) การไดรับ
การยอมรับจากผูบริหาร 
 ปจจัยดานบริบทโรงเรียน  ประกอบดวย 1) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ  2) สภาพแวดลอม
ทางสังคม 3) สภาพแวดลอมทางการเมือง 
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 ปจจัยดานความรวมมือของชุมชนประกอบดวย    1) การสนับสนุนทรัพยากร  
2) การมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน 3) การสนับสนุนแหลงเรยีนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ปจจัยดานกระบวนการบริหารประกอบดวย  1)การเปนผูนํา  2) การจูงใจ 3) การตัดสินใจ   
4) เปาหมายของการปฏิบัติงาน 5)การสื่อสาร   
 เมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ที่อยูในรูปมาตรฐาน ( standardized ) พบวา ตัวแปรที่มี
อิทธิพลตอการแบงกลุมมากที่สุด เรียงลําดับไดดังนี้ 1) การสงเสริมและสนับสนุนการทํางานของครู
แบบกัลยาณมิตร 2) หนวยงานภาครัฐและเอกชนในทองถิ่นใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา   
3) การสนับสนุนการทํางานเปนทีม4) การจัดหาสื่อและอุปกรณที่ทันสมัยเพื่อใชในหองเรียนและ 
ในโรงเรียน 4) ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการใชทรัพยากรอยางมีคุณภาพ 5) โรงเรียนกําหนด
แนวทางการใชทรัพยากรอยางคุมคา 6) มีการประเมินการผลการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา    
7)ชุมชนใหการสงเสริมและสนับสนุนแหลงเรียนรู 8) ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสม่ําเสมอและ
เปนปจจุบัน  9) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม 10) ผูบริหาร
สงเสริมและพัฒนาครูใหมีความรู ความเขาใจตอระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 11) มีการติดตาม 
ประเมินผล ความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  12 ) มีการติดตอส่ือสารที่หลากหลาย
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน  13) ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน
โดยรวมดําเนินงานในแบบคณะกรรมการ  14 ) การสนับสนุนใหครูไดแลกเปลี่ยนประสบการณ
ซึ่งกันและกัน 15) แผนปฏิบัติการมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของสถานศึกษา    
16) ผูบริหารมีความรู ความสามารถดานงานวิชาการและสามารถใหคําปรึกษาแกครูได  17) ครู
ไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนาในหนาที่การงาน    18) มีการมอบอํานาจการตัดสินใจแกหัวหนา
งาน หัวหนาฝายคณะทํางานตางๆรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารงาน  19) ไดรับความรวมมือ
จากผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ) ครูใหการดูแลเอาใจใสนักเรียนอยาง
สม่ําเสมอ 21) ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อสนองความแตกตาง
ระหวางบุคคลของนักเรียน 22)ชุมชนใหการยอมรับในความรู ความสามารถของนักเรียน 23) มีระบบ
ติดตามและใหความชวยเหลือครูอยางเปนรูปธรรม 24) ผูบริหารพิจารณาผลการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม 
25 )เปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดเห็นและรวมตัดสินใจตามโอกาสที่สมควร  26)มีการนิเทศ
ภายในอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ  27) มีการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดประโยชนตอ
นักเรียน 28 )มีการแจงขาวสารความเคลื่อนไหวของสถานการณตาง ๆ ภายในโรงเรียนใหชุมชน 
และผูปกครองไดรับรู  29) สรางความมั่นใจแกครูโดยใหความเสมอภาคและความโปรงใส 30) คณะกรรมการ
สถานศึกษามีบทบาทที่ชัดเจนในการรวมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน    
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ตารางที่   17    แสดงคาอํานาจการพยากรณในการสรางสมการจําแนกกลุม 
 

Classification Resultsb,c

156 14 170
8 154 162

129 110 239
91.8 8.2 100.0
4.9 95.1 100.0

54.0 46.0 100.0
143 27 170
12 150 162

84.1 15.9 100.0
7.4 92.6 100.0

Y
.00
1.00
Ungrouped cases
.00
1.00
Ungrouped cases
.00
1.00
.00
1.00

Count

%

Count

%

Original

Cross-validateda

.00 1.00

Predicted Group
Membership

Total

Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross
validation, each case is classified by the functions derived from all cases
other than that case.

a. 

93.4% of original grouped cases correctly classified.b. 

88.3% of cross-validated grouped cases correctly classified.c. 
 

  
 จากตาราง  17   พบวา จากการพยากรณโดยใชขอมูลโรงเรียนในการสรางสมการจําแนก
กลุม จํานวนโรงเรียนที่อยูในกลุมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาต่ํา ( กลุม .00 ) 170  โรงเรียน 
พยากรณวาอยูในกลุมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาต่ําจํานวน 156 โรงเรียน โรงเรียนในกลุมที่
มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาสูง  ( กลุม  1.00 ) จํานวน 100 โรงเรียน พยากรณวาอยูในกลุมที่มี
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาสูง จํานวน 99 โรงเรียน หมายถึงการพยากรณถูกตองโดยเฉลี่ยรอยละ 
93.4  ซ่ึงเปนคาที่คอนขางสูง ยืนยนัวาสมการจําแนกกลุมสามารถใชจําแนกกลุมโรงเรียนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาสงู กับ กลุมโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาต่ําไดด ี 
 
  ตอนที่  5  การตรวจสอบขอคนพบจากการสอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 
  การสอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับประเด็นสําคัญของขอคนพบจากการ
ศึกษาวิจัยผูวิจัยไดนําขอคนพบที่ เปนประเด็นสําคัญมาสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 12 คนซึ่ง เปนผูบริหารระดับสูงที่เปนผูที่กํากับติดตามและควบคุมการ
ดําเนินงานนโยบายของสํานักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือผูอํานวยการเขตพื้นที่
การศึกษา สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
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ตารางที่ 18 แสดงผลสรุปความคิดเห็นจากการสอบถามผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับขอคนพบจากการวิจัย 
 

          ประเด็นขอคนพบ สาระสําคัญของความคิดเหน็ของผูทรงคุณวุฒ ิ

1. โดยภาพรวมการจัดการศกึษาขั้น
พื้นฐานมกีารเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาในระดับมาก 

จากจํานวนผูแสดงความคิดเห็น 12  คน  เห็นดวยวา
ภาพรวมของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมกีาร
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในระดับมากจํานวน 4 คน 
ไมเห็นดวย  จาํนวน 8 คน 

2. มีการเปลี่ยนแปลงมากทีสุ่ดในดาน
การพัฒนาบุคลากร 

จากจํานวนผูแสดงความคิดเห็น 12  คน  เห็นดวยวามี
การเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในดานการพัฒนาบุคลากร
จํานวน 5 คน ไมเห็นดวย  จาํนวน 7 คน 

3. มีการเปลี่ยนแปลงนอยทีสุ่ดคือดาน
การปฏิรูปการเรียนรู 

จากจํานวนผูแสดงความคิดเห็น 12  คน  เห็นดวยวามี
การเปลี่ยนแปลงดานการปฏิรูปการเรียนรูนอยที่สุด
จํานวน 10 คน ไมเห็นดวย  จาํนวน 2 คน 

4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรยีนการสอนยังอยูใน
ระดับนอย 

จากจํานวนผูแสดงความคิดเห็น 12  คน  เห็นดวยวามี
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนการ
สอนในระดับนอยที่สุดจํานวน 8 คน ไมเห็นดวย  
จํานวน 4 คน 

5. พฤติกรรมการบริหารที่สนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงเรียงตามลําดับ
ความสําคัญดังนี้ 
5.1 การสงเสริมการเปลี่ยนแปลงของ
โรงเรียน 
5.2 การสนับสนุนผูรวมงาน 
5.3 การสนับสนุนการดําเนินงาน 
5.4  การสงเสริมผูปกครองใหมีสวน
รวม 

จากจํานวนผูแสดงความคิดเห็น 12  คน  เห็นดวยวา
พฤติกรรมการบริหารที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
ในโรงเรียน เรียงตามลําดับความสําคัญที่เปนขอ
คนพบจํานวน 9 คน ไมเหน็ดวย  จํานวน 3 คน 
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ตารางที่ 18 (ตอ) 
 

          ประเด็นขอคนพบ สาระสําคัญของความคิดเหน็ของผูทรงคุณวุฒ ิ

6. องคประกอบดานครูประกอบดวย
ปจจัยยอยสําคญัตามลําดับดังนี้ 
6.1 การไดรับการสนับสนุนในการ
ทํางาน 
6.2 การไดรับโอกาสในการฝกอบรม 
6.3 การมีสวนรวมในการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาโรงเรียน 
6.4 การไดรับความสะดวกในการ
พัฒนาตนเอง 
6.5 การไดรับการสงเสริมในการ
พัฒนาวิชาชพี 
 

จากจํานวนผูแสดงความคิดเห็น 12  คน  เห็นดวยวา 
องคประกอบดานครูมีปจจยัยอยเรียงตามลําดับ 
ความสําคัญตามขอคนพบจากกการวิจยัจาํนวน 
7 คน ไมเหน็ดวย  จํานวน 5 คน 

 

7.องคประกอบดานบริบทโรงเรียน
ประกอบดวยปจจัยยอยสําคญัคือ  
7.1 โครงการและกิจกรรมตางๆ
สอดคลองกับพันธกิจและเปาหมายที่
กําหนด 
7.2 โครงสรางการบริหารมีความ
ชัดเจนและคลองตัว 
7.3 ผูบริหารสงเสริมและสนับสนุน
การทํางานของครูแบบกัลยาณมิตร 
7.4 การสื่อสารตางๆมีความชัดเจน
และทั่วถึง 

จากจํานวนผูแสดงความคิดเห็น 12  คน  เห็นดวยวา
องคประกอบดานบริบทโรงเรียน มีปจจัยยอยที่
สําคัญเรียงตามลําดบัขอคนพบจากกงานวจิัยจํานวน 
6 คน ไมเหน็ดวย  จํานวน 6 คน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

210

ตารางที่ 18 (ตอ) 
 

          ประเด็นขอคนพบ สาระสําคัญของความคิดเหน็ของผูทรงคุณวุฒ ิ

8. องคประกอบดานความรวมมือของ
ชุมชน 
8.1 หนวยงานภาครัฐและเอกชนใน
ทองถ่ินสนับสนุนการพัฒนา
สถานศึกษา 
8.2 คณะกรรมการสถานศึกษามี
บทบาทการมีสวนรวมในการพัฒนา
สถานศึกษา 
8.3การใชแหลงเรียนรูและภมูิปญญา
ทองถ่ินใหเกดิประโยชนตอนักเรียน
และเปาหมายที่กําหนด 
8.4 ผูปกครองมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 
8.5ผูปกครองมีสวนรวมในการจัด 
กิจกรรมตางๆของโรงเรียน 

 จํานวนผูแสดงความคิดเห็น 12  คน  เห็นดวยวา
องคประกอบดานความรวมมือของชุมชนที่เกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนแปลงในโรงเรยีน เรียงตามลําดับความ 
สําคัญที่เปนขอคนพบจากงานวิจยัจํานวน 7 คน ไม
เห็นดวย  จํานวน 5 คน 

          ประเด็นขอคนพบ สาระสําคัญของความคิดเหน็ของผูทรงคุณวุฒ ิ
9. องคประกอบดานกระบวนการ
บริหารบริหาร ประกอบดวยปจจัยยอย
ที่สําคัญคือ 
9.1 การใชทักษะดานการบรหิาร 
9.2 การเปนผูนํา 
9.3 การจูงใจ 
9.4 การสื่อสาร 
9.5  การตัดสินใจ 

จากจํานวนผูแสดงความคิดเห็น 12  คน เหน็ดวยวา
องคประกอบดานกระบวนการบริหารที่เกี่ยวของกับ
การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน เรียงตามลําดบั
ความสําคัญที่เปนขอคนพบจากงานวจิัยจํานวน 8 
คน ไมเหน็ดวย  จาํนวน 4 คน 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

211

ตารางที่ 18 (ตอ) 
 

          ประเด็นขอคนพบ สาระสําคัญของความคิดเหน็ของผูทรงคุณวุฒ ิ

10. ปจจัยทีจ่ําแนกการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานประกอบดวย 
10.1องคประกอบดานผูบริหาร  
10.2องคประกอบดานครู  
10.3องคประกอบดานบริบทโรงเรียน  
10.4องคประกอบดานความรวมมือ
ของชุมชน 
10.5 องคประกอบดานกระบวนการ
บริหาร 

จากจํานวนผูแสดงความคิดเห็น 12  คน เหน็ดวยวา
ปจจัยทีจ่ําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาใน
โรงเรียน เรียงตามลําดับความสําคัญที่เปนขอคนพบ
จากงานวิจยั จาํนวน 9 คน ไมเหน็ดวย  จํานวน 3 คน 

11. จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานซึ่งพบวาใน
ภาพรวม มกีารเปลี่ยนแปลงในระดบั
มาก แตเมื่อพจิารณารายดาน กลับ
พบวา การปฏรูิปการเรียนรู การ
ประกันคณุภาพการศึกษา และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนยังอยูใน 
 

จากจํานวนผูแสดงความคิดเห็น  12 คน แสดงความ
คิดเห็นวาขอคนพบจากการวจิัยสอดคลองกบัสภาพ
จริงคือ การปฏิรูปการเรียนรู การประกันคุณภาพ
การศึกษาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังอยู
ในระดบันอย จํานวน  11คน ไมเห็นดวยจํานวน  1 
คน  

          ประเด็นขอคนพบ สาระสําคัญของความคิดเหน็ของผูทรงคุณวุฒ ิ
ระดับนอย ถึงระดับปานกลางเทานั้น  
ทานคิดวาตามสภาพจริงในบริบทของ
เขตพื้นที่การศกึษาที่ทานรับผิดชอบ 
สอดคลองกับขอคนพบจากการศึกษา
คร้ังนี้หรือไม อยางไร  
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ตารางที่ 18 (ตอ) 
 

          ประเด็นขอคนพบ สาระสําคัญของความคิดเหน็ของผูทรงคุณวุฒ ิ

12. จากผลการศึกษาวจิัยซ่ึงพบวา 
ปจจัยที่สามารถจําแนกการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานประกอบดวย  
5  องคประกอบคือ ดานผูบริหาร ดาน
ครู ดานบริบทโรงเรียน ดานความ
รวมมือของชุมชน ดานกระบวนการ
บริหาร ทานคิดวานาจะมีปจจัยอ่ืนๆ
อีกหรือ  ถามี ทานคิดวานาจะเปน
ปจจัยใดบาง 
 

จากจํานวนผูแสดงความคิดเห็น  12  คน  มีผูเสนอ
ความคิดเหน็วามีปจจัยอ่ืนๆที่นอกเหนือจาก ปจจยัที่
เปนขอคนพบจากงานวิจยัประกอบดวย 

 1.ปจจัยนโยบาย 
 2.ปจจัยวัฒนธรรมองคกร 
3. ปจจัยภาวะผูนําของผูบริหารและครูดานการเรียน
การสอน 

 4. แรงจูงใจในการทํางานของครู 
 5. วัฒนธรรมการทํางานของครูและผูบริหาร 

 
 จากตารางที่ 18  สามารถสรุปไดวาผูทรงคุณวุฒิสวนใหญไมเห็นดวยกับผลการวิจัยวา
ตามสภาพความเปนจริงที่เปนอยู มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ระดับมาก แตสวนใหญเห็นดวยกับประเด็นขอคนพบจากการวิจัยวาเมื่อพิจารณารายดานคือ ดาน
การปฏิรูปการเรียนรู การประกันคุณภาพการศึกษาและ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นที่สอดคลองกันวามีการเปลี่ยนแปลงนอย 
กลาวคือ การดําเนินการเกี่ยวกับ  3 ดานดังกลาวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังเปนเพียงการดาํเนนิการ
เพื่อสนองรูปแบบการรายงานขอมูลเทานั้น ไมไดใหความสําคัญกับเปาหมายสุดทายคือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูเรียน ยังเปนการเปลี่ยนแปลงเฉพาะชื่อและหลักการแตพฤติกรรม
ไมเปล่ียน และผูทรงคุณวุฒิบางทานยังแสดงความคิดเห็นวาการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในปจจุบันนี้ เปนเพียงแคจุด เริ่มตนเทานั้นทั้ งๆที่มีการบังคับใช
พระราชบัญญํติการศึกษาแหงชาติมาตั้งแต เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2542  กลาวคือ  ผูบริหาร    
ไมเปลี่ยนแปลง ครูไมเปลี่ยนแปลงและคุณภาพผูเรียนยังอยูในสภาพเดิม ๆ คือคอนขางต่ํา และปญหาที่
ยังไมไดรับการแกไขทั้งๆที่มีการกลาวถึงกันมาเปนเวลานานคือการที่ครูตองมีภาระงานอื่นๆที่
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนจนทําใหงานการเรียนการสอนกลายเปนงานรอง สวน
ประเด็นขอคนพบเกี่ยวกับปจจัยที่จําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ซ่ึงประกอบดวยปจจัยดานผูบริหาร ดานครู ดานบริบทของโรงเรียน ดานความรวมมือของชุมชน
และดานกระบวนการบริหาร ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกับผลการวิจัยและ
เสนอแนะวานาจะเกี่ยวของกับปจจัยอ่ืน ๆ ดวย เชน ปจจัยดานนโยบาย ดานวัฒนธรรมองคกร ดาน
ภาวะผูนําดานการเรียนการสอนของผูบริหารและครู  ดานแรงจูงใจในการทํางานของผูบริหารและ
ครูและดานความผูกพันตอองคกร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี  5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเร่ืองปจจัยที่จําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
วัตถุประสงคเพื่อทราบ ปจจัยที่เกี่ยวของกับเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปจจัยที่จําแนกการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)โดยใช 
โรงเรียน เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ สถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่จัดการเรียนการในชวงชั้นที่ 1-2และ
ชวงชั้นที่ 3-4 จํานวน 32,097 โรง ขนาดกลุมตัวอยาง 380โรง ไดจากการตารางกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางของเครจซี่ และมอรแกน(Krejcie and Morgan) สุมตัวอยางโดยการสุมแบบแบงประเภท 
(stratified random sampling) โดยแบงตามกลุมเขตตรวจราชการของกระทรวง ศึกษาธิการจํานวน 
19 เขตตรวจราชการสวนภูมิภาค ผูใหขอมูลประกอบดวยผูอํานวยการโรงเรียนหรือ ผูปฏิบัติ
หนาที่ราชการแทนโรงเรียนละ 1 คน และครู โรงเรียนละ 1   คน  รวมผูใหขอมูล ทั้งสิ้น 760  คน  
ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 750 ชุดจากโรงเรียน 375 โรง เครื่องมือที่ใชวิจัยในครั้งนี้ 
ประกอบดวยแบบสอบถาม 3 ฉบับคือ  แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางจํานวน 2  ฉบับเพื่อสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิและแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ของสถนศึกษาขั้นพื้นฐานและปจจัยที่เกี่ยวของจํานวน 1 ฉบับ  ดําเนินการวิเคราะหขอมูลจาก
การศึกษาเอกสารดวยการวิเคราะหเอกสาร วิเคราะหเพื่อหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถามโดยนําคะแนนที่ไดมาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวแปรโดย
คํานวณหาคาIOC วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงและประสบการณในการทํางาน โดยการคํานวณคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห
องคประกอบ (factor analysis) เพื่อทราบปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะหคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะหจําแนกประเภท (discriminant analysis) เพื่อทราบ
ปจจัยที่จําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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สรุปผลการวิจัย 
  
 ผลการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่จําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
สรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจยัไดดังนี ้
 1. ผลการวิเคราะหปจจยัที่เกีย่วของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  
      1.1. จากการนําตัวแปรที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารและจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ
มาสรางเปนแบบสอบถาม เพื่อนําไปศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน โดยการสอบถามความคิดเห็นของผูใหขอมูล  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดไป
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ดวยวิธีการสกดัปจจัย (principal 
component analysis)    ทําใหสามารถจัดกลุมปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยน แปลงทางการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนกลุมปจจัยใหม เปน 5  กลุมปจจัย ประกอบดวย 81 ตัวแปร จากตวั
แปรเดิมทั้งหมด 99 ตัวแปร โดยมีตัวแปรถูกตัดออก  18  ตัวแปร เมื่อพิจารณาคาผลรวมความ
แปรปรวนรวมจากมากไปหานอย สามารถจัดเรียงลําดบัตัวแปรตามคาน้ําหนกัองคประกอบ  (factor 
loading)  ในแตละปจจยัดังนี ้ 
 องคประกอบที่ 1 องคประกอบดานผูบริหาร ประกอบดวยปจจัย การสงเสริมการ
เปลี่ยนแปลงของโรงเรียน  การสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียน การสนับสนุนผูรวมงาน การสนับสนุน
การดําเนนิงาน การสงเสริมดานการติดตอส่ือสาร การแสดงออกดานมนุษยสัมพนัธที่ดี การอํานวย
ความสะดวกในการประชุม การปฏิสัมพันธกับนักเรียน การจัดหาทรัพยากร การสงเสริมดาน      
การเรียน การใชทักษะดานการบริหาร การควบคุมบังคับบัญชา การสงเสริมผูปกครองใหมีสวนรวม   
อธิบายดวย 28 ตัวแปรยอย  องคประกอบที่ 2  องคประกอบดานคร ูประกอบดวยปจจัยการไดรับ
การสนับสนุนในการทํางาน การไดรับการอบรมพัฒนา การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา 
การไดรับการอํานวยความสะดวกในการพัฒนาตนเอง การไดรับการสงเสริมในการพัฒนาวิชาชีพ  
การไดรับการยอมรับจากผูบริหาร  อธิบายดวย 9 ตัวแปรยอย องคประกอบที่ 3 องคประกอบดาน
บริบทโรงเรียน ประกอบดวยปจจัย สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดลอมทางสังคม 
สภาพแวดลอมทางการเมือง และสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี   อธิบายดวย15  ตัวแปรยอย  
องคประกอบที่  4 องคประกอบดานความรวมมือของชุมชนประกอบดวยปจจัย การสนับสนุน
ทรัพยากร การสนับสนุนกิจกรรม การสนับสนุนดานภูมปิญญทองถ่ิน การสนับแหลงเรียนรู อธิบาย
ดวย 9 ตัวแปรยอย องคประกอบที่ 5 องคประกอบดานกระบวนการการบริหาร ประกอบดวยปจจัย 
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การใชทักษะดานการบริหาร การเปนผูนํา การจูงใจ การติดตอส่ือสาร การตัดสินใจ เปาหมายของ
การปฏิบัติงาน อธิบายดวย 20  ตัวแปรยอย 
 2.  ผลการวเิคราะหการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน จากการศกึษา
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงวิเคราะหจากระดับความคิดเห็น  ที่ผูให
ขอมูลมีตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
ดานการปฏิรูปการเรียนรู การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
การพัฒนาบุคลากร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและ    
การบริหารจัดการ สรุปผลไดวา การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใน  
ระดับมาก โดยตวัแปรที่อยูในระดับมากที่สุดคือการที่โรงเรียนเปดโอกาสใหครูและบุคลากรเขารับ
การอบรมในหลักสูตรตางๆที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอน รองลงมาคือ การที่
โรงเรียนเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
 3. ผลการวิเคราะหปจจัยที่จาํแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในการวิเคราะหปจจยัที่จําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการ
วิเคราะหจาํแนกประเภท  (discriminant analysis)  โดยศึกษาจากปจจัยที่ เกี่ยวของกับ        
การเปลีย่นแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  5  องคประกอบ  81 ตัวแปร คือ 
องคประกอบดานผูบริหาร องคประกอบดานครู  องคประกอบดานบริบทโรงเรียน องคประกอบ
ดานความรวมมือจากชุมชน  และองคประดานกระบวนการบริหาร ผลการวิเคราะหโดยโปรแกรม
สําเร็จรูป  SPSS  พบวา องคประกอบทั้ง   5  องคประกอบดังกลาวสามารถจําแนกการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตมีตัวแปรยอยบางตัวแปรในแตละปจจัยถูกตัดทิ้งไป
เนื่องจากมีคาอํานาจในการจําแนก  (factor loading) ต่ํากวาเกณฑที่กําหนด คงเหลือตัวแปรที่
สามารถจําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพียง  57  ตวัแปรยอย 27 
ปจจัย    เมือ่พิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ที่อยูในรูปมาตรฐาน  (standardized) พบวาตัวแปรทีม่ี
อิทธิพลตอการแบงกลุมโรงเรียนออกเปนกลุมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาสูง และกลุมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาต่ํา เรียงตามลําดบัดังนี้ ดังนี้  1) การสงเสริมและสนับสนุนการทํางาน 
ของครูแบบกัลยาณมิตร 2) หนวยงานภาครัฐและเอกชนในทองถ่ินใหการสนับสนนุการจัดการศกึษา  
3) การสนับสนุนการทํางานเปนทีม4) การจัดหาสื่อและอุปกรณที่ทันสมัยเพื่อใชในหองเรียนและใน
โรงเรียน 4) ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการใชทรัพยากรอยางมีคุณภาพ 5) โรงเรียนกําหนดแนว
ทางการใชทรัพยากรอยางคุมคา 6) มีการประเมินการผลการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา    
7)ชุมชนใหการสงเสริมและสนับสนุนแหลงเรียนรู 8) ครูจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูสม่ําเสมอและ
เปนปจจุบัน  9) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส่ือเทคโนโลยีสมัยใหม 10) ผูบริหารสงเสริม 
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และพัฒนาครูใหมีความรู ความเขาใจตอระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 11) มีการติดตาม 
ประเมินผล ความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  12 ) มีการติดตอส่ือสารที่หลากหลาย
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน    13) ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน
โดยรวมดําเนนิงานในแบบคณะกรรมการ 14) การสนับสนุนใหครูไดแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึง
กันและกัน  15) แผนปฏิบัติการมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนและพนัธกิจของสถานศึกษา 16) ผูบริหาร
มีความรู ความสามารถดานงานวิชาการและสามารถใหคําปรึกษาแกครูได  17) ครูไดรับการสงเสริม
ใหมีความกาวหนาในหนาทีก่ารงาน 18) มีการมอบอํานาจการตัดสินใจแกหวัหนางาน หวัหนาฝาย
คณะทํางานตางๆรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารงาน  19) ไดรับความรวมมือจากผูปกครอง
และชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 20 ) ครูใหการดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 21) 
ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย เพื่อสนองความแตกตางระหวางบุคคลของ
นักเรียน 22) ชุมชนใหการยอมรับในความรู ความสามารถของนักเรียน 23) มีระบบติดตามและให
ความชวยเหลือครูอยางเปนรูปธรรม 24) ผูบริหารพิจารณาผลการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม 25 ) เปดโอกาส
ใหครูไดแสดงความคิดเหน็และรวมตัดสินใจตามโอกาสที่สมควร 26 ) มีการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง 
สม่ําเสมอ  27 ) มีการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดประโยชนตอนักเรียน 28) มีการแจง
ขาวสารความเคลื่อนไหวของสถานการณตางๆภายในโรงเรียนใหชุมชนและผูปกครอง ไดรับรู      
29)สรางความมั่นใจแกครูโดยใหความเสมอภาคและความโปรงใส 30) คณะกรรมการสถานศึกษามี
บทบาทที่ชัดเจนในการรวมพัฒนาการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน   
 จากการยืนยันอํานาจการพยากรณของสมการจําแนกกลุม  (Fisher discriminant  function) 
ผูวิจัยพบวาสมการจําแนกกลุมสามารถจําแนกกลุมโรงเรียนออกเปนกลุม ที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาสูงและกลุมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาต่ําโดยพยากรณไดถูกตองโดยเฉลี่ย รอยละ 
93.4 ซ่ึงเปนคาที่สูง และ จากกลุมตัวอยางโรงเรียนที่ศึกษา พบวา โรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาสูงมจีํานวน 99 โรงเรียน และโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาต่ําจํานวน 156
โรงเรียน    
 

อภิปรายผล 
 

 การอภิปรายผลการวิจัยปจจยัที่จําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี ้

 1.  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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     ผลจากการศึกษาวิจัยพบวา ผูบริหารและครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็น
วา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาประกอบดวย 5 องคประกอบ 34  ปจจัย  ดังนี้  
องคประกอบดานผูบริหาร ประกอบดวย 1) การสงเสริมการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน 2) การ
สงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียน 3) การสนับสนุนผูรวมงาน 4) การสนับสนุนการดําเนินงาน 5) การ
สงเสริมดานการติดตอส่ือสาร 6) การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธที่ดี 7) การอํานวยความสะดวก
ในการประชุม8)การปฏิสัมพันธกับนักเรียน 9) การจัดหาทรัพยากร 10) การสงเสริมดานการเรียน 
11) การใชทักษะดานการบริหาร 12) การควบคุมบังคับบัญชา 13) การสงเสริมผูปกครองใหมีสวน
รวม องคประกอบดานครู ประกอบดวย 1)การไดรับการสนับสนุนในการทํางาน 2) การไดรับการ
อบรมพัฒนา 3) การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา    4) การไดรับการอํานวยความ
สะดวกในการพัฒนาตนเอง 5) การไดรับการสงเสริมในการพัฒนาวิชาชีพ 6)  การไดรับการยอมรับ
จากผูบริหาร 7) ปรับเปลี่ยนวิธีจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล   องคประกอบดานบริบท
โรงเรียน ประกอบดวย 1) สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ    2) สภาพแวดลอมทางการเมือง 3) 
สภาพแวดลอมทางสังคม4) สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยีองค ประกอบดานความรวมมือของ
ชุมชน ประกอบดวย 1) การสนับสนุนดานทรัพยากร 2) การสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน 3) การ
สนับสนุนดานภูมิปญญาทองถ่ิน  4)  การสนับสนุนดานแหลงเรียนรู    องคประกอบดาน
กระบวนการบริหาร ประกอบดวย    1) การใชทักษะดานการบริหาร   2) การเปนผูนํา 3) การจูงใจ 
4)การติดตอส่ือสาร 5) การตัดสินใจ 6) เปาหมายของการปฏิบัติงาน  ขอคนพบดังกลาวสอดคลอง
กับผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการตางๆดังนี้  
 องคประกอบดานผูบริหาร  เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุด ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
ทั้งหมดไดรอยละ40 .87 อธิบายโดยตัวแปรยอย 28 ตัวแปร จัดเปน 13  ปจจัย การที่องคประกอบ
ผูบริหารมีความสําคัญที่สุดเนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาเปรียบเสมือนผูกําหนดทิศทางของ
สถานศึกษา  มีหนาที ่ความรับผิดชอบงานของสถานศึกษาทั ้งหมด  เปนหลักที ่สําคัญยิ ่งตอ
สถานศึกษา ครู และตอผลงานอันเปนสวนรวม สภาวการณซ่ึงอยูในชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลง
อยางขนานใหญ จากแนวคิดที่วา การปฏิรูปการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาทีแ่ทจริงอยู
ที่สถานศึกษาดังนั้นผูที ่มีบทบาทหนาที่ที่สําคัญที่สุดคือผูบริหารสถานศึกษา  ทั้งนี้ มีผลการ
ศึกษาวิจัยของนักวิชาการที่กลาวถึงความสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาไวเปนจํานวนมาก เชน  
แอนเดอสันและไดน (Anderson and Dyke) กลาวถึงความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษาไว
ยี่สิบประการคือ  1) เปนผูนําในการวางแผนเกี่ยวกับหลักสูตร2)ศึกษาและใหความรูทางดานทฤษฎี
การศึกษาแกครูและผูที่สนใจ 3) จัดโครงการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับความตองการของ
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นักเรียน ชุมชน และประเทศ  4) เปดบริการแนะแนวในโรงเรียน  5)  จัดบริการตางๆขึ้นในโรงเรียน 
เชน บริการสุขภาพ การรับสงนักเรียน และอาหารกลางวัน  6) จัดการเกี่ยวกับการดําเนินงาน
หองสมุด  และเครื่องอํานวยความสะดวกในการสอน 7) รวมมือในการคัดเลือกอาจารยและจัด
ระบบงานที่ทําใหการดําเนินงานของครูเปนไปดวยดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 8) พัฒนาวิธีการที่ทํา
ใหขวัญและกําลังใจของครูดีขึ้นและความประพฤติของนักเรียนเรียบรอย 9) พัฒนาและรักษาขวัญ 
กําลังใจของครูใหดีตลอดไป 10) พัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมครูในโรงเรียน 11) พัฒนาโครงการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อนักเรียนทุกคน12) วางแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งเปนวันและ
เปนป 13) พัฒนาวิธีการรักษาระเบียบและงานธุรการประจําวันเพื่อใหการบริหารงานคลองตัว  
14) เปดโอกาสใหผูนําชุมชนไดเขารวมกิจกรรมโรงเรียนตามสมควร 15) ช้ีแจงโปรแกรมการเรียน
การสอนและเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆของโรงเรียนใหคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ 
16) รวมมือประสานงานในการจัดบริหารการศึกษาแกเด็กในชุมชน 17) จัดการและใหคําแนะนําใน
การรักษาอาคารเรียนและเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆของโรงเรียน 18) รวมมือในการวางแผน
เกี่ยวกับการสรางอาคารในอนาคต 19)ใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ดานการศึกษา 
20) ยอมเสียสละเพื่อความกาวหนาทางดานการเรียนการสอน นอกจากนี้ มิลเลอร ( Miller) ได
กลาวถึงภารกิจของผูบริหารสถานศึกษาวาประกอบดวย 1) การวางโครงการดําเนินการเรียนการ
สอน 2) การดําเนินงานกิจการนักเรียน3) การดําเนินงานดานบุคลากร 4) การดําเนินงานดานอาคาร
สถานที่และวัสดุอุปกรณ  5) การดําเนินงานธุรการ 6) การประชาสัมพันธโรงเรียน 7) การวางแผน
และประเมินผล 8) การสงเสริมดานการบริการ เชนการบริการรับ- สง นักเรียน  การบริการอาหาร
กลางวัน ในสวนของ เฟเบอรและเชียรรอน ( Faber and Chearon ) เสนอขอคนพบวา งานของ
ผูบริหารสถานศึกษาประกอบดวย  1) งานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  งานดานนี้
ผูบริหารโรงเรียนควรตองศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของชุมชน ความตองการของชุมชน การใหขอมูล
โรงเรียนแกชุมชน บทบาทของโรงเรียนในชุมชน และบทบาทขององคกรตางๆในชุมชนที่มีตอ
โรงเรียน  2) งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน งานดานนี้ผูบริหารตองวางจุดมุงหมายเฉพาะของ
สถานศึกษา การวางโครงการเรียนการสอน หลักสูตรและการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของชาติ การจัด
และการเลือกใชส่ือการเรียน และการประเมินการสอน  3) งานกิจการนักเรียน ผูบริหารจะตอง
จัดการเกี่ยวกับนักเรียนในเรื่องการบริหารกิจการนักเรียน โดยการจัดองคกรของนักเรียน ระเบียบ
และทะเบียนตางๆ การจัดใหบริหารแกนักเรียนและการควบคุมความประพฤติและระเบียบวินัย
นักเรียน 4) งานบริหารบุคลากร งานดานนี้มีความสําคัญยิ่งสําหรับผูบริหารสถานศึกษา เพราะ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของสถานศึกษาสวนใหญขึ้นอยูกับการบริหารงานบุคคล การ
วิเคราะหอัตรากําลัง การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน การนิเทศงานและ
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การประเมินผลประสิทธิภาพการสอน 5) การบริหารอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณตาง ๆ งานดาน
นี้มีความหมายรวมถึงอาคาร สถานที่ สนาม วัสดุอุปกรณเพื่อการศึกษา ผูบริหารควรสนใจเรื่อง
เกี่ยวกับการวางแผนอาคาร สถานที่ การพัฒนาและบํารุงรักษาอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณเพื่อ
ชวยในการเรียนการสอน  6) งานการเงินธุรการ งานดานนี้มีสวนสําคัญในการสงเสริมการเรียนการ
สอน ส่ิงที่ผูบริหารควรใหความสนใจไดแก การทํางบประมาณการใชจาย งานสารบรรณ งาน
ประชาสัมพันธและงานพัสดุ ครุภัณฑ เปนตน สําหรับเซอรจิโอวานี (Sergiovani) แบงภารกิจที่
สําคัญของการบริหารสถานศึกษาออกเปนเกาประการคือ  1) พัฒนาโปรแกรมการศึกษา2) งาน
กิจการนักเรียน 3) การบริหาร 4) งานบุคลากร  5) งานวางแผน  6) งานธุรการ 7) งานพัฒนาบุคลากร 
8) งานสัมพันธชุมชน 9) ความประพฤตินักเรียน นอกจากนี้ เฮคและคณะ (Heck and others) ได
เสนอแนะพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการสําหรับผูบริหารไวดังนี้ 1) กําหนดเปาประสงคของ
โรงเรียน  2) การสื่อสารใหทุกคนทราบวาโรงเรียนมีความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนสูง  3) การจัดหองเรียนใหเอ้ือตอการสอนของครู  4) การจัดแหลงทรัพยากรที่จําเปนให  5) 
การนิเทศผลการปฏิบัติงานของครู  6) การตรวจสอบความกาวหนาของนักเรียน  7) การจัด
สภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูและมีความเปนระเบียบเรียบรอย สวนฮอลลิงเจอรและเมอรฟ 
(Hollinger and Murphy) ไดเสนอองคประกอบของพฤติกรรมความเปนผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารโรงเรียนไว 3 องคประกอบใหญ คือ 1) การกําหนดภารกิจของโรงเรียน  2) การจัดการดาน
การเรียนการสอน และ  3) การสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการของโรงเรียน การสรางบรรยากาศเพื่อ
การเรียนรูเพื่อสงเสริมดานการเรียนรูของนักเรียน  ในแนวปฏิรูปกระบวนการเรียนรูยุค ค.ศ. 2000   
และเมื่อกลาวถึงผูบริหารในฐานะผูบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา ลากานา ( Lagana) ได
เสนอบทบาทและพฤติกรรมผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาวา
ประกอบดวย  1) เปนผูมีความคิดริเร่ิมที่จะทดลองและกลาเสี่ยงที่จะเปลี่ยนแปลง 2) สนับสนุนให
คณะครูมีสวนรวมในกระบวนการเปลี่ยนแปลง 3) กระตุนใหครูแลกเปลี่ยนประสบการณเกี่ยวกับ
ความสําเร็จ หรือความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลง 4) ใหเวลาและโอกาสในการคิดของครูอยางอิสระ 
5) มีการวางแผนลวงหนา 6) ใหคณะครูแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลง 7) ชวย
ใหคณะครูตระหนักวาการเปลี่ยนแปลงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการพัฒนา 8) มีการพฒันาทมีงาน
เพื่อการเปลี่ยนแปลง 9) มีการประเมินการเปลี่ยนแปลง  นอกจากนี้  ครอฟท และ ฮาลปน( Croft 
and Halpin ) ไดเสนอแนวคิดวา ผูบริหารสถานศึกษาในบทบาทผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตอง
รับผิดชอบกระบวนการเปลี่ยนแปลงขององคกรหรือสถานศึกษา ตองเปนผูช้ีนํา ประสาน เพื่อทําให
การเปลี่ยนแปลงเกิดผลสําเร็จในทางปฏิบัติ ดังนั้นผูบริหารจึงควรมีความรูและพฤติกรรมตอไปนี้    
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 1) เขาใจถึงขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองอยางแจมแจง  และมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานในระบบราชการดวย  โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชโครงสรางแบบ     
ไมเปนทางการ  (informal structure)   ใหเปนประโยชนมากที่สุด  โดยการใหความสนิทสนมและ
เขาถึงกลุมยอยหรือบุคคลในหนวยงานยอย  2)  หาชองทางและโอกาสใหครู  ตลอดจนบุคลากร   
ทุกฝาย  ทุกระดับในโรงเรียน  สามารถแสดงความคิดเห็นตอผูบังคับบัญชาไดอยางเสรีและสะดวก 
3)  สงเสริมใหครูใชความคิดและใหครูไดมีโอกาสในการวินิจฉัยตัดสินปญหาตาง ๆ พยายามหลีกเลี่ยง
การใชกฎ ขอบังคับใหมากที่สุด 4)  กระจายอํานาจในการวินิจฉัยส่ังการไปยังบุคลากรในระดับ
ต่ําลงมา  5) ใหครูมีสวนรวมรูเห็นดวยในการริเร่ิมการเปลี่ยนแปลง  6) ชวยใหครูเกิดความเขาใจ
และมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงโดยการใหความรู ใหเหน็ตัวอยางและจัดหาวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่
จําเปนตองใชในการเปลี่ยนแปลงใหเพียงพอ  7) ระวงัไมใหการเปลี่ยนแปลงไปกระทบกระเทอืน
สถานภาพของครูคนใดคนหนึ่ง   แตถาจําเปนควรใหผูที่อยูในขอบขายของการกระทบกระเทือน
จากการเปลี่ยนแปลง  มีสวนรวมในการกาํหนดนโยบายดวย   8 )  ช้ีแจงไมวาจะ ดวยวาจาหรือลาย
ลักษณอักษรใหครูทุกคนตลอดจนบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียนไดเขาใจถึงวัตถุประสงคของโรงเรียน   
ควรใชภาษางายๆ ที่ทุกคน  ทุกระดับ  สามารถที่จะเขาใจได   9)  ผูบริหารควรมีลักษณะเปนผูสงเสริม
ใหเกดิการเปลีย่นแปลงอยูเสมอ “เปนผูนําที่ไมเรียกรองใหผูอ่ืนทําในส่ิงที่ตนเองไมตองการทําหรือไม
สามารถจะทําได”   การที่ผูบริหารไมเรียกรองใหผูอ่ืนทําอะไรมากไปกวาที่ผูบริหารยินดีจะเรยีกรอง
ใหตนเองทํานี ้ทําใหเกดิความศรัทธาไมรังเกียจที่จะทําตามที่ผูขอรองเพราะตางก็รวมกันในขอบเขต
เดียวกัน และ10) ผูบริหารควรเปนคน  ที่มนี้ําใจ  คือ อยากทําอะไรพิเศษเล็ก ๆ นอยๆ ใหกับผูอ่ืนอยู
เสมอ นอกจากแนวคิดในการสรางการเปลี่ยนแปลงองคกรใหเกิดขึ้นตามที่ดังกลาวแลว  เบนนิส 
(Bennis)    ไดเสนอไวอีก 11 ประการคือ   1)  การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึน้ของงบประมาณควรเปลี่ยน
อยางพิถีพิถัน  2)  การควบคมุอารมณในเรือ่งการเปลี่ยนแปลง   3)   ควรใหความชวยเหลือแกบุคคล
ที่อยูรอบขางไมวาจะพึงพอใจหรือไม   4)   การวางแผนการเปลี่ยนแปลงควรคํานึงถึงความคิดที่กวางไกล  
มีความเขาใจถงึวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่จะเปลีย่นแปลงอยางดี   5)  อยาเปล่ียนแปลงอะไร
โดย ยึดหลักทางทฤษฎี หรือสิ่งที่บอกตอกันมา 6)  อยาใหมีคนที่ไมเห็นดวยกับการเปลี่ยนแปลง
กอนตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตองยอมรับมติของคนสวนใหญที่ยังคงยดึมั่นมาตรฐานเดิมอยู  7) ควรรู
ขอบเขตของหนวยงาน 8)  ควรคํานึงถึงปจจัยละสังคมสิง่แวดลอม   9) การเปลี่ยนแปลงควรทําอยู
เสมอ ๆ ไมควรหยุดชะงัก  10)  ควรใหเวลาเปนเครื่องชี้ผลตอบแทน  และ  11) ควรคํานึงวา      
การเปลี่ยนแปลงจะเอื้อประโยชนมากที่สุด เมื่อคนรักที่จะเปลี่ยนแปลงไดเขามามีสวนรวมในโครงการ
นั้น สมอล (Small)  ไดกลาวถึงและชี้ใหเหน็วาผูบริหารมบีทบาทโดยตรงตอการอํานวยการใหงานตางๆ  
ของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายและมกีารพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เชนเดียวกับ เดวิส และโทมสั 
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(Davis and Thomas)  ที่กลาววาผูบริหารจะตองเพิ่มความตระหนักในการปรับปรุงโรงเรียนและมี
ความกระตือรือรนในการใชกลยุทธเพื่อปรับปรุงโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น บทบาทตางๆ
ของผูบริหารนั้นสามารถมองเห็นไดจากการแสดงพฤตกิรรมในการบริหารงานโรงเรียน  และวัดได
จากคุณภาพของงานที่ดีขึ้น  ผูบริหารที่แสดงพฤติกรรมในการบริหารดวยการสงเสริมใหมี  
การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน ในขณะทีผู่นําการเปลี่ยนแปลงจําเปนตองมีคุณสมบัติเฉพาะตนทีด่ีแลว  
ผูนําการเปลี่ยนแปลงเองตองมีลักษณะและบทบาทเพื่อการเปลี่ยนแปลงดวย  กลาวคือ  สามารถ
คาดเดาเหตุการณลวงหนาไดคอนขางชัดเจน  มีมนุษยสัมพันธ  จิตวิทยาการบริหารงานสูง  มีความรู
อันควรและตองรับรูและเขาใจตรงกันระหวางผูนําการเปลี่ยนแปลงกับผูรวมรับ การเปลี่ยนแปลง
ขณะเดียวกันผูนําการเปลี่ยนแปลงก็จําเปนที่จะตองทราบและเขาใจถึง หลักการกระบวนการและ
องคประกอบอื่นๆที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่สัมฤทธิ์ผลหลัก ในการ 
เปลี่ยนแปลงของโรงเรียนเพือ่ใหบรรลุเปาประสงคตามภารกิจของโรงเรียนหรือองคกรทั่วไป ตาม
แนวคิดของ ดอรีนและซูซาน (Dourine C. Andrews และ Susan K. Static)  ซ่ึงเปนแนวคิดของ    
การปฏิรูปธุรกิจเอกชน  แตสามารถปรับใชกับระบบการบริหารการศึกษาไดดังตอไปนี้  1) ขั้นตอน
รางโครงการเปลี่ยนแปลงขึน้มาใหชัดเจน แลวหาทีมงานเพื่อการศึกษาวิเคราะหสถานการณปจจุบนั
ในองคการทั้งภายในและภายนอกองคการ  เพื่อพิจารณาวาจะดําเนนิการตอไปหรือไมและอยางไร  
และดวยเหตุผลประการใด  2) ขั้นการสรางวิสัยทัศนคานิยม  และจุดหมายรวมกันซึ่งจะดําเนินการ
ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อรวมกันมองไปขางหนาวาภาพลักษณขององคการควรจะมีลักษณะหรอื
รูปรางหนาตาเปนอยางไรในอนาคตและจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจแบบ
ใหมไดอยางไร  และมจีุดหมายประการใดบางที่คอนขางชัดเจน  หลังจากนั้นก็ทําการทดสอบความ
เปนไปไดของวิสัยทัศนคานยิมและจุดหมายรวมกนันั้นๆ  3) ขั้นการออกแบบการเปลี่ยนแปลงเพือ่ใช
เปนแนวทางในการเปลี่ยนแปลงตามภาพลักษณที่เราไดมองไวแลวนั้น ประกอบดวย องคประกอบใหญๆ 
3 ประการดังนี้  1) องคประกอบทางดานกายภาพและทางเทคนิค เชน รูปแบบที่เปนกระบวนการ  
รูปแบบสารสนเทศ  รูปแบบองคการ  รูปแบบของเทคโนโลยี  2) องคประกอบทางดานโครงสราง
พื้นฐาน เชน กลยุทธของการบริหารจัดการของฝายบริหารระบบการประเมินผลระบบการใหรางวลั 
3) องคประกอบทางดานคานิยม เชน คุณคาทางวัฒนธรรม  การใชอํานาจภายในระบบความเชื่อ
ภายใน  4) ขั้นพิสูจนแนวความคิด  โดยพิจารณาความจําเปนที่ตองมีการพิสูจนแนวคิดเลือก
ทางเลือกเพื่อการพิสูจน  และเพื่อการวางแผนการพิสูจนแนวคดิวาจะเปนไปไดจริงมากนอยเพียงใด
อาจกระทําโดยแบบจําลอง (simulation) หรือการทดสอบดวยวิธีอ่ืน ๆ ก็ได  5) ขั้นวางแผนเพื่อ    
การบริหารโครงการที่ไดเปลี่ยนแปลงแลว (plan the implementation) เพื่อพฒันากลยุทธในการ
บริหารโครงการเพื่อขจัดปญหาการขัดแยงและการขัดขวางการบริหารโครงการใหไดผลการกําหนด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 223

วิธีการขั้นตอนการกําหนดทรัพยากรที่จําเปนเพื่อการบริหารรวม ทั้งการแบงหนาที่และมอบหมาย
กันใหชัดเจนตอไป  6) ขั้นการนําเสนอโครงการและการอนุมัติ (obtain implementation approval)  
เพื่อการไดมาซึ่งทรัพยากรตามความจําเปนในการนําโครงการไปบริหารและดาํเนินการ ซ่ึงเปน
ขั้นตอนการพัฒนากลยุทธเพื่อการรองขอใหไดมาซึ่งทรัพยากรดังกลาวแลว 7) ขั้นตอนการนํา
โครงการไปบริหารและดําเนินการ (implement the redesign)  เปนขัน้ตอนที่สําคัญมากขั้นตอนหนึ่ง
ที่จะมีการเปลีย่นแปลงหรือระยะหวัเล้ียวหัวตอระหวางสถานการณ ที่เปนอยูกบัสิ่งแวดลอมหรือ
สภาวะแวดลอมอันใหมหลังจากที่ไดมกีารปฏิวัติใหมแลว  8) ขั้นการเตรียมการเพือ่ใหมีการคงสภาพ
การเปลี่ยนแปลงนั้นใหเปนไปอยางตอเนื่อง (transition to a continuous improvement state)  ซ่ึงเปน
ขั้นตอนที่จะพยายามวัดผลงานที่ไดอยางตอเนื่องและการปรับปรุงแกไขรวมทั้งการใหการศึกษาแก
คนอื่นในองคการใหไดรับทราบกันอยางทัว่ถึงตอไป  แมจะมีขั้นตอนอยูหลายขั้นตอน แตอาจสรปุ
คราวๆ ไดเพียง 3 ขั้นตอน เทานั้น นั่นคือ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการนําแผนการเปลี่ยนแปลง
ไปดําเนนิการ  และการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงแกไขเพื่อรักษาสภาพการเปลี่ยนแปลง
นั้นตอไปกระบวนการเปลีย่นแปลง  ดังกลาวขางตน  เปนรูปแบบการปฏิรูปสถานศึกษาไดทั้งระบบ  
การใชแผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือในการบริหารงานเปน การพัฒนาโรงเรียนอยางมีระบบแผน
ผูบริหารที่แสดงพฤติกรรมการบริหาร  ดวนการสงเสริมใหมีการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนตาม
ผลการศึกษา  พบวา 1) ผูบริหารมี  การตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนตาม
ผลการศึกษา  2) มีการพบปะติดตอกับโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
3) นําโครงการของโรงเรียนอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงแลวเกดิผลดีมาใชในโรงเรียน  4) หาแหลงทรัพยากร
อ่ืน ๆ มาสนับสนุนโรงเรียน 5) มีการอบรมบุคลากรในโรงเรียนเพื่อเตรียมตัวใหความพรอมใน 
การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนสูโรงเรียนที่มีคุณภาพมากขึน้ 
 องคประกอบดานครู  องคประกอบดานครูมีความสําคัญเปนลําดับที่ 2   ซ่ึงสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดไดรอยละ 7.23  ประกอบดวย 7 ปจจัย คือ การไดรับการ
สนับสนุนในการทํางาน การไดรับการฝกอบรมพัฒนา การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนา การไดรับการอํานวยความสะดวกในการพัฒนาตนเอง การไดรับการสงเสริมในการพัฒนา
วิชาชีพ การไดรับการยอมรบัจากผูบริหาร การไดการอํานวยความสะดวกในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ทั้งนี้เพราะ ครูเปนหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงใน
สถานศึกษาเพราะครูเปนตัวจกัรสําคัญในการนําการเปลี่ยนแปลงไปสูการปฏิบัติใหเกดิ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสอดคลองกับแนวคิดของฟูลแลนน (Fullan) ที่กลาววา  การเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาขึ้นอยูกับสิ่งที่ครูทําและสิ่งที่ครูคิด  หองเรยีนและโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพเมื่อ  1) คนที่
มีคุณภาพไดรับการคัดเลือกเขามาทําหนาทีก่ารสอนหรือทําหนาที่ครู   2)  บรรยากาศในการทํางาน
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สามารถสรางความกระตือรือรน และใหรางวัลหรือผลตอบแทนที่คุมคา  การเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษามีเปาหมายที่การเรียนรูของนักเรยีนและตองเริม่ตนที่ครู  ครูมีบทบาทสําคัญในการปฏิรูป
การเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ไรอัน (Riel ) กลาววา ภารกิจสําคัญของการปฏิรูปโรงเรียน
คือการสงเสริมสนับสนุนใหครูทาํวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู จากกันและกัน   
อยางตอเนื่อง ดังนั้นหัวใจของการปฏิรูปโรงเรียนอยูทีก่ารปฏิรูปครู เพราะครูเปนบุคคลสําคัญที่จะ
ขับเคลื่อนใหเกิดการปฏิรูปทั้งโรงเรียน ใหทุกฝายที่เกี่ยวของเขามามสีวนรวมในกระบวนการพฒันา
ผูเรียนไดอยางเต็มที่ ฮั้น ( Hunt ) ผูวาการมลรัฐแคโรไลนา อดีตประธานคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพครูแหงชาติ มีแนวคดิเกีย่วกับครูและการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาหรือการปฏรูิปทั้งโรงเรียน 
ที่สอดคลองกันวา ความพยายามตาง ๆ ที่มุงพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนตองเริ่มตนจากครูที่มี
คุณภาพ ความสําเร็จของการปฏิรูปการเรียนรูและการปฏิรูปโรงเรียนขึ้นอยูกับคณุภาพครูเปนสําคัญ 
นั่นคือผูที่เปนหัวใจของการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูทั้งโรงเรียนคือครูทุกคนในโรงเรียน ซ่ึงมี
บทบาทสําคัญทําใหกระบวนการเรียนรูทัง้โรงเรียนประสบความสําเร็จ  เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชพี
ครูแนวใหมเพือ่การปฏิรูปโรงเรียน เมื่อมีการปฏิรูปโรงเรียน โดยเฉพาะดานการเรียนรูทั้งโรงเรียน 
ครูทุกคนจะใชวิธีการสอนแบบเดิมที่เคยปฏิบัติอยูไมไดแลว  ตองมกีารปรับเปลี่ยนวิธีการจดัการ
เรียนการสอน ครูตองแสวงหาความรูและเครื่องมือที่จะนํามาใชปฏิบัติงานใหไดผลดีที่สุด ดันสัน 
(Dunson) คอรโคแรนน (Corcoran) ไรอัน  (Riel) โซเลอร (Soler) คราฟท  (Craft) และเบอรเกส  
(Burgess) เสนอวาควรตองมีการพัฒนาครูแนวทางใหมแบบการพัฒนาวิชาชีพ (professional 
development) ซ่ึงแตกตางจากการพัฒนาบคุลากร  (staff development) แบบเดิม การพัฒนาบุคลากร
แบบเดิมเปนแบบที่ครูเปนฝายรับการพัฒนาโดยมีเขตพืน้ที่การศึกษา หรือผูบริหาร หรือโรงเรียน
เปนผูดําเนนิการจัดทําโครงการและจดักิจกรรมพัฒนาครู จัดใหครูเรียนรูจากผูทรงคุณวฒุหิรือนิเทศ
ใหครูเรียนรูและนําผลวิจัยหรือผลผลิต ที่นักวิชาการพัฒนามาใชในการสอนของครูสวนใหญ
กิจกรรมมักจัดครั้งเดียว ไมตอเนื่อง แตในการพัฒนาวิชาชีพของครูแนวใหมนั้น ครูตองเปนผูพัฒนา
ตนเองโดยการแสวงหาความรูและโดยการใชการวิจยัเปนเครื่องมือครูตองเรียนรูดวยตนเองจากการ
ลงมือทําในฐานะผูปฏิบัติ โดยทําการวิจัยปฏิบัติการ  (action research) ส่ิงที่ครูไดเรียนรูหรือได
พัฒนาและนํามาใชประโยชนนั้นเปนผลจากการวจิัยของครูเอง ไดเครื่องมือหรือกลวิธีที่ครูพัฒนา
และตรวจสอบแลววาจะนาํไปใชประโยชนอยางมั่นใจ ส่ิงสําคญัอีกประการหนึ่งในการพฒันา
วิชาชีพครู คอืการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสมัยใหมทุกรูปแบบถาครูไมมีความรูดานเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย การที่จะปฏิรูปการเรียนการสอนในโรงเรียนยอมไมอาจเกดิขึ้นได  นอกจากนี้ วอง เฮอร
เทลและวอลเบิรก  (Wang, Haertel and Walberg) ไดกลาวถึงปจจยัที่มีผลตอความสําเร็จของการ
ปฏิรูปทั้งโรงเรียนเกีย่วกับครูวา  1) ความพรอมของครูที่จะรับการพฒันา ปจจยัดานนี้ครอบคลุมถึง
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ศักยภาพความรูเดิมของครู เจตคติ แรงจงูใจ และความสนใจที่จะรบัการพัฒนา หากครูทุกนใน
โรงเรียนมีความพรอมสูง จะสามารถพัฒนาสมรรถภาพไดดีมากขึ้น และเปนการพฒันาทั้งโรงเรียน 
ผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ ดัทนาวน  ( Datn0w )  ซ่ึงพบวากลุมโรงเรียนที่เขตพื้นที่ไมได
บังคับใหเขารวมโครงการปฏิรูปโรงเรียน แตโรงเรียนตัดสินใจเขารวมโครงการเองและตัดสินใจ
ยอมรับรูปแบบการปฏิรูปโรงเรียนไปดําเนินการเอง และมีความพรอมของบุคลากร ใหผล          
การปฏิรูปสูงและคงทนกวาในโรงเรียนกลุมอื่น เมื่อพิจารณาตามหลักจิตวิทยาพบวา ครูทุกคนมี
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (achievement motive)  ที่จะทาํงานใหสําเร็จ มีแรงจูงใจดานความมีใจรกั  
(affiliation motive) ที่จะทํางานในกลุมเพือ่นที่เขาใจกันและมีแรงจูงใจสรางอํานาจ (power motive)  
ที่จะใหคําแนะนําและชีแ้นะทีมงานดวยความเต็มใจ กลาวไดวาครูสวนใหญพรอมและมีแรงจูงใจที่
จะปฏิรูปตนเอง ปจจยัดานความพรอมของครูที่จะรับการพัฒนาดานการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตามทัศนะของสุมน อมรววิัฒน คือครูตองมีอิสระในการตดัสินใจเลือกหรือ
กําหนดทางเลอืกตางๆในการจัดการเรียนการสอนไดดวยตนเอง ไมใชทําตามคําส่ังของผูบริหาร ครู
ตองสามารถเผชิญกับความยุงยากหรือปญหาได เต็มใจทีจ่ะรับฟงความคิดเห็นหรือคําวิพากษวจิารณ
จากบุคคลภายนอก ครูตองพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหดวยตนเองเพื่อจะใชขอมลูหลากหลายใน
การพัฒนานกัเรียน สามารถจัดการเรียนการสอนที่เอื้อใหเกิดกระบวนการเรียนรู และจัดการเกี่ยวกบั
หลักสูตรที่มีการปรับใหม การประเมินผล การจัดการเรียนการสอนแนวใหม ทีสํ่าคัญที่สุด คือ
ลักษณะของการปฏิสัมพันธระหวางครกูับผูเรียน ควรเปนแบบกัลยาณมิตร มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู 
ถักทอความคิด พิชิตปญหารวมกนั ครูตองใชวิธีการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางผูเรียน สามารถจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพและคามตองการของผูเรียน ใหผูเรียน
ไดลงมือทําจริง ใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรูและไดรับประโยชนสูงสุด  2) ปจจัยดานความ
รวมมือหรือการรวมพลัง การปฏิรูปโรงเรียนทั้งโรงเรียนประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อครูทุกคนใน
โรงเรียนมีความสามัคคี รวมมือรวมใจ และรวมพลังทํางานเพื่อเปาหมายรวมกนั พรอมที่จะทํางาน
รวมกันเปนทมี มีการรวมพลังรวมคิด และรวมทําในทุกเรื่อง  3) ปจจัยดานวิธีการพฒันาสมรรถภาพ
ครู ความสําเร็จในการปฏิรูปทั้งโรงเรียนอยูที่วิธีการและผลการพัฒนาสมรรถภาพครูดวย หากครูทุกคน
ไดรับการพัฒนาใหสามารถจัดกระบวนการเรียนรูและสามารถใชกระบวนการวิจยั เปนฐานในการ
พัฒนาสมรรถภาพตนเองได ถือวาโรงเรียนประสบความสําเร็จในการดําเนินการปฏิรูปทั้งโรงเรียน
ได  4) ปจจัยดานความกลาหาญของครูทุกคนในการปรับหลักสูตร ปรับวิธีสอน และปรับวิธีการ
ประเมิน ปจจยัดานนี้มีความสําคัญมากตอการปฏิรูปทั้งโรงเรียน เพราะการปฏิรูปทั้งโรงเรียนไมอาจ
เกิดขึ้นไดแมครูทุกคนจะไดรับการพัฒนาสมรรถภาพอยางดีแตครูขาดความกลาหาญในการริเร่ิมใช
นวัตกรรมใหม  นอกจากนี้ ผลการศึกษาของวิโรจน สารตันะ เร่ืองรายงานผลการวิจยัการดําเนินงาน
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เพื่อการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ไดเสนอคุณลักษณะของครูที่เปนปจจัย
เกื้อหนนุและไมเกื้อหนนุการพัฒนาโรงเรียน ในกรณีของ “ ปจจัยเกือ้หนุน” ผลจากการสอบถาม
ผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน พบวา ประกอบดวยประเด็นตางๆตอไปนี้ตามลําดับ 1) ความสามัคคีและ
ความรวมมือ  2)  การพัฒนาตนเอง  3) ความเสียสละและอุทิศเวลา  4) ความรับผิดชอบ  5) ความกระตือรือรน
ความตั้งใจ 6) ยึดการสอนเปนหลักและพฒันาการสอนอยางตอเนื่อง 7) ความขยัน อดทน และ
ตระหนกัในหนาที่  8) ความรู ความสามารถ และคุณธรรม  9) ความมีวญิญาณความเปนครูและเปน
ครูมืออาชีพ  10)  อ่ืนๆ เชน เปนแบบอยางที่ดี ตรงตอเวลา รักเด็ก มีความศรัทธา มวีินัย มวีิสัยทัศน 
มีความสามารถดานเทคโนโลยี ยึดผลงานเปนหลัก มีบคุลิกภาพดี ในกรณี “ ปจจัยที่ไมเกื้อหนนุ”   
1) การไมพัฒนาตนเอง ไมเปลี่ยนแปลง 2) ขาดความรับผิดชอบ  3) ขี้เกียจสอน มาสาย  4) เฉื่อยชา 
ไมกระตือรือรน  5) เงินเดือนเหลือนอย มหีนี้สิน 6) ไมเสียสละ  7) ครูมีจํากัด ภาระรับผิดชอบมาก  
8) ไมพัฒนาการสอน ไมตายซาก  9) ไมสนใจงาน สนใจเรื่องอื่นมากกวา 10) อ่ืนๆ เชน ไมขยัน 
ไมใหความรวมมือ ไมตระหนักในงานและอาชีพ ชอบออกนอกโรงเรียน ทํางานสอนพอใหแลว
เสร็จ  ใชเวลากับเอกสารมาก ไมมีเวลาพัฒนางานสอน ขาดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ ไมเอา
การงาน ละทิ้งหนาที่ เอางานสวนตวัมาทําในเวลาราชการ ขาดขวัญและกําลังใจในการพิจารณา
ความดีความชอบ ทํางานตองมีขอแลกเปลี่ยน อวดเกง ไมเขาใจหนาทีต่นเอง เปนตน 
 องคประกอบดานบริบทโรงเรียน  บริบทโรงเรียนถือเปนปจจยัสําคัญที่เกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนลําดับที่สาม สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดไดรอยละ 3.73 ประกอบดวยปจจัยสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
สภาพแวดลอมทางสังคม สภาพแวดลอมทางการเมือง ซ่ึงงานวิจยัของลัดดา ผลวัฒนะ ซ่ึงไดทําการ
วิจัยองคประกอบการบริหารแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพ ในการจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กลาวถึงปจจยัที่เปนองคประกอบของสภาพแวดลอมภายนอกวา มอีงคประกอบประการแรกคอื
องคประกอบดานสังคม จากผลการศึกษาในสังคมชานเมือง สภาพชุมชนที่ศึกษาแบงอยางกวางๆได
สองลักษณะ ลักษณะแรกเปนชุมชนดั้งเดิม ชุมชนนี้จะมีสวนรวมในการจัดการศกึษาหรือกจิกรรม
ของโรงเรียนในระดับสูง ลักษณะชุมชนที่สองเปนชุมชนที่ยายถ่ินฐานมาจากที่อ่ืน ซ่ึงกลุมที่ยายมา
เพื่อตั้งหลักแหลงใหมอยางถาวรจะใหความรวมมือในระดับปานกลางและกลุม ที่ยายมาแตไมตั้ง
หลักแหลงถาวรจะใหความรวมมือกับโรงเรียนนอย องคประกอบประการที่สองคือดานวัฒนธรรม 
วัฒนธรรมดั้งเด ิมที่ถายทอดสืบตอกันมา คือความสัมพันธระหวางวัด บาน และโรงเรียน ซ่ึงถือเปน
สถาบันหลักที่ถายทอดวัฒนธรรมดานความรวมมือ โดยเฉพาะวดัและโรงเรียน จะเปนสถาบัน
กลอมเกลาทางสังคมใหกับชุมชน ปจจุบนันี้มีการฟนฟภููมิปญญาชาวบาน โดยการนําเอาภูมิปญญา
เหลานั้นมาถายทอดในโรงเรียน จึงเห็นไดวาทั้งสมสถาบันมีความรวมมือกันอยางมาก ประการที่
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สามดานการเมืองการปกครอง ในบริบทชุมชนการเมอืง การศึกษามีการพัฒนาไปตามเปาหมาย
ไดมากนอยเพยีงใดนั้นขึ้นอยูกับการเมืองปจจุบัน มีการปฏิรูปทางการเมืองและทําใหเกิดการปฏิรูป
การศึกษาควบคูกันไป โดยใหชุมชนมีสวนรวมมากขึ้น แตสภาพจรงิคือประชาชนยังมีพื้นฐานทาง
การศึกษาต่ํา ทําใหการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเปนไปอยางเชื่องชา และประชาชน
ที่มีพื้นฐานการศึกษายังไมเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากนกั ประการทีส่ี่ ดานเศรษฐกิจ 
พบวาชุมชนทีม่ีฐานะทางเศรษฐกิจดี สมาชิกในชุมชนมกีรศึกษาดี จะมีสวนรวมในการจัดการศกึษา
ของสถานศึกษาในระดับสูง โดยการบริจาคทรัพยและรวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา 
นอกจากนี้ ชูชาติ พวงสมจิตร ไดศึกษาการวิเคราะหปจจัยที่สงเสรมิและปจจยัที่เปนอุปสรรคตอ  
การมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 
กลุมปจจัยดานสภาพแวดลอม เปนกลุมปจจัยที่เปนทั้งปจจัยที่สงเสริมและปจจยัที่เปนอุปสรรค 
กลาวคือ สภาพแวดลอมดานเศรษฐกจิ ไดแกโครงสรางทางเศรษฐกจิที่มีอุตสาหกรรมเปนแกนหลัก 
และสภาวะในชวงที่เศรษฐกจิด ี   ปจจัยดานการเมืองการปกครอง ไดแกการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การปกครองที่ทองถ่ินมีอํานาจในการบริหารจัดการมากขึ้นกระตุนใหนักการเมืองทองถ่ิน เขามามี
สวนรวมกับโรงเรียนมากขึ้น ปจจัยดานสังคม ไดแกการที่ปกครองใหความสําคัญตอคุณภาพ
การศึกษา เหลานี้ ลวนเปนปจจัยสนับสนุนตอการมีสวนรวม และในทางกลับกัน ปจจัยดาน
เศรษฐกิจที่มีโครงสรางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมทําใหคนในชุมชนไมมีเวลาวาง สภาวะที่เศรษฐกิจ
ตกต่ํา การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตและระบบมาตรฐานสินคา ดานการเมืองการปกครอง 
ไดแกการเปลีย่นแปลงดานการเมืองการปกครองในทองถ่ินกอใหเกิดการแตกแยก ในชุมชนและ
ระบบการบรรจุแตงตั้งครู ไมสงเสริมการมีสวนรวมตอโรงเรียน 
 องคประกอบดานความรวมมือของชุมชน  ความรวมมอืของชุมชนเปนปจจยัที่เกีย่วของ
กับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนลําดับที่ส่ี สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดรอยละ 2.54 จากการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเปนการบริหารจดัการโดยใชโรงเรียนหรือสถานศึกษาเปนฐาน  (school-based management) 
ปจจัยดานความรวมมือของชุมชนและผูปกครอง ในการบริหารจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ
และสงผลตอคุณภาพการศกึษาของเยาวชนของชาติตอไปนั้น ถือเปนปจจัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง 
มีผลงานวิจัยตางๆที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนและผูปกครองตอสถานศึกษา เชน
แอนเดอรสัน  และวิลเล่ียม (Anderson and William)  กลาววา กลยุทธอีกประการหนึ่งที่จะชวยเสริม
พฤติกรรมการของผูบริหารใหมีประสิทธิภาพ คือ ตองสรางบทบาทความสัมพันธกับชุมชนใหเกิด
ความใกลชิดกนั ซ่ึง แอนเดอรสัน  และวลิเล่ียม (Anderson and William)   พบวา  ผูมีบทบาท
โดยตรงในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนั้น คือ ครูใหญ  อาจารยใหญ หรือ
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ผูอํานวยการโรงเรียน เพราะผูบริหารเหลานี้สามารถติดตอทําความสัมพันธกับชุมชนไดทั้งทางตรง
และทางออม  ซ่ึงทําไดหลายวิธี เชน การประชุมปรึกษาหารือ การสนทนา  แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
การติดตอพูดคุยในสถานทีทุ่กเวลาตามแตโอกาสจะอํานวยรวมทั้งการโตตอบจดหมายหรือการเยีย่ม
เยียนถึงบาน  พฤติกรรมที่เกีย่วกับการสรางความสัมพันธกับชุมชนนั้น เปนความพยายามที่ผูบริหาร
จะตองทําใหชุมชนเกิดความประทับใจและเขาใจ  ผูบริหารจึงเปนเสมือนตัวแทนของโรงเรียนใน
การมีปฏิสัมพันธกับชุมชนทาํใหตองแสดงพฤติกรรมเกี่ยวกับบทบาททางการบริหาร ดังนี ้
 1. บทบาทในดานการประสานงานราชการแกชุมชนโรงเรียนเปนสวนราชการ หรือ
หนวยงานที่อยูใกลชิดกับชมุชนมากที่สุด   โรงเรียนจึงเปนแหลงเผยแพรขาวสาร  ความเคลื่อน ไหว 
หรือการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของทางราชการและของชุมชน  โดยปกตผูิบริหารโรงเรียนเปนผูที่ไดรับ
การยกยองใหเปนผูนําชุมชน  ผูบริหารจึงเปนที่ปรึกษาและคอยใหความชวยเหลือแกไขปญหาตางๆ 
ใหแกชุมชน 
 2. บทบาทในดานการสรางสัมพันธภาพอันดีในโรงเรียน เนื่องจากสัมพันธภาพใน
โรงเรียนมีความสําคัญตอการสรางความสัมพันธกับภายนอกเปนอยางมาก  ถาความสัมพันธ
ระหวางบุคลากรทุกฝายในโรงเรียนไมด ี   มีความแตกราวภายในก็จะเปนเครื่องทําลายความรวมมอื  
และกระทบศรัทธาเชื่อถือ  จะสงใหชุมชนรวมมือสนับสนุนไมดีเทาที่ควร  ผูบริหารควรคํานึงถึง
เร่ืองนี้ใหมาก  และหากมีเหตุการณดังกลาวเกิดขึน้ในโรงเรียน  ผูบริหารตองพยายามหาทางแกไข
ปญหาใหหมดสิ้นไป  และควรระลึกอยูเสมอวา สัมพันธภาพระหวางโรงเรียนกับชุมชนจะเกิดขึน้
ไดอยางดีอยูทีก่ารทําใหชุมชนเกิดความเชือ่ถือศรัทธาตอการปฏิบัติงาน  และการปฏบิัติตนของคณะ
ครูในโรงเรียน  ผูบริหารควรใหความเปนกันเอง  และใกลชิดกับผูรวมงาน  เปดโอกาสใหคณะครู-
อาจารย  ไดรวมกําหนดนโยบาย วางแผน ตัดสินใจ  และเพื่อเสนอแนะขอคิดเหน็ตางๆเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานโรงเรียน ผูรวมงานจะเกิดความพึงพอใจ    เมื่อผูบริหารใหการยอมรับ ยกยอง  นับถือ  
การสรางบรรยากาศในการทํางานที่ดีภายในโรงเรียนจะชวยสรางสัมพนัธภาพที่ดีระหวางครูกับคร ู 
และครูกับผูบริหาร 
 3.  บทบาทในดานการประชาสัมพันธโรงเรียน  การประชาสัมพันธเปนวิธีการอันมแีผน
และตอเนื่องเพื่อที่จะสราง หรือกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อให
โรงเรียนและชุมชนมีความรูความเขาใจและสนับสนุนรวมมือกันและกัน งานประชาสัมพันธเปน
งานระดับนโยบายของโรงเรียน และถือวาเปนงานที่ตองใชเทคนิค ใชความจริงเกี่ยวกับนโยบาย
และผลงาน วธีิการและบทบาทการทํางานของโรงเรียนคือ การนําความจริง เผยแพรออกไปและรับ
ฟงความคิดเหน็ของชุมชนดวย 
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 4. บทบาทการใชชีวิตรวมในชุมชน ตามปกติผูบริหารมักมีโอกาสติดตอกับประชาชน
เปนประจํา  ไมวาจะเปนระหวางเดินทางไปและกลับจากโรงเรียน  ตามถนนหนทางตามรานคาตาม
บานหรือตามงานสังคมตางๆ แมวาจะเปนการพบปะกนัโดยบังเอิญหรือเหตุการณธรรมดาผูบริหาร
ไมควรละเลยที่จะสรางความสัมพันธ   โดยการพูดจาทักทายปราศรัยดวยอัธยาศัยไมตรีอันด ี 
ผูบริหารบางคนอาจเปนคนในทองถ่ินใชชิวิตอยูในชุมชน ควรไดศกึษาและทําความเขาใจชวีิตและ
ความเปนอยูของคนในชุมชนนั้นเปนอยางดี  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการปรับตัวเขากับสังคมของ
ชุมชน   ผูบริหารควรสงเสริมสนับสนุนและชักจูงคณะครูและนกัเรยีนใหคํานึงถึงบทบาทดานนีอ้ยู
เสมอ จะทําใหคนในชุมชนเห็นวาโรงเรียนกับชุมชนเปนสิ่งที่ไมไดแยกออกจากนัน้  และ สมาชิก
ของชุมชนจะเกิดความรูสึกรบัผิดชอบตอโรงเรียนมากขึน้ 
 5. บทบาทในดานการสรางสัมพันธภาพตอบิดามารดาและผูปกครอง  การพัฒนา
การศึกษาของประเทศในปจจุบันกําลังไดรับการปรับปรุงเปนอยางมาก ทั้งทางดานหลักสูตรวิธี
สอนอุปกรณ    การสอน  แบบเรียน  รวมถึงคุณภาพของครูที่ไดรับการปรับปรุงสงเสริมใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  โดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือ  ความตองการใหเด็กไดรับการศึกษา    
โดยสมบูรณ แตเปนที่ทราบกันดใีนวงการศึกษาวา  องคประกอบของการเรียนการสอนที่จะทําให
เด็กไดรับการศึกษาสมบูรณมีอิทธิพลมาจากหลายดานดวยกัน  เชน  สภาวะแวดลอมของชุมชน    
ส่ิงแวดลอมภายในบาน   กลุมเพื่อน ฯลฯ  การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาจึงไมอาจละเลยกับ
สภาพแวดลอมตางๆ รวมทัง้บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของใกลชิดกับเด็ก เมือ่เด็กอยูในโรงเรียนเดก็จะมคีรู
เปนผูแนะนําสั่งสอนอบรมใหเรียนเขียนอาน   เมื่อเดก็อยูที่บานจะมีบิดามารดา หรือผูปกครองเปน
ฝายสนบัสนนุชวยเหลือทั้งทางดานการศกึษา  และการสั่งสอน  อบรม  จึงเหน็ไดวา บทบาทของบิดา
มารดาหรือผูปกครองมีความสําคัญอยางยิ่งตอการศึกษาของเด็ก  ดังนัน้ ครูและบิดา มารดา หรือ
ผูปกครองจึงมีความจําเปนที่ตองมีความสัมพันธตอกันอยางใกลชิด   บทบาทและหนาที่ของ
ผูบริหาร คือ การชวยใหครูและบิดามารดาหรือผูปกครองมีความรูสึกที่ดีตอกัน  เปดโอกาสและ
สนับสนุนใหผูปกครองและครูไดมีโอกาสพบปะกนัซึ่งจะทําใหความสมัพันธ ระหวางบิดามารดา 
หรือผูปกครองมีความแนนแฟนยิ่งขึ้น   และผูปกครองจะไดสนใจในกจิการของโรงเรียน  ซ่ึงมีสวน
ในการพัฒนาของเด็ก  การสรางความสัมพันธกับผูปกครอง  นอกจากจะเปนการกระชับความสนิท
สนมระหวางกนัใหมัน่คงแลว โรงเรียนยงัอาจไดรับความชวยเหลือในดานอุปกรณและกําลังทรัพย
จากผูปกครองอีกดวย 
 6.  บทบาทในดานสัมพันธภาพตอนักเรยีนและศิษยเกา  เพราะนักเรียนและศิษยเกาของ
โรงเรียนเปนกลุมบุคคลที่มีบทบาทตอการเผยแพรช่ือเสียง เกียรติคุณและการดําเนินงานของ
โรงเรียนเปนที่ยอมรับวาโรงเรียนจะไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองและบุคคลในชุมชนเปนอนัดี   
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เมื่อโรงเรียนสามารถสรางความพึงพอใจแกนักเรยีนและศิษยเกานักเรียนและศษิยเกาจึงมีอิทธิพลอยู
มากในการสรางชื่อเสียงและเกียรติคณุแกโรงเรียน การสรางสัมพันธภาพตอนกัเรียนและศษิยเกามี
ความเกีย่วพันกันอยูมากตอนโยบายของโรงเรียนและพฤติกรรมของครูผูบริหาร จึงควรพิจารณาใน
ดานนโยบาย  ระเบียบ  วนิัย  และกฎขอบังคับของโรงเรียนดวย  นอกจากนี้ ประจวบ ส่ือสาร  ไดทํา
การวิจยัเร่ือง การมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียนขยายโอกาสในเขต
การศึกษา 1 พบวา  1)  คณะกรรมการมีสวนรวมในการวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การกระตุน
การทํางาน การประสานงาน การประเมินผล โดยคณะกรรมการเขามามีสวนรวมในการจดัสรร
ทรัพยากรและประสานงานในระดับมาก สวนการมีสวนรวมในเรื่องอื่นๆเปนการมีสวนรวมใน
ระดับปานกลาง  2) เมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียนระหวางโรงเรียน 3 
ขนาด พบวาโดยภาพรวมคณะกรรมการจากทุกขนาดโรงเรียนมีสวนรวมในระดับปานกลาง แต
คณะกรรมการจากโรงเรียนขนาดกลางมีสวนรวมมากวาคณะกรรมการจากโรงเรียนขนาดใหญอยาง
มีนัยสําคัญ  3)  เมื่อเปรียบเทยีบการมีสวนรวมระหวางกลุมของคณะกรรมการโรงเรียน  3  กลุม  คือ 
กลุมผูบริหารและครู กลุมผูปกครองและศษิยเกา และกลุมผูทรงคุณวุฒ ิพบวาโดยภาพรวมทุกกลุมมี
สวนรวมแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญ  โดยกลุมแรกมีสวนรวมอยูในระดับมากและมากกวากลุม
อ่ืนๆ ซ่ึงมีสวนรวมระดบัปานกลางอยางมีนัยสําคัญ  วนัชัย รอดฉาย  ไดศึกษาเรื่องศักยภาพชุมชนที่
มีสวนรวมที่มสีวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาอยางมีประสิทธิผล :  กรณีศึกษาชุมชน
บานหนองน้าํดํา จังหวัดกําแพงเพชร สรุปผลการศึกษาดังนี้  1) ศักยภาพชุมชนที่มสีวนรวมในการ
พัฒนาโรงเรียนประถมศึกษา คือสภาพการคมนาคมขนสงในชุมชน สามารถติดตอกับชุมชนอื่นได
รวดเร็ว ทําใหประชาชนมีเวลาชวยพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาได นอกจากนี้อาชีพรองของ
ประชาชนสามารถทํารายไดเสริมใหกับประชาชนตลอดป ไมตองอพยพแรงงานไปที่อ่ืน ทําใหมี
เวลาชวยพัฒนาและชวยเหลือดานการเงินแกโรงเรียน และความสัมพนัธของประชาชนในชุมชนทีม่ี
ลักษณะเคารพผูอาวุโสและรักกันฉันทญาตมิิตร เพราะการทําใหสังคมมีความสามัคคี ชวยเหลือ
เกื้อกูลกัน และรวมแกปญหาของชุมชนดวยการพยายามใหบตุรหลานไดมีโอกาสเขารับการศึกษา
ในระดบัที่สูงขึ้น ประกอบกับศักยภาพทางดานภาวะผูนํา และกลุมผูนํา เปนศกัยภาพที่สําคัญทําให
ประชาชนเขามามีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษา เพราะคุณลักษณะของผูนําที่มีความ
เอื้อเฟอเผ่ือแผ มีคุณธรรม เปนผูเสียสละ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค พยายามทีจ่ะสงเสริมใหมีการ
จัดตั้งกลุมเพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหแกประชาชนและเห็นความสําคัญของการศึกษา  จึงพา
คณะกรรมการเขามาชวยพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาตามระบอบและวิธีการประชาธิปไตย        
2) กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาโรงเรียนคือการมีสวนรวมทัง้ระบบ ตั้งแต    
การรับรูขอมูลขาวสาร การวางแผน การดําเนินการและการประเมนิผล ตลอดจนรับผลประโยชน
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โดยมีโรงเรียนรวมสนับสนุนในสวนของงานธุรการและสถานที่ การรับรูขอมูลขาวสารไดแก     
การบอกเลากนัโดยตรงและวิธีการประชุมปรึกษาหารือกันในกลุมยอย เชนการประชุมแบบระดม
สมอง แบบเปดโอกาสใหทกุคนที่มีสวนไดเสีย หรือสนใจมาประชุมไดเขาประชุม และแสดงความ
คิดเห็นอยางเตม็ที่ ตามแบบประชาธิปไตย แลวนาํเอาวิธีการที่คดิวานาจะดําเนนิการไดมาเปน
แนวทางไปสูการปฏิบัติ  ขอคนพบดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษาวิจัยของ 
พรทิพา จุลสุคนธ ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจดัการศึกษา :  กรณีศึกษาโรงเรียน
ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม ตําบลขอนสารเดช อําเภอหนองมวง จังหวัดลพบุรี ผลการวิจยัสรุปได
ดังนี้  1) โรงเรยีนเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมทกุขั้นตอน คือรวมคดิ รวมวางแผน รวมปฏิบัติ 
รวมประเมินผลและรวมรับประโยชน  2) การเรียนการสอนตามหลักสูตรทองถ่ินไดกอใหเกดิการมี
สวนรวมของชุมชนในการจดัการศึกษา 2 รูปแบบ คือ โรงเรียนเปนศูนยกลางการมีสวนรวม และ
การมีสวนรวมที่เกิดจากการเชื่อมประสานระหวางโรงเรียนกับชุมชน  3) ปจจัยทีเ่อือ้ใหเกดิการมี
สวนรวมของชุมชนในการจดัการศึกษา ไดแกความสัมพันธเชิงประวัติศาสตรระหวางโรงเรียน
กับชุมชน ความสัมพันธในทางเครือญาติระหวางผูนําชมุชน ภาวะผูนําของบุคลกรในโรงเรียนและ
ชุมชนและโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจาก
โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ  (UNDP )   ผลการศึกษาวิจัยของลัดดา ผลวัฒนะ เร่ือง
องคประกอบของการบริหารแบบมีสวนรวมที่มีประสิทธิภาพในการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐาน สรุป
ผลการวิจัยดังนี้  1) ปจจัยที่เปนองคประกอบของสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษามีองคประกอบ
สําคัญคือบทบาทการบริหารแบบมีสวนรวมและกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมดานบทบาท
ของผูบริหารสถานศึกษานัน้ ผูบริหารมีการวางแผนและกาํหนดนโยบายรวมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา ปรึกษาหารือกนัทุกขั้นตอนในการรวมงาน มีการจัดองคการโดยวดัวางตัวบุคคลให
เหมาะสมกับงานตามโครงสรางการบริหารงานที่กําหนดให ดานการนํา ผูบริหารมีภาวะผูนําทาง
วิชาการสูงจะไดรับการยอมรับจากชุมชน สวนชุมชนจะเปนผูนําทางดานการจัดหาทรัพยากรมา
สนับสนุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน สวนชุมชนจะเปนผูนําทางดานการจดัหาทรัพยากรมาสนับสนุนเพือ่
พัฒนาโรงเรียน ดานการกาํกับติดตาม ผูบริหารจะกํากับติดตาม ดแูลการปฏิบัติงานของครูอยาง
ใกลชิด ชุมชนมีสวนรวมกาํกับติดตามดานความประพฤตินักเรียน และสะทอนภาพการดําเนนิงาน
ของโรงเรียน พรอมทั้งเสนอแนะดานการจัดการเรียนการสอนตามความตองการของชุมชน  
องคประกอบดานกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมทีม่ีประสิทธิภาพนั้น ผูบริหารใชภาวะผูนําใน
การสรางความสัมพันธกับชุมชนในระดับสูง มีความสามารถในการสรางทีมงานและจูงใจให
ผูรวมงานทํางานอยางทุมเท เสียสละ และอยางมีความสขุ  ผูบริหารที่มีการบริหารแบบมีสวนรวมที่
มีประสิทธิภาพใชการติดตอส่ือสารแบบสองทางกับผูที่เกี่ยวของ ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน
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ของโรงเรียนใหชุมชนทราบอยางตอเนื่อง ดานการปฏิสัมพันธ ผูบริหารทําตัวติดดิน วางตัวได
เหมาะสมและเปนกันเองและยกยองใหเกียรติชุมชน เปนสิ่งจูงใจใหชุมชนเขามามีสวนรวม 
นอกจากนี้ ชุมชนจะยอมรับผูบริหารที่มีความชัดเจน สอดคลองกับความตองการของชุมชนและ
สอดคลองกับความตองการของประเทศ  ดานการควบคมุการปฏิบัติงาน ผูบริหารแบบมีสวนรวมที่
มีประสิทธิภาพใชระบบควบคุมตามโครงสรางการปฏิบัติงานและตามสายงาน ทําใหผูรวมงาน    
ไมอึดอัด สวนการควบคุมการปฏิบัติงานของชุมชน ผูบริหารที่ทํางานโดยยึดหลักความยุติธรรม 
เปดเผย โปรงใส มีความพรอมที่จะใหชุมชนตรวจสอบได ดานการกําหนดมาตรฐานปฏิบัติงาน 
ผูบริหารกระตุนใหครูเตรยีมความพรอมเพือ่การประกันคณุภาพ โดยการพัฒนาตนเองตามแนวการ
ปฏิรูปการศึกษา  2) ปจจัยทีเ่ปนองคประกอบของสิ่งแวดลอมภายนอกสถานศึกษา มอีงคประกอบที่
สําคัญประการแรกคือองคประกอบดานสังคม เนื่องจากพื้นที่ที่ศึกษาเปนสังคมชานเมือง จึงมีชุมชน
ที่แบงอยางกวางๆไดสองลักษณะ ๆ แรกเปนชุมชนดั้งเดิม กลุมนี้จะมีสวนรวมในการจัดการศกึษา
หรือกิจกรรมของโรงเรียนในระดับสูง ลักษณะที่สอง คือชุมชนที่ยายมาจากถิ่นอืน่ กลุมนี้ ถามาตั้ง
หลักแหลงใหมอยางถาวรจะมีความรวมมือระดับปานกลาง และกลุมที่ไมมีการตั้งหลักแหลงใหม
อยางถาวร จะมีสวนรวมนอย องคประกอบประการที่สองคือดานวัฒนธรรม วฒันธรรมดั้งเดมิที่
ถายทอดสืบตอกันมา คือความสัมพันธระหวาง วัด บาน และโรงเรียน ซ่ีงถือเปนสถาบันหลักที่
ถายทอดวัฒนธรรมดานความรวมมือ โดยเฉพาะ วัด และ โรงเรียน จะเปนสถาบันกลอมเกลาทาง
สังคมใหกับชมุชน ปจจุบันนี้มีการฟนฟูภูมิปญญาชาวบาน โดยการนําเอาภูมปิญญาเหลานั้นมา
ถายทอดในโรงเรียน จึงเหน็ไดวาทั้งสามสถาบันมีความรวมมือกันอยางมาก ประการที่สามดาน
การเมืองการปกครอง ในบรบิทชุมชนการเมือง การศึกษามีการพัฒนาไปตามเปาหมายไดมากนอย
เพียงใดนั้นขึน้อยูกับการเมืองปจจุบัน มกีารปฏิรูปทางการเมืองและทําใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา
ควบคูกันไป โดยใหชุมชนมีสวนรวมมากขึ้น แตสภาพจริงคือประชาชนยังมีพืน้ฐานทางการศกึษาต่ํา 
ทําใหการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเปนไปอยางเชื่องชา และประชาชนที่มีพื้นฐาน
การศึกษายังไมเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษามากนัก ประการทีส่ี่ ดานเศรษฐกิจ พบวาชุมชน
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจด ี สมาชิกในชุมชนมีการศึกษาดี จะมีสวนรวมในการจัดการศกึษาของ
สถานศึกษาในระดับสูง โดยการบริจาคทรัพยและรวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรวมใน
ระดับต่ํา  เนื่องจากตองใชเวลาทํามาหากินเปนสวนใหญ  3) องคประกอบที่ผูวิจัยไดคนพบ
นอกเหนือจากกรอบทฤษฎี คือคุณลักษณะของผูบริหารสําหรับเงื่อนไขแหงความสําเร็จอื่น ๆ ไดแก 
ความตระหนกัในบทบาทหนาที่ เคารพในเกียรตแิละศักดิ์ศรีของกันและกัน เปนผูนาํทางเทคโนโลยี 
ผูบริหารและครูเปนตัวอยางที่ดีและเปนที่เชื่อถือ ศรัทธาของชุมชน 
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 องคประกอบดานกระบวนการบริหาร องคประกอบดานกระบวนการบริหารซึ่งเปนปจจยั 
ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานลําดับที่หา  สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตวัแปรทัง้หมดไดรอยละ  2.38 สอดคลองกับงานวิจยั ของคริสเตนเซน (Christenssn)  
ซ่ึงเสนอวา การใชทักษะดานการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาประกอบดวย   

 1. แสดงทักษะดานประชาสัมพันธที่ดี  การแจงใหทราบวาโรงเรียนมบีริการอะไรบาง
และสามารถใชบริการนั้นไดอยางไรการสงขาวสารถึงผูปกครองและชุมชนสงเสริมความสามารถ
ของโรงเรียนใหรัฐประจกัษ   

 2. แสดงทักษะดานการจัดมกีารจัดการอยางมีระบบจัดเตรียมทรัพยากรเก็บรักษาเอกสาร
ไมใหสูญหายรักษามาตรฐานของการทํางาน   

 3. มีการวางแผนลวงหนาสงคําเตือนเกีย่วกีบแผนวาโครงการเริ่มเมื่อไร  ส้ินสุดเมื่อไร  
เพื่อเปนการเตอืนจัดตารางโครงการหรือกจิกรรมตระหนักถึงโครงการและกิจกรรมที่เกิดขึ้นหรือที่
กําลังทํา   

 4. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน  
 5. ตรวจสอบงบประมาณ  
 6. บรรจุคนเขาทํางานใหพอกับความตองการของนักเรียน   
 7. ตรวจสอบงบประมาณ   
 8. ออกระเบยีบเพื่อควบคุม   
 9. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานผูบริหาร  
 10. ผูบริหารควรใชเวลาอยูในโรงเรียนมากกวาอยูที่อ่ืน  
 

 2. การเปลีย่นแปลงทางการศกึษาของสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  ในการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากความคดิเห็นของผูบริหารและครู ในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานซึ่งพบวา โดยภาพรวม สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมกีารเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก   โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงานดานการปฏิรูปการเรียนรู การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน การพัฒนาบคุลากร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรม      
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ โดยกิจกรรมที่ไดปฏิบัติในระดับมากที่สุดคือการที่
โรงเรียนเปดโอกาสใหครูและบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาการเรียนการสอน รองลงมาคือ การที่โรงเรียนเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวน
รวมในการวางแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน ดานการปฏิรูปการเรียนรูซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ คือ การดําเนินการ 
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ในเรื่องตาง ๆ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เชน การแตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบเกี่ยวกับ         
การขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน การเตรียมความพรอมโดยการสราง
ความตระหนกั และสรางความเขาใจกับครูและบุคลากรในการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดการ
อบรมและการนิเทศเกีย่วกับการจัดเรียนการสอนแนวใหม การสงเสริมและพัฒนาใหทําวิจยัช้ันเรียน
เพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน การสนับสนุนดานสื่อ วัสดุอุปกรณในการ
จัดการเรียนการสอนแนวใหม การใหครูจดัทําแผนการสอนที่มีเนื้อหาสาระซึ่งผสมผสานภูมิปญญา
ทองถ่ินและความรูสากล การจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนรูที่จูงใจและเสริมแรงให
นักเรียนเกดิการเรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ การดูแลเอาใจใสนักเรยีนเปนรายบุคคลอยางทั่วถึง การ
ใชส่ือการสอนที่หลากหลายเพื่อใหนกัเรยีนไดมีโอกาสฝกคิด ฝกแกปญหา และใหนักเรยีนสามารถ
คนพบความรูดวยตนเอง การกําหนดนโยบายทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแนวใหม
ที่ชัดเจน การกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการที่สงเสริมและสนับสนุนตอการจดัประสบการณ
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การเตรียมความพรอมในการดําเนินการประเมินผลตามแนว
ทางการประเมนิผลแนวใหม การปรับปรุงหลักสูตรและจัดระบบกลไกการบริหาร ในการกํากบั 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง การจัดเกบ็และใชขอมลู
สารสนเทศอยางเปนระบบเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู และการใหความกระจางชัดแกครูใน
การจัดทําแผนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองและเปนไปทศิทางเดียวกัน
กับหลักสูตรสถานศึกษา  กจิกรรมเหลานีส้นับสนุนและสงเสริมการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอนใน
สถานศึกษาซึ่งสงผลใหเกิดการปฏิรูปการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม 
 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา   สถานศึกษาไดดําเนินกิจกรรมที่สนับสนุน     
การประกันคณุภาพการศกึษาดวยการแตงตั้งคณะทํางานดานการประกนัคณุภาพการศึกษา มีแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศึกษาอยางชดัเจน  ครู บุคลากร นักเรียน 
ผูปกครอง มีสวนรวมในการกําหนดและรบัรูมาตรฐานในการจัดการศกึษาของโรงเรียน การสราง
ความตระหนกัแกครูและบุคลากรใหตระหนักถึงความสําคัญและคุณคา ของการประกันคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแกครูและบุคลากร  
การสนับสนุนทรัพยากรและอํานวยความสะดวกเพื่อการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
การนิเทศภายในเพื่อใหครูและบุคลากรปฏิบัติงาน ตามแนวทางการประกันคณุภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง สม่ําเสมอ ผูบริหาร ครู และบุคลากร สามารถหลอมรวมภารกิจของการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนการปฏิบัติงานประจํา  จัดใหมีการศึกษาดงูานการประกนัคุณภาพการศกึษาในโรงเรียน  
ที่ประสบความสําเร็จ จัดทําคูมือและเครื่องมือในการดําเนินงานเพือ่การประกันคณุภาพการศึกษา 
การประเมินผลมีความเชื่อมโยงกับเปาหมายและมาตรฐานการศึกษา และมีตัวบงชี้ความสําเร็จใน
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การดําเนนิงาน มีการจดัเกบ็ขอมูลสารสนเทศจากการประเมินอยางมีระบบ มีความสะดวกและงาย
ตอการนําไปใชประโยชน  โรงเรียนนําเสนอผลการประเมินตอครู ผูปกครองและบุคลากรใน
สถานศึกษา เพื่อนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนางานของตนเองและปรับปรุงแผนการทํางาน
ในทุกระดับในโรงเรียน  
 การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สถานศึกษาไดดําเนินการใหคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูปกครอง และครู รวมกันวางแผน กําหนดปรัชญาและเปาหมายในการพัฒนาโรงเรียน 
กรรมการสถานศึกษาและผูปกครองมีสวนรวมในการจดัทําสาระของหลักสูตร เกี่ยวกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชนไดรับขาวสารการประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง ในสวนของการบริหารจัดการ โรงเรียนสามารถบริหารงาน
วิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคลและงานบริหารงานทั่วไป อยางมีอิสระและมี
ความคลองตัว สถานสถานศึกษาเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมน มี
สวนรวมในการวางแผนและประเมินผลการพัฒนาโรงเรียน การบริหารจัดการภายในโรงเรียนมี
ความโปรงใส ตรวจสอบได โรงเรียนไดมอบอํานาจการตัดสินใจใหกลุมสาระ ฝาย และงานตางๆ 
เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานสถานศึกษาไดเชิญวิทยากรทองถ่ินมารวมในการจัดการ
เรียนการสอน สถานศึกษามีการประชุมเพื่อปรับแผนรวมกันระหวางผูบริหาร ครู ผูปกครองและ
คณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษาไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมนิผล
การทํางานตามโครงการตาง ๆ สถานศึกษาจดักิจกรรมที่ปลูกฝงใหนักเรยีนรักและเห็นคณุคาของ
วัฒนธรรมทองถ่ิน วัฒนธรรมไทย และทรพัยากรธรรมชาติ นอกจากนีส้ถานศึกษายังเปดโอกาสให
ชุมชนไดรวมใชประโยชนจากทรัพยากรของโรงเรียน 
 ดานการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษาไดดาํเนินกจิกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
เชน การกําหนดใหการพัฒนาบุคลากรเปนกลยุทธหนึ่งในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน เชน การสํารวจความตองการในการ
พัฒนา การเตรียมหลักสูตรในการพัฒนา กระบวนการพฒันาและการประเมินผลการพัฒนา  
สถานศึกษาดําเนินการใหครูและบุคลากรเสนอแผนพัฒนาตนเอง ประกอบกับการที่สถานศึกษามี
กระบวนการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยาง การทีส่ถานศึกษาเปดโอกาสใหครูและ
บุคลากรไดเขารบการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนอยาง
ทั่วถึง โรงเรียนจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจน ครูตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาตนเองและครูมีความรับผิดชอบในการเผยแพร ถายทอดความรูและ
ทักษะทีต่นไดรับจากการเขารับการฝกอบรมแกเพื่อนรวมงาน 
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  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลง
ในระดับคอนขางสูง โดยเฉพาะในสถานศึกษาที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในชวงชั้นที่  3 – 4 
สถานศึกษาไดดําเนินกิจกรรมตอไปนี้ในระดับคอนขางสูง คือ กําหนดใหการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความสามารถเรียนรูและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนเปนนโยบายหนึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สถานศึกษาสามารถจัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนไดอยางเหมาะสมและเพียงพอ นักเรียนใน
โรงเรียนทุกคนไดใชส่ือเทคโนโลยีสารเทศในการเรยีนการสอนอยางตอเนื่อง  มีการนําเทคโนโลยี
สานสนเทศไปใชในการบริหารจัดการในฝายและงานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ครู นักเรียนและ
บุคลากรสามารถเขาถึงและใชเทคโนโลยีสานสนเทศโดยงายและสะดวก  ระบบการแกไขปญหา
และขอขัดของในการใชส่ือเทคโนโลยีสานสนเทศในสถานศึกษามีความสะดวกและรวดเร็ว  
 3. ปจจัยที่จําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผล
การวิเคราะหปจจัยทีจ่ําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ซ่ึงมีขอคน
พบวา กิจกรรมซึ่งดําเนินการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอไปนี้สามารถจําแนกระหวางสถานศึกษาที่
มีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในระดับสูงและสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ที่มีการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาในระดับต่ํา  คือ 1) การสงเสริมและสนับสนุนการทํางานของครูแบบกัลยาณมิตร 2) 
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในทองถ่ินใหการสนับสนุนการจัดการศึกษา 3) การสนับสนุน 
การทํางานเปนทีม 4) การจัดหาสื่อและอุปกรณที่ทันสมัยเพื่อใชในหองเรียนและในโรงเรียน    
4) ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการใชทรัพยากรอยางมีคุณภาพ 5) โรงเรียนกําหนดแนวทางการ
ใชทรัพยากรอยางคุมคา 6) มีการประเมินการผลการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบญัชา 7) ชุมชน
ใหการสงเสริมและสนับสนุนแหลงเรียนรู 8) ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสม่ําเสมอและเปน
ปจจุบัน  9) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส่ือเทคโนโลยีสมัยใหม  10) ผูบริหารสงเสริม
และพัฒนาครใูหมีความรู ความเขาใจตอระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 11) มีการติดตาม 
ประเมินผล ความกาวหนาในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ  12 ) มีการติดตอส่ือสารที่
หลากหลายเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน13) ผูปกครองและชมุชนมีสวนรวมในกจิกรรม
ของโรงเรียนโดยรวมดําเนินงานในแบบคณะกรรมการ  14) การสนับสนุนใหครูไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณซึงกันและกัน 15) แผนปฏิบัติการมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของ
สถานศึกษา 16) ผูบริหารมีความรู ความสามารถดานงานวิชาการและสามารถใหคาํปรึกษาแกครูได  
17) ครูไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนาในหนาที่การงาน 18) มีการมอบอํานาจการตัดสินใจแก
หัวหนางาน หัวหนาฝายคณะทํางานตางๆรับผิดชอบตามโครงสรางการบริหารงาน  19) ไดรับ
ความรวมมือจากผูปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 20 ) ครูใหการดูแลเอาใจใส
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นักเรียนอยางสม่ําเสมอ 21) ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อสนองความ
แตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน 22) ชุมชนใหการยอมรับในความรู ความสามารถของนักเรียน 
23) มีระบบติดตามและใหความชวยเหลือครูอยางเปนรูปธรรม 24) ผูบริหารพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม 25) เปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดเหน็และรวมตัดสินใจตามโอกาสที่
สมควร  26) มีการนิเทศภายในอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ  27) มีการใชแหลงเรยีนรูและภูมิปญญา
ทองถ่ินใหเกดิประโยชนตอนักเรียน 28) มีการแจงขาวสารความเคลื่อนไหวของสถานการณตางๆ
ภายในโรงเรียนใหชุมชนและผูปกครองไดรับรู  29) สรางความมั่นใจแกครูโดยใหความเสมอภาค
และความโปรงใส 30) คณะกรรมการสถานศึกษามบีทบาทที่ชัดเจนในการรวมพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอนของโรงเรียน   
 4. จากการตรวจสอบขอคนพบในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้โดยการสอบถามความคิดเห็น
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน  12  คนไดขอสรุปวา ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญไมเห็นดวยวาตามสภาพความเปน
จริงที่ เปนอยูมีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมากซึ่งไม
สอดคลองกับผลกาวิจัยที่พบวาผูบริหารและครูมีความคิดเห็นวามีการเปลี่ยนแปลงในระดับมาก ทัง
นี้อาจจะมีเหตุผลสืบเนื่องมาจากการประเมินตนเองที่คนสวนใหญมักจะประเมินตนเองในเกณฑสูง 
แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความคิดเห็นรายดานคือ ดานการปฏิรูปการเรียนรู การประกันคุณภาพ
การศึกษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงผลการวิจัยพบวามี
การเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง ถึงนอย  ขอคนพบดังกลาวสอดคลองกับความเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญ  กลาวคือ การดําเนินการเกี่ยวกับ 3 ดานดังกลาวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยัง
เปนเพียงการดําเนินการเพื่อสนองรูปแบบการรายงานขอมูล ไมไดใหความสําคัญกับเปาหมาย
สุดทาย เชนขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิทานหนึ่งที่เสนอวา  “ ภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงที่เปน
ขอคนพบจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้อยูในระดับมากเพราะภาพรวมสะทอนมาจากรายงานขอมูลท่ีเนน
รูปแบบ แตภาพยอยมิไดมีเปาหมายสุดทายอยูที่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสั่งการระดับ
นโยบายที่ไมแนนอน ขาดความตอเนื่องและการจัดการที่ยังซอยเปนแทงแบงเปนทอน ตลอดจนการ
ทํางานที่คํานึงเฉพาะผลผลิต มิไดมุงผลสัมฤทธ์ิ ผลการทํางานในภาพรวมยังเปนแคการสรางภาพ
มากวา”  ผูทรงคุณวุฒิอีกทานหนึ่งเสนอวา  “ สภาพความเปนจริงในบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา....... สอดคลองกับขอคนพบจากการศึกษาวิจัย เพราะจากการศึกษาขอมูลสภาพการ
ดําเนินงานในปจจุบันพบวา การปฏิรูปการเรียนรูยังอยูในระดับนอย ถึงปานกลาง ครูสวนใหญยึด
กับรูปแบบวิธีสอนแบบเดิมๆ การนําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใชในโรงเรียนยังมีนอย ถามี 
ก็ไมเปนไปตามระบบ (ไมเปนไปตามกฎกระทรวง) และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็มีนอย สอดคลองกับการไมปฏิรูปการเรียนรู ซ่ึงครูยึดกับรูปแบบ
วิธีการแบบเดิมๆ”  
 ในสวนของขอคนพบเกี่ยวกับปจจัยที่จําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกับผลการวิจัยและเสนอแนะวา
นาจะมีปจจัยอ่ืนๆอีก ไดแก   ปจจัยดานนโยบาย ดานวัฒนธรรมองคกร ดานภาวะผูนําดานการเรียน
การสอนของผูบริหารและครู ดานแรงจูงใจในการทํางานของ ผูบริหารและครู ดานความผูกพันตอ
องคกร 
 

ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะตอไปนี้เพื่อใหการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ.  2542  และปรับปรุงแกไข (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 โดยการดําเนินการเพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีศักยภาพและมีทักษะ
ที่จําเปนเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมแหงการเปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม จริยธรรมและรูจักดูแลและ
รักษาสุขภาพของตนเอง 
 1.จากผลการศึกษาวิจัยซ่ึงพบวา ปจจัยที่เกี่ยวของและสามารถจําแนกการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวยปจจัยดานผูบริหาร ดานครู ดานบริบท
โรงเรียน ดานความรวมมือของชุมชนและดานกระบวนการบริหาร  ดังนั้น เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาและสงผลตอการพัฒนาการศึกษาของชาติและการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนอยาง
แทจริง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรกําหนดนโยบายในการพัฒนาผูบริหาร
และครูใหเกิดความตระหนักและเห็นคุณคา ความสําคัญ ความจําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลง 
และสรางทักษะการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง 
              2.จากผลการศึกษาวิจัยและขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่สอดคลองกับผลการวิจัยวาการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาดานการปฏิรูปการเรียนรู การประกันคุณภาพการศึกษา และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับนอย  ยังเปนเพียงการ
ดําเนินการเพื่อสนองรูปแบบการรายงานขอมูลไปยังหนวยงานระดับสูงเทานั้น  ดังนั้นสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงควรตระหนักถึงขอคนพบดังกลาวและควรกําหนดนโยบาย
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และแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหเกิดเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอการพัฒนาการศึกษาของชาติและการ
พัฒนาเยาวชนอยางแทจริง  
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 ขอเสนอแนะผลการวิจัยสําหรับการวิจยัคร้ังตอไปมีดังนี้ 
 1. ควรศึกษาวจิัยเกีย่วกับปจจัยที่สนับสนนุและปจจัยทีเ่ปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลง
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะ
ผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 3.ควรศึกษาคณุลักษณะและวัฒนธรรมการทํางานของครูที่สนับสนุนและที่เปน
อุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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                                      ดวย นางสถาพร สังขขาว  รหัสนักศึกษา 46252709 นักศึกษา ระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา           คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง “ปจจัยที่จําแนกการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”   

  ในการนี้ภาควิชาการบริหารศึกษา ใครขอความอนุเคราะหใหนางสถาพร            
สังขขาว สัมภาษณทานเกี่ยวกับปจจัยที่จาํแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อนาํไปพัฒนางานวิจัย ภาควิชาการบริหารการศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวาจัก
ไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดี 

                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย  จักขอบคุณยิ่ง 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

( อาจารย ดร. ศริยา   สุขพานิช ) 
หัวหนาภาควชิาการบริหารการศึกษา 
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       แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 
             เร่ือง  ปจจัยท่ีจําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ผูใหการสัมภาษณ     ช่ือ      .............................................. สกุล........................................................ 
ตําแหนงปจจบุัน  ...................................................................... ........................................................ 
สถานที่ทํางาน ...................................................... .................. .......................................................... 
แนวทางการสัมภาษณ เร่ืองปจจัยทีจ่ําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 1. ตามความคดิเห็นของทาน การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
หมายถึงเรื่องใดบาง 
 2.ทานคิดวาการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการเปลี่ยนแปลง
มาก นอยเพียงใด 
 3. ทานคิดวามปีจจัยใดบางทีเ่กี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 4. ตามคิดเห็นของทานปจจัยใดนาจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานมากที่สุด 
                5. ทานคิดวาปจจัยใดบางเปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
 
   .................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 
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ที่  ศธ  0520.203.2/ว095                                                 ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                                                                                       คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                                       นครปฐม 7300 

                                                                 27   สิงหาคม   2550 

 เร่ือง     ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมอืวิจัย 

เรียน     .......................................................... 

ส่ิงที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน  1  ชุด 

                                      ดวย นางสถาพร  สังขขาว รหัสนักศึกษา 46252709  นักศึกษา ระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาควิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ  เรื่อง “ปจจัยที่จําแนกการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”   

  ในการนี้ภาควิชาการบริหารศึกษา  ใครขอความอนุเคราะหจากทาน       
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย ที่แนบมาพรอมกับหนังสือนี้  ทั้งนี้  
ภาควิชาฯขอขอบคุณเปนอยางสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 

                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย  จักขอบคุณยิ่ง 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

( อาจารย ดร. ศริยา   สุขพานิช ) 
หัวหนาภาควชิาการบริหารการศึกษา 
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
 

ที่ ช่ือ - ช่ือสกุล ตําแหนง 

1 

2 
 

3 

4 
 

5 
 

รศ.ดร. ชูศักดิ ์

รศ.ดร. ชุมศักด 
 

รศ.ดร. กลา 

รศ.ดร. นรา 
  

ดร. ประสิทธิ์ 

เอกเพชร 

อินทรรักษ 
 

ทองขาว 

สมประสงค 
 

เขียวศร ี

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชัฎสุราษฎรธานี 

หัวหนาภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กระทรวงศกึษาธิการ 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย 
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ที่  ศธ  0520.203.2/ว098                                               ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
                                                                                       คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                                       นครปฐม 7300 

 31   สิงหาคม    2550 

 เร่ือง     ขอทดลองเครื่องมือวิจัย 

เรียน     ผูอํานวยการโรงเรียน................... 

ส่ิงที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน  1  ชุด 

                                      ดวย นางสถาพร สังขขาว รหัสนักศึกษา 46252709  นักศึกษา ระดับปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เรื่อง “ปจจัยที่จําแนกการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”   

  ในการนี้ภาควิชาการบริหารศึกษา  ใครขอความอนุเคราะหใหนางสถาพร 
สังขขาว  ทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในหนวยงานของทาน เพื่อนาํไปปรับปรุง
แกไขกอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง ภาควิชาการบริหารการศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาคง
ไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดี 

                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย  จักขอบคุณยิ่ง 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

( อาจารย ดร. ศริยา   สุขพานิช ) 
หัวหนาภาควชิาการบริหารการศึกษา 
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รายช่ือโรงเรียนที่ใชทดลองเครื่องมือวิจัย  

 
ที่ ช่ือโรงเรียน ระดับการศึกษา ที่อยู 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี   

โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช   

โรงเรียนอนุบาลพังงา   

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต   

โรงเรียนอนุบาลระนอง   

โรงเรียนวัดเขาสุวรรณประดิษฐ  

โรงเรียนอนุบาลกระบี่  

โรงเรียนเทศบาล 1   

โรงเรียนสตรีพังงา   

โรงเรียนสุราษฎรธานี 2    

โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 

โรงเรียนเมืองหลังสวน 

โรงเรียนสตรีระนอง 

โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา 

 

ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา 

มัธยมศึกษา 

มัธยมศึกษา 

มัธยมศึกษา 

มัธยมศึกษา 

มัธยมศึกษา 

มัธยมศึกษา 

อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี 

อ.เมือง  จ. นครศรีธรรมราช 

อ.เมือง  จ.พังงา 

อ.เมือง  จ.ภูเกต็ 

อ.เมือง  จ.ระนอง 

อ.ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี 

อ. เมือง จ. กระบี่   

อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 

อ.เมือง  จ.พังงา 

อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 

อ. เมือง จ. ภูเก็ต 

อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช 

อ. หลังสวน จ, ชุมพร 

อ. เมือง  จ. ระนอง 

อ.ทาศาลา จ. นครศรีธรรมราช 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ท่ี  ศธ  0520.107 (นฐ) /ว.5765                                                  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                                                                                       พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 7300 
  
 26    พฤศจิกายน    2550 
 
เรื่อง     ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
เรียน     ผูอํานวยการโรงเรยีน........................ 
 
                          ดวย นางสถาพร สังขขาว นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กําลังทําวิทยานิพนธ เรื่อง “ปจจัยท่ีจําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  มีความประสงคจะเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร และ ครูในโรงเรียนของทาน 
เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจาก
ทานโปรดแจง ครู ทราบ เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 
   
                         จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

( รองศาสตราจารย ดร. ศิริชัย   ชินะตังกูร ) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร.  0–3421–8788, 0–3424–3435    
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ภาคผนวก จ 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง  ปจจัยท่ีจําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
คําชี้แจง   

1. การทําวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบปจจัยจําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.  แบบทดสอบฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ไดแก   
     ตอนที่ 1  สอบถามขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามตอนท่ี 2  สอบถามขอมูลเกี่ยวกับ

ปจจัยจําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและตอนที่ 3 สอบถามขอมูล
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
 3.  ขอมูลที่รวบรวมไดจะนําไปใชในการวิเคราะหและเสนอในภาพรวมเทานั้น  จะไมมีการ
เปดเผยเปนรายบุคคลและผูตอบจะไมไดรับผลกระทบใด ๆ จากการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้   
ดังนั้น จึงใครขอความกรุณาจากทานไดตอบคําถามตามสภาพความเปนจริง หรือตามความคิดเห็น
ของทานใหครบทุกขอคําถาม 
ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน  �  
1. เพศ � ชาย   �  หญิง 
2. อายุ �  มากกวา  50  ป �  30 – 40 ป      

� 41 – 50 ป  � ต่ํากวา 30 ป 
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด        � ปริญญาตรี                �   ปริญญาโท  

    �  ปริญญาเอก 
4. ตําแหนง       � ผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูปฏิบัติราชการแทน 

    � ครู   
5. ประสบการณการทํางาน  � มากกวา 20 ป  � 11 – 20 ป 
       �  5 - 10  ป   �  ต่ํากวา  5  ป 
6. โรงเรียนของทานจัดการเรียนการสอน 
       � ชวงชั้นที่  1- 2    

    � ชวงชั้นที่  3-4    
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ตอนที่ 2   ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีจําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาขอความแตละขอความกับความเปนจริงเกี่ยวกับโรงเรียนของทานวาอยูใน
ระดับใดแลวทําเครื่องหมาย   ลงใน� ที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทาน  โดยมีเกณฑการ
พิจารณา ดังนี้ 
5     หมายถึง    ทานเห็นดวยกับขอความนัน้มากที่สุดหรอืเห็นวามีการปฏิบัติรอยละ      81-100 
4     หมายถึง    ทานเห็นดวยกับขอความนัน้มาก            หรือเห็นวามีการปฏิบัติรอยละ  61 - 80 
3     หมายถึง    ทานเห็นดวยกับขอความนัน้ปานกลาง   หรือเห็นวามีการปฏิบัติรอยละ  41 - 60 
2     หมายถึง    ทานเห็นดวยกับขอความนัน้นอย       หรือเห็นวามีการปฏิบัติรอยละ  21 - 40 
1     หมายถึง    ทานเห็นดวยกับขอความนัน้นอยที่สุด   หรือเห็นวามีการปฏิบัติรอยละ    0 - 20 

ระดับการปฎิบัติ  
ที่ 

 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  5 4 3 2 1 

สําหรับ
ผูวิจัย 

การสงเสริมการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน  
1 รวมกับคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา กําหนด

วิสัยทัศนในการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน…………………… 

 
 

     

2 ผูปกครองและบุคลากรภายนอกมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนโดยปฏิบัติงานในรูปแบบคณะกรรมการ……… 

      

การสงเสริมวิสัยทัศนของโรงเรียน  
3 คณะครูและชุมชนมีสวนรวมในการสรางวิสยัทัศนของ

โรงเรียน 

      

4 จัดกิจกรรมในโรงเรียนสอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน....       
การสนับสนุนผูรวมงาน  

5 สนับสนุนใหครูแลกเปลี่ยนประสบการณและสงเสริมใหมี
โอกาสทํางานรวมกัน…………………………...………… 

      

6 ติดตามประเมินผล  ความกาวหนาในการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการ…………………………...……………… 

      

การสนับสนุนการดําเนินงาน  
7 สนับสนุนและจัดหางบประมาณในการดําเนินงาน………… 

      

8 แจงขาวสารความเคลื่อนไหวของสถานการณตาง ๆ ภายใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรยีนใหคณะครูทราบ…………… 
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ระดับการปฎิบัติ สําหรับ
ผูวิจัย  

ที่ 
 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  5 4 3 2 1  

การสงเสริมทางดานการติดตอสื่อสาร  
9 มีการติดตอสื่อสารที่หลากหลายเชน  คําสั่ง หนังสือเวยีน  

ประชุม  ประกาศเสียงตามสาย เพื่อแจงขาวสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ..... 

      

10 มีการอํานวยความสะดวกดานการสื่อสารและใหความเปน
กันเองทุกระดับ……………………………………………… 

      

การแสดงออกดานมนุษยสัมพันธที่ด ี 
11 

 
ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคลและรับรูความรูสึกของ
ผูรวมงาน…………………………………………………… 

      

12 สรางความมั่นใจแกครู โดยใหความเสมอภาคและโปรงใสแก
ครูทุกคน…………………………………………………… 

      

การอํานวยความสะดวกในการประชุม  
13 แจงกําหนดการประชุมตอผูรวมงานกอนการประชุมทุกครั้ง… 

      

14 จัดการประชุมในเวลาทําการของโรงเรียนและใชเวลาอยาง
เหมาะสม…………………………………………………… 

      

การปฏิสัมพันธกับนักเรียน  
15 ครูมีสวนรวมในการทํากิจกรรมของนักเรียน………………… 

      

16 มีการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน……………………       
การปฏิสัมพันธกับรัฐและชุมชน  

17 มีการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ  ของโรงเรียนใหชุมชน
ทราบ 

      

18 คณะครูและชุมชนรวมกันติดตามผลและประเมินผล การ
พัฒนาและปรับปรุงงานเพื่อใหวิสัยทัศนเปนรูปธรรม……… 

      

การสงเสริมผูปกครองใหมีสวนรวม  
19 มีการเชิญชวนผูปกครองนักเรยีนมารวมเปนคณะกรรมการใน

กิจกรรมตาง ๆ……………………………………………… 

      

20 มีการใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชน
ตอนักเรียน.………………………………………………....... 
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ระดับการปฎิบัติ 

สําหรับ
ผูวิจัย ที่ พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  

5 4 3 2 1  
 การจัดหาทรัพยากร       

21 จัดหาอุปกรณท่ีทันสมัยเพื่อใชในโรงเรยีนและหองเรียน.........       
22 มีการกํากับ ติดตามผลการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ       

การสงเสริมดานการเรียน  
23 สงเสริมใหครูจดัทําเขียนแผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ....... 

      

24 มีการสงเสริมนกัเรียนตาม ความถนัดและความสนใจของ
อยางมีประสิทธิภาพ................................................................. 

      

 การใชทักษะดานการบริหาร       
25 มีกระจายอํานาจการบริหารงานใหหัวหนาฝายคณะทํางาน 

ตาง ๆ ไดรับผิดชอบตามโครงสรางของการบริหารงาน........... 
      

26 มีใชหลักการบริหารการตัดสนิใจในรูปของคณะกรรมการ......       
การเปนผูนํา  

27 มีวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของสถานศึกษา กําหนดไว
อยางชัดเจน............................................................................... 

      

28 เปดโอกาสใหครูแสดงความคิดเห็นและรวมกันตัดสินใจตาม
ความเหมาะสม......................................................................... 

      

การจูงใจ  
29 มีการสนับสนุนและสงเสริมการทํางานเปนทีม........................ 

      

31 มีการเสริมแรง กลาวชมเชยแกครูตามโอกาส............................       
การติดตอสื่อสาร  

32 มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับขอมูลขาวสารและสารสนเทศ 
ภายในสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ............................................. 

      

การปฏิสัมพันธ  
33 สงเสริมและสนับการทํางานของครูแบบกัลยาณมิตร............... 

      

การกําหนดเปาหมาย  
35 รวมกันกําหนดเปาหมายในการทํางานรวมกบัครู.................... 
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ระดับการปฎิบัติ สําหรับ
ผูวิจัย  

ที่ 
 

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา  
5 4 3 2 1  

36 เปดโอกาสใหครูไดแสดงความคิดเห็นในการกําหนดเปาหมาย
ของสถานศึกษา......................................................................... 
 

      

การควบคุมบังคับบัญชา  
37 มีโครงสรางสายบังคับบัญชาในการทํางานอยางชัดเจน............ 

      

38 มีการประเมินการทํางานตามลําดับสายบังคับบัญชา...............       
เปาหมายของการปฏิบัติงาน  

39 มีวิสัยทัศนในการทํางาน พันธกิจ สอดคลองกบัเปาหมายอยาง
ชัดเจน.................................................................................... 

      

40 การปฏิบัติงานเปนรูปธรรมและบรรลุเปาหมาย.......................       
    บริบทโรงเรียน   ( สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ)  

41 ผูปกครองและชุมชุนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีสามารถใหการ
สนับสนุนการเงินแกสถานศึกษาได......................................... 

      

42 ผูปกครองและชุมชนมีรายไดเสริมจากการทํางานในกลุม
พัฒนาอาชีพในทองถิ่น............................................................ 

      

43 ผูปกครองมีอาชีพการงานที่มั่นคง............................................       
บริบทโรงเรียน (สภาพแวดลอมทางสังคม)  

44 ผูปกครองและชุมชนมีความรูสึกที่ดีตอสถานศึกษา 
      

45 ผูปกครองและชุมชนมีความเชื่อวาการศึกษาคือ ปจจัยหนึ่งท่ี
ทําใหคนประสบความสําเร็จในชีวิต........................................ 

      

46 สถานศึกษากับชุมชนรวมมือกนัอนุรักษประเพณีและ
วัฒนธรรม อันดีงามในทองถิ่น................................ 
 

      

บริบทโรงเรียน (สภาพแวดลอมทางการเมือง) 
47 รัฐสงเสริมใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคในการรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป............................... 
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ระดับการปฎิบัติ สําหรับ
ผูวิจัย  

ที่ 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

  
5 4 3 2 1  

48 รัฐสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอด
ชีวิตทุกรูปแบบ........................................................................ 

      

49 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญกับการ
แกไขปญหาการศึกษาของชาติ.................................................. 

      

50 ผูบริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการใหความสนใจและ
จริงใจที่จะปฏิรูปการศึกษา............................................... 

      

 บริบทโรงเรียน (สภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี)  
51 มีเทคโนโลยีประเภทเครื่องมอื  หรืออุปกรณ  ท่ีใชใน

สถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคลองกบับริบทของ
โรงเรียน.................. 

      

52 สถานศึกษาจัดทําระบบสารสนเทศโดยใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร......................................... ................................... 

      

53 สถานศึกษานําเทคโนโลยี คอมพิวเตอรมาเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน.................................................................. 

      

 บริบทโรงเรียน (ความรวมมือจากชุมชน)       
54 ผูปกครองและชุมชนใหความรวมมอืในทุกกิจกรรมของ

สถานศึกษา............................................................................... 
      

55 สถานศึกษาไดรับความรวมมอืจากผูปกครองและชุมชนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
................................................................. 

      

56 ชุมชนใหการสงเสริม  สนับสนุนแหลงเรียนรู  หรือสถาน
ประกอบการที่มีในชุมชน........................................................ 

      

57 หนวยงานภาครัฐและเอกชนในทองถิ่นใหการสนับสนุนใน
การจัดการศึกษา...................................................................... 

      

 ปจจัยนําเขา (ผูบริหาร)  
58 ผูบริหารใชทรัพยากรโดยคํานงึถึงความประหยัด.................... 

 

      

59 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางมี
คุณภาพ……… 
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ระดับการปฎิบัติ สําหรับ
ผูวิจัย  

ที่ พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
5 4 3 2 1  

ปจจัยนําเขา (ครู) 
60 ครูสามารถจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อ

ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล................................... 

      

61 ครูไดจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูอยางสม่ําเสมอและเปน
ปจจุบัน 

      

62 ครูใหการดูแลเอาใจใส  อบรม  นักเรียนอยางสม่ําเสมอ..........       
ปจจัยนําเขา (นกัเรียน)  

63 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑท่ี
สถานศึกษากําหนดในทุกกลุมสาระการเรียนรู........................ 

      

64 ชุมชนใหการยอมรับในความรูความสามารถของผูเรียน..........       
65 นักเรียนมาโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ..........................................       

ปจจัยนําเขา (หลักสูตร )  
66 จัดตั้งคณะกรรมการในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา............. 

      

67 จัดทําหลักสูตรไดสอดคลองกบัวิสัยทัศน  และพันธกิจของ
สถานศึกษา.............................................................................. 

      

68 มีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง..........................................       
ปจจัยนําเขา (วสัดุ  อุปกรณ )  

69 สถานศึกษาจัดใหมีสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาอยาง
เพียงพอ... 

      

70 สถานศึกษามีอุปกรณและครุภัณฑเพียงพอกับจํานวนนักเรียน.       
71 มีการกําหนดแนวทางการใชวัสดุทางการศึกษาอยางคุมคา...... 

 
      

ปจจัยนําเขา (งบประมาณ)  
72 มีแผนการใชจายงบประมาณความสอดคลองกับนโยบายและ

แผนงานหลักของกระทรวงศึกษาธิการ................................ 
 
 

      

73 การจัดทํางบประมาณเปนไปอยางถูกตองตามหลักเกณฑของ
สํานักงบประมาณ.................................................................... 
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ระดับการปฎิบัติ สําหรับ
ผูวิจัย  

ที่ 
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 

  
5 4 3 2 1  

75 สถานศึกษาจัดใหมีแผนการควบคุมการใชจาย 
งบประมาณ............ 

      

กระบวนการ (นโยบาย )  
76 สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวน

รวมในการกําหนดนโยบาย..................................................... 

      

77 สถานศึกษาใชแผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือในการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ......................................................................... 

      

78 ผูบริหารใหการสนับสนุนในทุก ๆ กิจกรรมเพื่อใหบรรลุผล
ตามนโยบาย............................................................................. 

      

79 มีการกํากับ  ติดตาม  และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไป
ตามนโยบาย............................................................................. 

      

กระบวนการ (ระบบยอยเปาหมาย )  
80 แนวทางในการจัดการศึกษามีความสอดคลองกับปรัชญา  ของ

สถานศึกษา.............................................................................. 

      

81 วิสัยทัศนของสถานศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา......................................................... 

      

82 เปาหมายที่กําหนดสามารถนําไปสูการปฏิบัติ และประเมินผล
ได.................................................... 

      

กระบวนการ (ระบบยอยเทคโนโลยี )  
83 ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี

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

      

84 ครูจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544................................................. 

      

85 มีระบบติดตาม และใหความชวยเหลอืกับครูอยางเปนรูปธรรม       
 กระบวนการ (ระบบยอยโครงสราง)  

86 การจัดโครงสรางการบริหารงานในสถานศึกษาเนนถึง
หลักการกระจายอํานาจ…………………………… 
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ระดับการปฎิบัติ สําหรับ
ผูวิจัย  

ที่ 
 

กระบวนการ  
5 4 3 2 1  

ระบบยอยจิตสังคม  
87 การแบงงานมีความเหมาะสมกับลักษณะของงานใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน............................................................. 

      

88 โครงสรางการบริหารสถานศึกษามีสายการบังคับบัญชา
ชัดเจนและคลองตัว.................................................................. 

      

ระบบยอยการจัดการ   
89 ครูไดรับการสงเสริมใหมีความกาวหนาในหนาท่ี.................... 

      

90 ผูบริหารสงเสรมิ และสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการทํางานเปน
ทีม.. 

      

ระบบยอยการจัดการ : การวางแผน  
91 มีการสํารวจสภาพปจจุบัน  ปญหา  และความตองการเพื่อใช

เปนขอมูลในการวางแผน......................................................... 

      

92 แผนปฏิบัติการมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน  และพันธกิจ
ของสถานศึกษา........................................................................ 

      

ระบบยอยการจัดการ : การจัดองคการ  
93 แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานของสถานศึกษามีความ

ชัดเจนและแสดงเปนลายลักษณอักษร...................................... 

      

94 ครูรูบทบาทและหนาท่ีของตนอยางชัดเจน       
ระบบยอยการจัดการ :  การนํา  

95 ผูบริหารเปนผูนําในการพัฒนาวิชาชีพครู................................ 
      

96 ผูบริหารพิจารณาความดีความชอบ  โดยคํานึงถึงความ
ยุติธรรม 

      

97 ผูบริหารมีความรู  ความสามารถดานวิชาการ  และสามารถให
คําปรึกษาแกครูได.................................................................... 

      

ระบบยอยการจัดการ  :  ควบคุม  
98 ผูบริหารสงเสรมิและพัฒนาครูใหมีความรู ความเขาใจการ

ประกันคุณภาพทางการศึกษา.................................................... 

      

99 ผูบริหารมีความสามารถในติดตามการดําเนินงานอยางเปน
ระบบ 
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ตอนที่  3  :         แบบสอบถามปจจัยทีเ่กี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษา 
                          ขั้นพื้นฐาน          
คําชี้แจง   :      ขอคําถามทั้งมีจํานวน   58      แตละขอเปนแบบมาตรประมาณคา  5  ระดับ  ใหทาน
ทําเครื่องหมาย      ลงในชองที่ตรงกับระดับการ 
                     ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของทาน   โดยพิจารณาดังนี ้
  ระดับ 5 หมายถึง  ปฏิบัติไดมากที่สุด 
  ระดับ 4 หมายถึง  ปฏิบัติไดมาก 
  ระดับ 3 หมายถึง  ปฏิบัติไดปานกลาง 
  ระดับ 2 หมายถึง  ปฏิบัติไดนอย 
  ระดับ 1 หมายถึง  ปฏิบัติไดนอยที่สุด 
 

ระดับการปฏิบัติ ขอที ่ การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
5 4 3 2 1 

 การปฏิรูปการเรียนรู      
1 โรงเรียนแตงตัง้คณะทํางานผูรับผิดชอบเกี่ยวกับการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูปการเรียนรูอยาง
ชัดเจน 

     

2 โรงเรียนเตรยีมความพรอมในการปฏิรูปการเรียนการสอน
โดยสรางความตระหนัก และสรางความเขาใจกับครูและ
บุคลากรในการพัฒนาการเรียนการสอน 

     

3 ครูไดรับการอบรมและการนิเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนแนวใหม 

     

4 ครูไดรับการสนับสนุนดานสื่อ วัสดุ อุปกรณในการจัดการ
เรียนการสอนแนวใหม 

     

5 ครูไดรับการสงเสริมและพัฒนาในการทําวิจัยช้ันเรียนเพื่อนํา
ผลการวจิัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 

     

6 ครูมีแผนการสอนที่มีเนื้อหาสาระซึ่งผสมผสานภูมิปญญา
ทองถิ่นและความรูสากล 

     

  7 ครูจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศการเรียนรูท่ีจูงใจและ
เสริมแรงใหนักเรียนเกิดการเรยีนรูไดอยางเต็มศักยภาพ 

     

8 ครูเขาใจและเอาใจใสนักเรียนเปนรายบุคคลและแสดงความ
เมตตาตอนักเรียนอยางทั่วถงึ 
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ระดับการปฏิบัติ ขอที ่ การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
5 4 3 2 1 

9 ครูใชสื่อกรสอนที่หลากหลายเพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสฝก
คิด ฝกแกปญหาและใหนักเรียนสามารถคนพบความรูดวย
ตัวเอง 

     

10 โรงเรียนมีนโยบายทางวิชาการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนแนวใหม 

     

11 นโยบาย แผนงาน และโครงการของโรงเรยีนสงเสริม 
สนับสนุน ตอการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

     

12 โรงเรียนมีความพรอมในการดําเนินการประเมินผลตามแนว
ทางการประเมินผลแนวใหม 

     

13 โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรและจัดระบบกลไกการ
บริหารในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
ใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

     

14 โรงเรียนมีการจัดเก็บและใชขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ
เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการเรียนรู 

     

   15 ฝายบริหารใหความกระจางชัดแกครูในการจัดทําแผนการ
สอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหสอดคลองและ
เปนไปในทิศทางเดียวกันกับหลักสูตรสถานศึกษา 

     

16 โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะทํางานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางชัดเจน 

  
 
 
 

   

17 โรงเรียนไดกําหนดมาตรฐานในการจัดการศึกษาดานอยาง
ครบถวนและชัดเจน คือดานผูเรียน ดานการบริหารจัดการ  
ดานครู และดานผูบริหาร 

     

 
 
 
  
      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 276

ระดับการปฏิบัติ ขอที ่                การประกันคุณภาพการศึกษา 
5 4 3 2 1 

18 โรงเรียนมีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเกีย่วกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางชัดเจน 

     

19 ครู บุคลากร นักเรียน ผูปกครอง มีสวนรวมในการกําหนด
และรับรูมาตรฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

     

20 โรงเรียนสรางความตระหนักแกครูและบุคลากรใหตระหนัก
ถึงความสําคัญและคุณคาของการประกันคุณภาพการศึกษา 

     

21 โรงเรียนดําเนินการพัฒนาความรูและทักษะเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแกครูและบุคลากร 

     

22 โรงเรียนสนับสนุนทรัพยากรและอํานวยความสะดวกเพื่อการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

     

23 ผูบริหาร หัวหนากลุมสาระ หัวหนางานวิชาการ ดําเนินการ
นิเทศภายในเพื่อใหครูและบุคลกรปฏิบัติงานตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ 

     

24 ผูบริหาร ครู และบุคลากร สามารถหลอมรวมภาระกิจของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนการปฏิบัติงานประจํา 

     

25 โรงเรียนจัดใหมีการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรยีนที่ประสบความสําเร็จ 

     

26 โรงเรียนจัดทําคูมือและเครื่องมือในการดําเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

     

27 การประเมินผลมีความเชื่อมโยงกับเปาหมาย มาตรฐาน
การศึกษาและมีตัวบงชี้ความสําเร็จของการดําเนินงาน 

     

28 มีการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศจากการประเมินอยางเปนระบบ 
มีความสะดวกและงายตอการนํามาใชประโยชน 

     

29 โรงเรียนมีการนําเสนอผลการประเมินตอบุคลากรและผูท่ี
เกี่ยวของเพือ่นาํผลการประเมินไปใชในการพัฒนางานของ
ตนเองและปรับปรุงแผนการทํางานในทุกระดับในโรงเรียน 
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ระดับการปฏิบัติ ขอที ่                การประกันคุณภาพการศึกษา 
5 4 3 2 1 

30 โรงเรียนดําเนินการจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอก 

     

                 การบริหารจัดการโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน  
31 คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง และครู รวมกันวางแผน 

กําหนดปรัชญาและเปาหมายในการพัฒนาโรงเรียน 
     

32 กรรมการสถานศึกษา และผูปกครองมีสวนรวมในการจัดทํา
สาระของหลักสูตรเกี่ยวกับภมูิปญญาทองถิ่น 

     

33 กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ไดรับขาวสารที่
โรงเรียนเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานใหทราบ
อยางตอเนือ่ง 

     

34 โรงเรียนสามารถบริหารงานวชิาการ งานงบประมาณ งาน
บุคคลงานบริหารงานทั่วไปอยางมีอิสระและมีความคลองตัว 

     

35 โรงเรียนเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง 
และชุมชน มีสวนรวมในการวางแผนและประเมินผลการ
พัฒนาโรงเรยีน 

     

36 การบริหารโรงเรียนมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
ตลอดเวลา 

     

37 โรงเรียนมอบอาํนาจการตัดสินใจใหกับกลุมสาระ ฝาย และ
งานตางๆ ใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

     

38  โรงเรยีนเชิญวทิยากรทองถิ่นมารวมในการจดัการเรียนการ
สอน 

     

39 โรงเรียนมีกรประชุมเพื่อปรับแผนรวมกันระหวางผูบริหาร 
ครู ชุมชน และกรรมการสถานศึกษา 

     

40 โรงเรียนแตงตัง้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ทํางานตามโครงการตางๆ 

     

41 โรงเรียนจัดกจิกรรมที่ปลูกฝงใหนักเรียนรัก และเห็นคุณคา
ของวัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรมไทย และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

     

42 โรงเรียนเปดโอกาสใหชุมชนใชประโยชนจากทรัพยากรของ
โรงเรียนได 
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ระดับการปฏิบัติ ขอที ่ การบริหารจัดการโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน 
5 4 3 2 1 

              การพัฒนาบุคลากร  
43 โรงเรียนกําหนดใหการพัฒนาบุคลากรเปนกลยุทธหนึ่งใน

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
     

44 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน เชน การ
สํารวจความตองการในการพัฒนา การเตรียมหลักสูตรในการ
พัฒนา  
การดําเนินการพัฒนา และการประเมินผล 

     

45 โรงเรียนกําหนดใหครูและบุคลากรมีแผนพัฒนาตนเอง      
46 โรงเรียนมีการนิเทศภายในอยางชัดเจนและตอเนื่อง      
47 โรงเรียนเปดโอกาสใหครูและบุคลากรไดเขารับการอบรมใน

หลักสูตรตางๆที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการ
สอนอยางทั่วถงึ 

     

48 โรงเรียนจัดเตรยีมสื่อและอุปกรณในการอํานวยความสะดวก
เพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแกครูและ
บุคลากร 

     

49 โรงเรียนจดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรอยาง
ชัดเจน 

     

50 ครูตระหนักและเห็นความสําคัญในการพัฒนาตนเอง      
51 ครูไดเผยแพรและถายทอดความรูและทักษะที่ตนไดรับจาก

การเขารับการฝกอบรมแกเพื่อนรวมงาน 
     

 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

 

52 โรงเรียนกําหนดใหการพัฒนาครูและบุคลากรใหสามารถ
เรียนรูและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนนโยบายหนึ่งในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

     

53 เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชใน
สถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคลองกบับริบทของ
โรงเรียน 
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ระดับการปฏิบัติ ขอที ่ การพัฒนาบุคลากร 
5 4 3 2 1 

54 โรงเรียนมีสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอกับจํานวน
นักเรียนและครูผูสอน 

     

55 นักเรียนในโรงเรียนทุกคนไดใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรยีนการสอนอยางตอเนื่อง 

     

56 มีการนําสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชในการบริหารจัดการ
ในฝายและงานตางๆอยางมีประสิทธิภาพ 

     

57 ครู นักเรียน สามารถเขาถึงและใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงเรียนโดยงายและสะดวก 

     

58 ระบบการแกไขปญหาและขอขัดของในการใชสื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศในโรงเรยีนมีความรวดเร็ว ทันเหตุการณ 
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     คําชี้แจง 
 
 แบบสอบถามนี้เปนแบบสอบถามที่อยูในขั้นตอนสุดทายของการวจิัย คือการตรวจสอบขอ
คนพบจากการวิจัยจากการสอบถามผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรับผิดชอบการบริหารจัดการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซ่ึงเปนขั้นตอนที่สําคัญในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปจจัยทีจ่ําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  หลังจากที่ทานไดศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาแลว การให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการนําขอมูลที่ไดรับไปพิจารณา
รวมกับผลการศึกษาวจิัยที่ผูวจิัยคนพบ และสามารถสรุปเปนองคความรูที่เปนประโยชนในการ
กําหนดแนวทางเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพตอไป  
 
 ขอกราบขอบพระคุณที่ทานไดกรุณาใหความอนุเคราะหในการวิจัยคร้ังนี้ 
 
               นางสถาพร สังขขาวสุทธิรักษ 
           นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
                 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
        มหาวิทยาลัยศลิปากร 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ผูทรงคุณวุฒ ิ
เพื่อพิจารณาขอคนพบเกีย่วกบัปจจัยทีจ่ําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    .................................................... 
ช่ือผูใหขอมูล .......................................................................................................................... 
ตําแหนง .......................................................................................... หนวยงาน ................................. 
วันที่ ................................ เดือน ........................ พ.ศ. .................................. เวลา.............................. 
  บทคัดยอ : ปจจัยที่จําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ 
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 2) การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3)ปจจยัท ี
จําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน วิธีการดําเนินการวจิัย 
ประกอบดวย  4  ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย บนพื้นฐานของ 
หลักการแนวคิดทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 2) การวิเคราะห 
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) การวิเคราะหการ 
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) การวิเคราะหปจจัยทีจ่ําแนกการ 
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุมตัวอยางประกอบดวยโรงเรียนในสังกัด 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานจํานวน 375 โรงเรียน  ผูใหขอมูลคือ ผูอํานวยการ 
โรงเรียน และครู รวม 750 คน   เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนแบบวิเคราะหเอกสาร แบบ 
สัมภาษณทีก่ึ่งโครงสราง (semi-structured interview) และแบบสอบถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปจจยัที่เกีย่วของ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  
คาความถี่ คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห 
องคประกอบและการวิเคราะหจําแนกประเภทผลการวิจัยพบวา   
 1.  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาประกอบดวย  5  องคประกอบคือ 1) 
องคประกอบดานผูบริหาร 2) องคประกอบดานครู 3) องคประกอบดานบริบทโรงเรียน4) องคประกอบดาน
ดานความรวมมือของชุมชน  5) องคประกอบดานกระบวนการบริหาร 
 2. การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมาก   
 3. ปจจัยทั้ง  5 องคประกอบ  คือ องคประกอบดานผูบริหาร องคประกอบดานครู องคประกอบ
ดานบริบทโรงเรียน องคประกอบดานความรวมมือของชุมชน และองคประกอบดานกระบวนการบริหาร 
สามารถจําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งอธิบายดวย 27 ปจจัยยอย 
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นิยามศัพทเฉพาะ  
  การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา หมายถึง การดําเนินการดานการปฏิรูปการเรียนรู การ
ประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การพัฒนาบุคลากร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานซึ่งจัดการเรียนการสอนในชวงชั้นที่  1  ถึง ชวงชั้นที่4   หรือ ชวงชั้นที่  1  ถึงชวงชั้นที่  2 และชวง
ช้ันที่  3 ถึงชวงชั้นที่  4   โดยไมนับรวมการศึกษาสงเคราะห และการศึกษาพิเศษ    
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คําชี้แจง 
  จากขอคนพบในการศึกษาวจิัยที่ไดนําเสนอทานในสวนของบทคัดยอ  ในฐานะที่ทานเปน
ผูที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
ขอความกรุณาทานไดแสดงความคิดเหน็ตอประเด็นตางๆดังตอไปนี ้
ตอนที่  1  แบบแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ปจจยัที่เกีย่วของกับการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษา และ ปจจยัทีจ่ําแนกการเปลีย่นแปลงทางการศึกษา ของสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

                                             ความคิดเหน็  
       ประเด็นขอคนพบ เห็นดวย ไมเห็นดวย     ขอคิดเห็น   -       ขอเสนอแนะ 
1. สภาพการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน 

   

 1.1 โดยภาพรวม มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาใน
ระดับมาก 

   

1.2  การดําเนนิการเกีย่วกับการ
เปลี่ยนแปลงทีม่ากที่สุดคือการ
พัฒนาบุคลากร  

   

1.3 การดําเนินการเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทีน่อยที่สุดคือการ
ปฏิรูปการเรียนรู 

   

1.4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจดัการเรียนการสอนยงัอยู
ในระดบันอย 

เห็นดวย ไมเห็นดวย ขอคิดเห็น -  ขอเสนอแนะ 

1.5 การดําเนินการเพื่อการ
ประกันคณุภาพการศึกษาอยูใน
ระดับนอยถึงปานกลาง 
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                                             ความคิดเหน็  
 
       ประเด็นขอคนพบ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย     ขอคิดเห็น   -       ขอเสนอแนะ 

2. องคประกอบปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาของสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน 

   

 เห็นดวย ไมเห็นดวย ขอคิดเห็น - ขอเสนอแนะ 
2.1 ปจจัยที่เกีย่วของกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ประกอบดวย  5  องคประกอบ 
ซ่ึงเรียงตามลําดับความสําคญัดัง
คือ 1)องคประกอบดานผูบริหาร 
2)องคประกอบดานครู 3) 
องคประกอบดานบริบทโรงเรียน 
4)องคประกอบดานความรวมมือ
ของงชุมชน 5)องคประกอบดาน
กระบวนการบริหาร 

   

2.2 องคประกอบดานผูบริหาร
เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด 

   

2.3 พฤติกรรมการบริหารที่สําคัญ
ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง 
เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี้ 
1) การสงเสริมการเปลี่ยนแปลง
ของโรงเรียน  2) การสนับสนุน
ผูรวมงาน  3)การสนับสนุนการ
ดําเนินงาน4) การสงเสริม
ผูปกครองใหมีสวนรวม  
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                                             ความคิดเหน็  
       ประเด็นขอคนพบ เห็นดวย ไมเห็นดวย     ขอคิดเห็น   -       ขอเสนอแนะ 
2.4  องคประกอบดานครู 
ประกอบดวยปจจัยยอยสําคญั
เรียงตามลําดับดังนี้  1) การไดรับ
การสนับสนุนในการทํางาน  2) 
การไดรับโอกาสในการฝกอบรม  
3) การมีสวนรวมใน 
การกําหนดทศิทางการพัฒนา
โรงเรียน 4) การไดรับความ
สะดวกในการพัฒนาตนเอง  5) 
การไดรับการสงเสริมในการ
พัฒนาวิชาชพี   

   

 เห็นดวย ไมเห็นดวย ขอคิดเห็น - ขอเสนอแนะ 
2.5  องคประกอบดานบริบท
โรงเรียน ประกอบดวยปจจยัยอย
สําคัญคือ  1) โครงการและ
กิจกรรมตางๆสอดคลองกับ
พันธะกจิและเปาหมายทีก่ําหนด 
2) โครงสรางการบริหารมีความ
ชัดเจนและคลองตัว  3) ผูบริหาร
สงเสริมและสนับสนุนการ
ทํางานของครูแบบกัลยาณมติร 4) 
การสื่อสารตางๆมีความชัดเจน
และทั่วถึง 5) มีส่ือเทคโนโลยี
สมัยใหมเพียงพอในการบรหิาร
จัดการและการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 6) การบริหาร
บุคลากรบนพื้นฐานของระบบ
คุณธรรม 
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                                             ความคิดเหน็  

       ประเด็นขอคนพบ เห็นดวย ไมเห็นดวย     ขอคิดเห็น   -       ขอเสนอแนะ 
2.6  องคประกอบดานความ
รวมมือของชุมชน ประกอบดวย
ปจจัยยอยที่สําคัญคือ  1) 
หนวยงานภาครัฐและเอกชนใน
ทองถ่ินใหการสนับสนุนการ
พัฒนาสถานศึกษา 2) 
คณะกรรมการสถานศึกษามี
บทบาทการมีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  3) 
ผูปกครองมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนา
โรงเรียน 4) การใชแหลงเรียนรู
และภูมิปญญาทองถ่ินใหเกดิ
ประโยชนตอนักเรียน  5) 
ผูปกครองมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมตางๆของโรงเรียน  

   

2.7  องคประกอบดาน 
กระบวนการบริหาร 
ประกอบดวยปจจัยยอยที่
โรงเรียน1) การใชทักษะดานการ
บริหาร  2)การเปนผูนํา 3)การจูง
ใจ4) การสื่อสาร   5)การตัดสินใจ  

  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 287

                                             ความคิดเหน็  
       ประเด็นขอคนพบ เห็นดวย ไมเห็นดวย     ขอคิดเห็น   -       ขอเสนอแนะ 
3. ปจจัยทีจ่ําแนกการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
3.1  ปจจัยทั้ง  5  องคประกอบ  
สามารถจําแนกการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
3.2 ปจจัยยอยที่สามารถจําแนก
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงมี
ความสําคัญ  3 ลําดับ แรก คอื  1) 
การสงเสริมการเปลี่ยนแปลงของ
โรงเรียน  2) การจัดหาทรัพยากร 
3) การสนับสนุนดานการเรยีน 
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ตอนที่  2  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ  
 
1.จากผลการศึกษาการเปลีย่นแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ( ซ่ึงในการศึกษาวิจยั
คร้ังนี้หมายถึง การดําเนนิการดานการปฏิรูปการเรียนรู การประกันคุณภาพการศกึษา การบริหาร
จัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การพัฒนาบุคลากร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดั
กิจกรรมการเรยีนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน )  พบวาโดยภาพรวมมีการเปลีย่นแปลงใน
ระดับมาก แตเมื่อพิจารณารายดาน กลับพบวา การปฏิรูปการเรียนรู การประกันคุณภาพการศกึษา 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดักิจกรรมกาเรียนการสอน ยังอยูในระดับนอย ถึงระดับ
ปานกลาง ทานคิดวาตามสภาพความเปนจริงในบริบทของเขตพื้นทีก่ารศึกษาที่ทานรับผิดชอบ 
สอดคลองกับขอคนพบจากการศึกษาวิจยัครั้งนี้หรือไม  เพราะเหตุใด  
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..............................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 289

2.  จากผลการศึกษาวจิัยซ่ึงพบวา ปจจยัที่เกีย่วของกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสามารถ
จําแนกการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขัน้พื้นฐานประกอบดวย  5  องคประกอบคอื 
องคประกอบดานผูบริหาร องคประกอบดานครู องคประกอบดานบริบทโรงเรียน องคประกอบดาน
ความรวมมือของชุมชนและองคประกอบดานกระบวนการบริหาร   ทานคิดวามีปจจัยอ่ืนๆอีก
หรือไม  ถามี ทานคิดวานาจะเปนปจจัยใดบาง 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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      ลงชื่อ  ................................................. 
       ( ..............................................) 
        ผูใหขอมูล 
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